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Kära Saltsjö-Duvnäsbor! 

Om mindre än en vecka är julafton här! I all hast kommer här några uppdateringar. 

Gungviken 

För många av oss och inte minst för mig själv har detta år präglats av hotet av att vi skulle få 
en stenkross i Gungviken. Under våren skrev vi en inlaga till kommunen, crowdfundade för 
det stora bullertestet och bjöd in politikerna till att lyssna och diskutera. Till vår stora glädje 
ställde sig alla våra partier slutligen bakom ett förbud mot en stenkross.  

Sen kom överklagandet från Skanska strax före midsommar, varför mycket tänkande under 
sommaren ägnades åt stenkrossen. Efter fint jobb från en rad olika grannar här i Duvnäs fick 
vi till en ny inlaga, till nästa instans, nämligen länsstyrelsen. Skanska kom med en rad 
invändningar mot vår skrivelse, men igår fattade länsstyrelsen sitt beslut: de avslår Skanskas 
överklagan!  

Detta känns verkligen som en julklapp även om det är för tidigt att ropa hej. Faran är 
naturligtvis inte över. Skanska kan överklaga till nästa instans som är Mark- och 
miljödomstolen. Men vi gläds åt att kommunstyrelsen på sitt decembermöte beslöt att avge 
ett eget yttrande till länsstyrelsen där de även på denna högre kommunala instans (utöver 
nämndbeslutet) bestämt säger nej till en stenkross.  

En viktig del i den svenska demokratin är kommunernas självbestämmande och deras 
planmonopol och det är mot denna bakgrund man ska se kommunstyrelsens resoluta 
skrivelse. Skanska borde ha förstått att det står utom allt rimligt tvivel att kommunen med 
alla politiska partier och en majoritet av nackaborna bakom sig säger mycket bestämt nej till 
deras planer. Hur villiga är de att försöka köra över Nacka kommun som de har ett stort 
samarbetsavtal med? Vi samlar kraft under helgerna så att vi står beredda om Skanska 
överklagar igen. 

Flaggning 

Birgitta Strömberg har med bravur skött flaggningen under det gångna året men nu tar hon 
tag i nya uppgifter och lämnar därför över till andra hugade Duvnäsbor att flagga på årets 
högtidsdagar. Du som vill flagga är välkommen att höra av dig. Man kan också gå in på 
hemsidan och anmäla när man vill flagga och där finns också en lista över alla dagar och 
tider.  

Välkomna att levandegöra vår lokala kultur! 

Digitala medlemskort 

Äntligen har vi en lösning som möjliggör att man kan ladda ned medlemskortet digitalt. Vi 
slipper att komma ihåg att ta med oss den lilla papperslappen när vi ska använda de fina  

 



 

 

rabatterna föreningen har. Allt är inte hundraprocentigt intrimmat ännu men snart ska allt 
vara på plats. Vi kommer ut med detaljerad information i början på det nya året. 

Betala medlemsavgiften på 300 kr till bg 5254–2172 eller swisha till 123 617 86 28. När 
betalningen är registrerad kan man gå in på hemsidan och själv skapa en inloggning under 
Medlem. Glöm inte ange namn, mejl- och gatuadress på inbetalningen! 

Julbön  

På årets höjdpunkt, julaftonens julbön, brukar Ringparsstugan fyllas med Duvnäsbor i alla 
åldrar. Den äger traditionsenligt rum kl. 13.30 – 14.30. Även i år kommer prästen Ylva 
Jansson från Nacka kyrka och musicerandet genomförs för andra gången av Jonathan Olsson 
vid pianot och Terése Eldered sång, tillsammans med någon av döttrarna. Julbönen är 
verkligen en avstressande stund innan allt julfirande sätter fart och som jag varmt kan 
rekommendera.  

Kollekt kommer som vanligt att tas upp, både i kontanter och via swish.  

Nyårsinringning 

Trots att hundratals Duvnäsbor årligen vandrar med facklor till klockstapeln i Ringparken för 
inringning av det nya året har vi ofta svårt att hitta någon som vill hälsa välkommen med ett 
kort anförande, påbjuda nationalsången som sjungs unisont à cappella och sedan ringa in 
det nya året i klockstapeln. Nu hoppas vi att någon kliver fram och säger: det fixar jag! 

Samverka under jul och nyår 

Vi som är hemma under helgerna kanske kan hålla ett extra öga på bortresta grannars hus? 
Tala om för dina grannar om och när ni är borta. Kanske också värt att hålla ett extra öga på 
ungdomarna, både de som drar omkring till fots och de som åker epatraktor? Vi märker på 
många håll i Duvnäs av en del skrämmande och otrevliga incidenter – vi måste hjälpas åt att 
bevara denna underbara plats som vi bor på. Den blir inte bättre än vad vi tillsammans gör 
den till. 

Nu vill jag tillönska alla en fröjdefull jul och ett riktigt gott nytt år! 

Eva Nisser 
Ordförande 


