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Kära Saltsjö-Duvnäsbor!    

Att ingenting är sig likt denna vår har vi alla blivit varse på många sätt och vi påminns dagligen 
om den omtumlande värld vi nu har. I Coronans spår har vi verkligen fått ändra våra liv och 
rutiner. Allvaret som viruset medför kan inte förringas och sätter oss alla på prov. Samtidigt 
prövas nya arbets- och umgängessätt varav kanske en hel del blir ett med våra framtida liv 
och sätt att interagera. Men vi måste också planera framåt trots att osäkerheten är stor och 
tidshorisonten osynlig. 

Valborg, årsmöte och midsommar  

För första gången har vi behövt ställa in hela Valborgsfirandet på Måsungen och vi har 
ytterligare två stora frågetecken framför oss. Först är det årsmötet som vi kallat till onsdagen 
den 27 maj. Vi har påbörjat en diskussion i styrelsen men ännu inte fattat något beslut. Det 
ter sig inte rimligt att vi samlas i Ringparksstugan för mötet. Däremot är det fullt tänkbart att 
samlas i Ringparken om vädret tillåter men det är också möjligt att skjuta upp mötet. Vi ska 
avhålla årsmöte före juni månads utgång enligt våra stadgar men kanske många medlemmar, 
oavsett Coronaläget, ger sig av till sommarställena i juni? Kanske bäst att i nuläget sikta på 
utsatt datum? 

Sedan kommer midsommar med majning kvällen före och sång och dans på själva 
midsommarafton. Vi har inte heller här satt ned foten men redan efter förra 
midsommarfirandet såg vi fram emot att få fira denna härliga tradition för nittionde (!) gången 
här i Duvnäs. Vi måste alla fundera och följa utvecklingen i samhället. Det är ännu gott om 
tid. 

Bilar, bilar, bilar och parkering 

Kommunens nya vaktbolag slår sina lovar kring de parkerade bilarna. Vi gick ju ut med en 
varning tidigare i år men det blev lite kalabalik en vanlig onsdagskväll vid 19.30-tiden då 
larmet gick att nu lappas alla bilar på Kristinavägen.  

Vi har sedan januari haft kontakt flera gånger med politiker och tjänstemän i denna fråga.  
SDF har framfört att det ter sig fullständigt orimligt att den normala parkering som finns runt 
i villaområdet inte längre skulle vara laglig och bett politiken att tänka igenom de nya lokala 
bestämmelserna ett varv till. Huvudansvarig är ordföranden i Natur- och trafiknämnden Hans 
Peters, C, så vill du framföra något är det till honom det ska göras, eventuellt med kopia till 
Mats Gerdau, M, kommunstyrelsens ordförande (förnamn.efternamn@nacka.se). 

Jag har emellertid fått ett för stunden lugnade besked från kommunen: ”Inga 
parkeringsanmärkningar kommer att utfärdas gällande fordon som parkeras i terräng 
(utanför väg) i dagsläget. Beslut väntas tas tidigast i maj i frågan.” 
 

Men precis som vi förväntas ta ansvar för oss själva och andra när det gäller Coronaviruset 
vore det bättre om kommunen antog att vi också tar ansvar för våra parkeringar. Du som 
däremot väljer att parkera på ett krön där man tvingas köra om utan att se mötande eller 
lastbilar som parkeras lite här och var får gärna lappas.  
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Bilar, bilar, bilar och biltvätt 

När jag ändå är inne på bilar – det är säkert väldigt lockande för många som nu har lite mer 
tid över att passa på att tvätta bilen hemma på uppfarten. Men det hoppas jag att alla slutar 
med. Det är nämligen så att all den smuts du spolar av från bilen också innehåller 
tungmetaller. Dessa tungmetaller rinner ut i våra sjöar och vattendrag. Visst är det skönt 
med en ren bil nu när vårsolen tittar fram men åk till en biltvätt – de har specialrening av allt 
det som spolas bort från bilen. Biltvätt hemma är en riktig miljöbov. 

Gungviken 

Skanskas överklagan ligger som ni vet i Mark- och miljödomstolen (MMD) men ännu har det 
inte hänt så mycket förutom att vi anlitat en jurist som kan föra vår talan i domstolen. Vi 
försöker själva att bidra med så mycket ideellt arbete som möjligt för att hålla ned kostnaden 
men det kommer en faktura, kanske till och med rätt snart, som jag hoppas att vi får 
återkomma till våra medlemmar om.  

Påsk 

Nu står påsken för dörren men kanske utan påskkärringar och påskgubbar? Till och med alla 
kyrkor i stiftet har ställt in själva gudstjänsterna även om de håller öppet och en del sänder 
på webben. I allt detta kan vi glädja oss åt lyckan att vi bor så vackert och att vi har naturen 
utanför dörren – det är alltid en fantastisk tillgång men känns extra viktig just nu. 

Så jag önskar alla en skön och glad påsk – ägg och lövsprickning kan vi ändå glädja oss åt! 

Eva Nisser 

Ordförande  

 

 

                                             

 

 


