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KALENDARIUM
Vårpub

6 mars

Vårsalongen 2020

28–29 mars

Valborg på Måsungen

30 april

Årets utställningar hos Olle Nyman

maj–september

Vinprovning

14 maj

Årsmöte Kabel-TV

27 maj

Årsmöte SDF

27 maj

Duvnäsloppet

13 juni

Majning midsommarstång

18 juni

Midsommarfirande

19 juni

ÖVRIGT
Bridge

måndagar kl. 18.40
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
GUNGVIKEN
Skanska har överklagat
länsstyrelsens avslag av
deras överklagan att bedriva
kross och upplag av bergmassor. De har riktat in sig
på mellanlagringsfrågan
och frågan om tillstånd
där Skanska menar att det
inte krävs något tillstånd.
Länsstyrelsens bedömning var att bergmassorna
inte är biprodukter utan avfall och därmed är det
tillståndspliktigt. Om massorna betraktas som
biprodukter är det bara ett anmälningsärende.

DEN SKABBIGA RÄVEN
En medlem har noterat att en skabbsjuk räv
stryker omkring i Duvnäs och tog kontakt med
kommunens viltvårdare. De har redan fått in flera
rapporter om räven. Förutom att räven själv lider
av skabben utgör den en smittkälla för hundar.
För att kunna få bort räven måste en fastighetsägare sätta upp en fälla på sin tomt och nu har
vår medlem erbjudit sig att ordna detta, trots att
de själva inte har hund. Föreningen är glad över
både observationen och erbjudandet och vi står
för den lilla kostnad som uppstår i hanteringen
och hoppas att inga hundar drabbas innan det
hela förhoppningsvis snart är över.

Skanskas överklagan har nu gått till mark- och
miljödomstolen (MD) där Skanska i första hand
yrkar att MD upphäver länsstyrelsens beslut och
edning att se just sååterremitterar
glad ut efter ärendet
att med och i andra hand upphäver
Miljöoch
stadsbyggnadsnämndens
beslut och
ed oerhört intressanta föreläsare som gav
godkänner
det sominblick
ett anmälningsärende.
Skanska
framställning. Vi ﬁck
en skrämmande
i
har begärt
anstånd för
att komma in med mer
v kronprinsessans egens
makeupartist.
Nyttigt
den 14/2,
mängd besökare i underlag
alla åldrartill
gjorde
inte vilket MD beviljat.

VARFÖR ÄR INTE ALLA MEDLEMMAR?
Vi vill naturligtvis att alla som bor här ska vara
med i SDF. Det är fördelaktigt både för den
enskilda familjen och för vårt lilla samhälle. För
ju fler som är med, desto starkare är vår röst.
Inte minst gäller det mot politiken som ofta är
vår motpart, men vi blir också mer attraktiva för
företagen som ger oss rabatter.

MD har tre alternativ:
1. avslå överklagandet
2. skicka tillbaka ärendet till länsstyrelsen
3. skicka tillbaka ärendet till kommunen.
t att tillfredsställa en stor grupp av individer
raktivt att arbeta ideellt för föreningen och
Det bästa för oss är självklart om MD avslår
nämligen att detta är det sista tryckta
Skanskas överklagan. Om det sker kan Skanska
en fortsatt få ett programblad i brevlådan, den
överklaga till nästa instans, mark- och miljö
ommer gagna såväl föreningens ekonomi som
överdomstolen (MÖD). Om MD återremitterar
r vi att lägga ut programbladet som en pdf på
ärendet kan de antingen göra det av formella
Där landar självklart programbladet i
skäl, dvs tidigare instanser skulle inte ha avslagit/
förbjudit Skanskas anmälan utan krävt en tillståndsansökan eller kan de välja att återremittera
på annan grundval som då får prövas.

Men vad tror du? Varför väljer en del att stå
utanför? Är vi inte attraktiva nog eller vad är det
som vi missar? Alla tips är välkomna!
LEDER ÖKANDE INBROTT TILL GATED
COMMUNITY?
Vi har ju en utomordentlig Grannsamverkan här
i Saltsjö-Duvnäs och den har säkert bidragit till
att det varit relativt lugnt under årens lopp. Men
helt förskonade är vi ju inte. Vi har haft olika
vågor av brott, ett tag var det Volvos svarta lådor,
senare var det BMW-rattar och paneler men vi
har också haft villainbrott både i tomma hus
och hus där det funnits folk i. Båtmotorer har ju
också stulits i omgångar, inte minst har stackars
Måsungeklubben råkat illa ut flera gånger.

ra ha ett konto och Vi
dåkan
blirräkna
det naturligt
med attatt
dethatar cirka sex månader
tom att upphöra förinnan
privatpersoner
vid
årets
domslut kommer från MD. Vi kommer som
tidigare naturligtvis att göra allt vad vi kan. När vi Jag har tagit kontakt både med boende och med
tagit del av hela överklagandet kommer vi arbeta det företag som de anlitat på Älgö och Solsidan.
De har ett bevakningsföretag som kör runt i
vidare med den juridiska frågan men också på
andra vägar. Hemsidan stoppakrossen.nu kommer området två gånger per natt mellan kl. 21.00 och
återaktiveras och
i föreningen 05.00 och en gång dagtid 15 dagar i månaden.
rksstugan. Den ena att
är Monkiworks,
sommedlemmarna
leds
kommer
att
hållas
underrättade.
Ronderna sker oregelbundet.
Den andra är NIA, som leds av Ulrika
mer om bägge dessa träningsformer på sidan
a komplement till andra aktiviteter såsom
3

sar dig!

Detta är ju en stor och komplicerad fråga som
jag ber er alla fundera över. Min tanke är att
vi lyfter den till en gemensam diskussion på
årsmötet den 27 maj. Jag har talat med Älgö och
vi kanske kan få till ett gemensamt informationsmöte med Älgö, Saltsjöbaden och Saltsjö-Duvnäs.
Intresserad? Jag hoppas att alla funderar och
diskuterar med grannarna under våren så att vi
kan fatta ett välgrundat beslut.

förekomma och det vill vi ju inte få ner i marken.
Sedan finns det ju lagar kring detta hur saker ska
tolkas. Och då kan man som medborgare tycka att
det är fyrkantigt. Samtidigt behövs ju någorlunda
tydliga regler så det inte uppstår godtycklighet
eller problem med tolkningen.”
Min slutsats är att vi riskerar parkeringsbot om
vi parkerar som på bilden. Enligt Peters har varje
förseelse ”ett bestämt belopp som beslutas av
kommunfullmäktige”. Jag har pekat på att vi nog
inte är så nöjda med den nya lokala bestämmelsen
och bett Peters agera politiskt för ett rimligare
beslut.

NYA PARKERINGSBESTÄMMELSER
I KOMMUNEN
Jag skickade nedanstående bild först till kom
munens tjänstemän och sedan till ordföranden
i Natur- och trafiknämnden, Hans Peters, C.
Tjänstemännen svarade: parkeringen som
illustreras i bifogad bild är inte tillåten då del
av fordonet som är parkerat utanför vägbanan
hamnar i terrängen vilket inte är tillåtet inom ett
tättbebyggt område. Hade ytan varit grusad skulle
den ändå anses som terräng, då platsen inte är
allmänt upplåten för att framföra ett motordrivet
fordon.
Nu har också svar kommit från Hans Peters:
Kommunen har upphandlat en ny entreprenör
som gör en utökad parkeringsövervakning dygnet
runt. I terräng bör inte bilar parkeras. ”Det finns
också miljöaspekter på det. Utläckande olja kan

Ses vi på puben i mars?
Eva Nisser

KOM IHÅG!

MEDLEMSAVGIFTEN 2020
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VÅRPUBEN
Fredagen den 6 mars kl. 19.00
Våra höst- och vårpubar är populära evenemang. Det är en kväll då du kan träffa
både nya och gamla bekanta under gemytliga former. Ta ett glas,kanske lite tilltugg,
och mingla runt. För dig som är nyinflyttad är puben ett bra tillfälle för att lära
känna dina nya grannar.
Under kvällen bjuds på jazzmusik inspirerad av den amerikanska sångboken framförd
av ett band med Duvnäs-förankring.
Välkommen med eller utan barn under kvällens lopp. Portarna öppnas kl. 19.00.
För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästarna Hanna Elving och Per Kallner

VÅRSALONGEN
28–29 mars i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00
VARMT VÄLKOMNA TILL ÅRETS KONSTSALONG!
Fredagen den 27 mars kl. 19.00 slår vi upp portarna för vernissage.
Lördag 28 mars och söndag 29 mars har vi öppet kl. 11.00–17.00.
Välkommen att ställa ut i Ringparksstugan. Anmäl dig och berätta vad du vill visa.
Särskilt roligt om du inte varit med i detta sammanhang här tidigare.
Vi välkomnar alla konstuttryck inom bild och skulptur.
Anmäl ditt deltagande som utställare senast 20 februari till
Karin Zelmerlööw, zelmerloow(at)telia.com eller telefon 0731-75 90 55.
Vi vill veta namn, tel.nr, mejladress och vad du vill bidra med.
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VALBORG PÅ MÅSUNGEN
Tisdagen den 30 april kl. 20.00
Sedan urminnes tider har Duvnäsborna firat en traditionsenlig Valborg på Måsungen.
Denna härliga tradition från både förkristlig och kristen tid och som våra universitet gjort till
ett av årets största firanden då mösspåtagning sker, fortgår sedvanligt även i Saltsjö-Duvnäs.
Firandet börjar kl. 20.00 då det blir tal till våren, sång och brasa medan vintern rasar ut….
MEN!
Nu får det aldrig någonsin mer bli så att Duvnäsborna slänger sådant som inte kan brinna upp i
Valborgsbrasan och det får aldrig mer förekomma att mer läggs på brasan när skylten om att det
är fullt kommer upp. Valborgsbrasan är inte en ersättning för att åka till Östervik och slänga skräp!
En för stor brasa innebär brandrisk och tvingar fram bortforsling, en kostnad som det inte finns
pengar till.
Så vi räknar med att alla respekterar dessa enkla förhållningsregler, annars kan inte traditionen med
Valborg på Måsungen fortsätta. Det är Duvnäsborna som har avgörandet i sin hand.
Vi litar på er!
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ÅRETS UTSTÄLLNINGAR
HOS OLLE NYMAN
I år arrangeras tre utställningar hos Olle Nyman med start den 2 maj.
Som medlem i SDF är du hjärtligt välkommen på vernissagen.
2 MAJ – 14 JUNI
KARIN LUNDGREN TALLINGER
Karin Lundgren Tallinger, textilkonstnär, visar i
utställningen ”Omkopplingar” objekt och bilder som
rör själva flyktigheten, det mest sköra som knappt tål
att beröras. Hon syr, broderar och monterar sina textila
collage mot såväl det rena luftrummet som de tunnaste
av transparenta vävar.

27 JUNI – 9 AUGUSTI
PER B. SUNDBERG
Per B. Sundberg, svensk keramik- och glaskonstnär.
En utgångspunkt i många av Sundbergs konstverk är
naturen. Djur och växter är närvarande i ofta oväntade
sammanställningar; ibland humoristiskt framställda,
ibland mer eftertänksamt. Viktigt i Sundbergs konstnärliga process är att använda material som andra har
lämnat: leror, glasyrer, dekaler och figuriner.

22 AUGUSTI – 20 SEPTEMBER
HANS JÖRGEN JOHANSEN
Hans Jörgen Johansen visar sin utställning
”Kolonisatörerna ”. Johansen visualiserar rovdrift och
själlöshet. Det globala kapitalet som ett dystopiskt
landskap som breder ut sig – oändligt, övergivet.
De släta ytorna krackelerar, inget återstår mer än en
tom repetition av de internationella storbankernas
logotyper.
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VINPROVNING –
”GIRO D’ITALIA”
Onsdagen den 14 maj kl. 19.00
Var och när: Ringparksstugan, torsdagen den 14 maj kl. 19.00 till ca 21.00
Vad:
Italienska viner från olika distrikt
Hur:
Italien är ett härligt vinland, här provar vi vin från
olika hörn av landet och smakar lite småplock till
Vem/Vilka: ”Närproducerade” sommelièrerna Caroline Rennerfelt Lindahl
och Kia Sjöqvist leder som vanligt provningen
Vad ingår: Förutom vin lite italienska tilltugg som passar till
Anmälan senast 6 maj genom att sätta in 550 kronor på bg 387-1084, CC Vintage,
och skicka ett mejl att ni kommer till caroline(at)ccvintage.se
Varmt välkomna!
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ÅRSMÖTE I
KABEL-TV-FÖRENINGEN
Onsdagen den 27 maj kl. 18.00
Härmed kallas medlemmarna i Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV Ekonomisk förening till
årsmöte den 27 maj 2019, kl. 18.00 i Ringparksstugan.
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna protokollet
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
8. Beslut om dispositioner beträffande föreningens resultat
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
11. Val av ordförande i styrelsen, styrelseledamöter i övrigt och styrelsesuppleanter
		 samt revisor och revisorssuppleant
12. Val av valberedning
13. Beslut om räkenskapsårets avgifter till föreningen
14. Information från styrelsen om kabelnätets framtid
15. Annat ärende som medlem eller styrelseordföranden skriftligen anmält
		 senast tre veckor före årsmötet
16. Mötet avslutas
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer
att föreligga vid årsmötet, men kan även ca två veckor före mötet rekvireras från föreningens
ordförande Claes Liljeson, 0708-53 69 50 eller hämtas från hemsidan www.saltsjö-duvnäs.se,
Kontakt/Om oss, Andra föreningar/Verksamheter.

Styrelsen önskar alla välkomna!

Fortsättning
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ÅRSMÖTE I SDF
Onsdagen den 27 maj kl. 19.00
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET ONSDAGEN DEN 27 MAJ KL. 19.00
Medlemmarna kallas härmed till årsmötet 2020 i Ringparksstugan. Vi hoppas många vill komma
och träffa både styrelsen och andra medlemmar under trevliga och vårliga förtecken.
ÅRSMÖTESMIDDAG
Efter årsmötet välkomnas alla att delta i en gemensam måltid. Föreningen bjuder på maten
men var och en tar med sig egen dryck. Anmäl deltagande i måltiden senast den 13 maj till
info@saltsjo-duvnas.se, i brevlådan eller till Eva Nisser 070-518 10 86.
Information om menyn kommer när årsmötet närmar sig. Ange om du inte tål något speciellt.
FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fråga om mötet är behörigen utlyst
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt
		vinstdisposition
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
12. Val av ordförande för en tid av ett år
13. Val av vice ordförande för en tid av ett år
14. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
15. Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
16. Fastställande av avgift för nästa kalenderår
17. Val av valberedning för en tid av två år
18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer
att föreligga vid årsmötet, men kan även rekvireras efter den 19 maj från föreningens kassör
Charlotte Banning eller hämtas från föreningens hemsida www.saltsjö-duvnäs.se.
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 11 maj.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 13 juni kl. 11.00
TACK VARE VÅRA SPONSORER KAN VI FÖR
FJORTONDE ÅRET GENOMFÖRA DUVNÄSLOPPET.
Nu är det dags igen – Tack vare våra sponsorer kan vi
för 14:e året genomföra Saltsjö-Duvnäs trivsamma löpar
tävling som äger rum i den vackra och kuperade men ganska
krävande (!) miljön i villasamhället. Lördagen den 13 juni
är datumet att skriva in i kalendern. Som vanligt är platsen
Ringparksstugan och första start är kl.11.00
Alla kan delta, vare sig du är motionär eller mer tävlings
inriktad. Det är gemenskapen som är det viktiga! Så utmana
dig själv, din familj, dina vänner och bekanta!!!!
Alltså: Samma plats, samma bansträckning – samma
klassindelning, samma goda uppslutning, samma härliga
stämning, samma kunniga speaker, samma härliga väder
(?) och nästan samma datum!
Anmälningssidan till Duvnäsloppet öppnar 3 april, men redan
nu kan du läsa vidare om loppet på www.duvnasloppet.se.
Duvnäsloppet kan genomföras tack vare våra sponsorer som
år efter år väjer att stötta loppet. Fina priser – inte minst från
Park och Resorts – gör Duvnäsloppet väldigt speciellt.
En annan bidragande faktor är våra engagerade funktionärer–
boende i Duvnäs och närområdet. Utan stödet från alla dem
skulle vi inte heller klara att genomföra loppet.
Mer information kommer på www.duvnasloppet.se och på
Saltsjö-Duvnäs hemsida inom kort.
Varmt välkomna till årets lopp önskar
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb
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MAJNING AV
MIDSOMMARSTÅNG
Torsdagen den 18 juni kl. 19.00
Alla är välkomna att löva stången. Vi träffas kl. 19.00 i
Ringparken. Björkris finns, men ta med egna blommor.
Vi söker några som vill hålla i själva majningen.
Vi bjuder på något gott att dricka.

MIDSOMMARFIRANDE
Fredagen den 19 juni kl. 14.00
För 90:e gången sjunger och dansar vi in sommaren tillsammans i Ringparksstugan.
DET PRELIMINÄRA PROGRAMMET SER UT SÅ HÄR:
14.00 Åktur med skrinda runt Saltsjö-Duvnäs för alla barn, avfärd från tennisbanorna
vid Gamla Allén – vi söker en förare av traktorn
15.00 Gemensam marsch under sång upp till Ringparken från tennisbanorna
– vi söker en fanbärare och musikant
15.10 Midsommartal och resning av midsommarstång – vi söker en talare
15.30 Ringdans och lekar
16.30 Avslutning
Hör av dig till någon i styrelsen eller till
info(at)saltsjo-duvnas.se om du vill ställa upp och
• hålla i majningen
• k öra traktor
(du bör ha erfarenhet/traktorkörkort)
• vara fanbärare
• leda sången upp till Ringparken
• hålla midsommartalet
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SALTSJÖ-DUVNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2019
Styrelse
Eva Nisser
Charlotte Banning
Sandra Isberg
Terése Eldered

Funktion
Ordförande, närmiljö
Vice ordf., kassör
Sekreterare

Per Kallner
Hanna Elving
Birgitta Grafström

Klubbmästare
Klubbmästare
Hemsida, Facebook
och programblad
Stugfogde, underhåll
Stugvärd
Stugvärd + Hemsida,
Fb, Programblad

Uno Lindh
Karin Tegnelid
Madeleine Gröndahl

Revisorer
Christer Käck
Elisabeth Wahlstedt
Anders Öhman
Valberedning
Björn Varnestig
Marie Eneqvist
Louise Sävström
Anna Wirsén
Torbjörn Rusck
Hyra stugan
Hemsida

Medlemssekreterare

Telefon
070-518 10 86
072-225 17 14
070-545 94 40
073-394 57 96

Adress
Fiskarb. 12
Saltängsv. 15
Saltsjöbadsv. 30
Kvarnb. 10

E-post
eva.nisser(at)veraciter.se
charlotte.banning(at)icloud.com
sandra.isberg(at)libitum.com
medlem(at)saltsjo-duvnas.se

070-539 62 01 Hägerv. 24
070-431 78 03 Saltängsv. 17
070-555 00 04 Saltsjöbadsv. 24

per.kallner(at)gmail.com
hanna.elving(at)gmail.com
birgitta.grafstrom(at)telia.com

070-292 25 77 Bergv. 11
070-770 81 80 Fiskarb. 7
070-882 03 20 Ekorrv. 26

uno(at)unolindh.se
karin.tegnelid(at)hotmail.com
madeleine.grondahl(at)
maddesign.se

Revisor, sammankall. 070-681 31 97 Patrons väg 1
christer.kack(at)telia.com
Revisor
070-582 28 00 Jakob Dubbes v.11 elisabeth.n.wahlstedt(at)gmail.com
Revisorsuppleant
070-311 06 76 Vargungev. 4
aohman(at)outlook.com

Sammankallande

070-838 04 59
070-915 16 91
070-536 69 33
070-438 06 84
070-622 63 01

Herrgårdsv. 4
Ringparken 1
Ejderv. 29
Herrgårdsv. 3
Bergbacken 9

Webbmaster

070-316 41 31 Vargv. 7

bjorn(at)varnestig.se
marie(at)eneqvist.se
louise(at)florealis.com
a.wirsen(at)gmail.com
torbjorn(at)rusck.se
bokastugan(at)saltsjo-duvnas.se
brian.kylen(at)telia.com

ANDRA FÖRENINGAR
OCH VERKSAMHETER
Kontaktuppgifter
Duvnäsgolfens vänner
Grannsamverkan
Måndagsbridgen
Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening
Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Segelklubben Måsungen
Trafikgruppen

Uno Lindh, uno(at)unolindh.se
Brian Kylén, grannsamverkan(at)saltsjo-duvnas.se, 070-316 41 31
Carin Bucht, carin.bucht (at) gmail.com, 070-888 09 77
Christer Käck, christer.kack(at)telia.com, 070-681 31 97
Claes Liljeson, info(at)kabeltv.saltsjo-duvnas.se, 070-853 69 50
Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt(at)gmail.com
Kansliet, 08-716 02 01, kansliet(at)sdtk.se, www.sdtk.se
Daniel Althoff, skmasungen(at)gmail.com, www.skm.nu
Merike Gardner Svärd, merike.gardner(at)gmail.com

