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KALENDARIUM
Utställning med Olle Nymans grafik

Pågår till den 27 september

Dufnäsgolfen 2020

18 september

Höstsalong

26-27 september

Duvnäs After Work

9 oktober

Kammarmusik i Ringparksstugan

8 november

Konsthantverksdagarna

21–22 november

Julinsjungning

12 december

Julbön

24 december

Nyårsfirande

31 december

ÖVRIGT
Bridge

måndagar kl. 18.40

Yoga

tisdagar 19.00-20.15
fredagar 09.00-10.00
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
NYA TIDER, NYA SEDER
Det gånga halvåret har
förändrat de flestas liv. Där
finns naturligtvis hela skalan
från känslan av total isolering till en helt ny frihet.
För oss här i Duvnäs har vår
lilla by verkligen blommat
upp och jag tror att de flesta
av oss känner att vi kan
skatta oss lyckliga att bo så här underbart vilket
skapar en stor personlig frihet.

29 september och antingen fäller de då sitt
utslag eller återkommer de med begäran om
mer information. Så fort vi vet något kommer
vi att meddela det.
MORNINGSIDE MARINA
Före sommaren lämnade SDF in synpunkter i
den andra granskningsomgången för byggnationen av bostäder vid Morningside marina. Nu
planerar kommunen att ärendet ska komma upp
för tillstyrkan i MSN (Miljö- och stadsbyggnadsnämnden) den 23 september och sedan för
antagande under hösten. Sannolikheten är mycket stor att MSN säger ja till en byggnation och då
får vi hoppas att de tagit hänsyn till den kritik vi
framfört.

Under de dryga trettio år som min familj bott
här har det inte varit så fullt av liv och rörelse
som nu. Det är underbart att se barn vara ute
och leka och cykla på gatorna och för alla som
jobbat hemifrån förgylldes vardagen med olika
i Ringparken.
edning att se just såfoodtrucks
glad ut efter
att med Eftersom nedstängningen
tycks
fortgå
– och kanske mönster
ed oerhört intressanta föreläsare som gav
nuenändras
– tänkte inblick
vi fortsätta
framställning. Vi ﬁck
skrämmande
i med att få hit
olika restauratörer.
en början blir det på
v kronprinsessans egens
makeupartist.Till
Nyttigt
mängd besökare i torsdagar
alla åldrar11.00–13.00.
gjorde inte På vår FB-sida samt
gruppen Smått & Gott i Duvnäs läggs information ut om vilka foodtrucks som kommer. Gå in
på Facebooksidan och tala om vad som
funkar bra.

NYA FASTIGHETER MELLAN FASANVÄGEN
OCH UGGLEVÄGEN
Detta gamla projekt från 2012 har nu vaknat till
liv. 2016 ställde vi oss positiva under förutsättning att husen förläggs mot Ugglevägen och inte
som då önskat ned mot Fasanvägen. Det som
nu planeras är 40–50 lägenheter i fyravånings
lamellhus med garage under mot Ugglevägen.
Kommunen räknar med att det går ut på samråd
i slutet av året.

t att tillfredsställa en stor grupp av individer
NYA HÖSTLIGA AKTIVITETER
raktivt att arbeta ideellt för föreningen och
Vi fortsätter att vara försiktiga och kommer inte
nämligen att detta är det sista tryckta
ha ett lika brett utbud under hösten, men vi
en fortsatt få ett programblad i brevlådan, den
planerar trots allt för några aktiviteter. Vi hoppas
ommer gagna såväl föreningens ekonomi som
dessutom kunna genomföra ett helt nytt,
r vi att lägga ut programbladet som en pdf på
kulturellt inslag med kammarmusik i november
Där landar självklart programbladet i
– se mer i programmet nedan.

MÅSUNGEN
Äntligen har vi kunnat skapa en fruktbar dialog
mellan SDF, Segelklubben Måsungen, Nacka
sjöscouter och Nacka kommun. Vi fick bort
båtkyrkogården i våras och nästa steg är att se till
att samtliga båtar, containrar och bodar hamnar
öster om klubbhuset och att området får en
uppsnyggning. Båtar kommer sedan inte längre
kunna dumpas där utan då forslar kommunen
bort dem.

Eftersom vi inte vågar ha någon höstpub tänkte vi
i stället prova After Work i parken. Bara vädret är
rimligt så tänkte vi att det kan vara riktigt mysigt att
ra ha ett konto och lysa
då blir
naturligt att
hamarschaller och ta med
uppdet
Ringparken
med
tom att upphöra förhela
privatpersoner
vid
årets
familjen att köpa fredagsmiddag från foodtrucks. Vi prövar! Även detta beskrivs längre ned.

STENKROSSEN I GUNGVIKEN
Som ni vet ligger ärendet i Mark- och miljö
De skasom
sammanträda
internt den
rksstugan. Den ena domstolen.
är Monkiworks,
leds
Den andra är NIA, som leds av Ulrika
mer om bägge dessa träningsformer på sidan
a komplement till andra aktiviteter såsom

sar dig!

Denna pärla med sandstrand uppskattas verkligen
av duvnäsborna men också många andra nacka
bor hittar hit. I år och några år dessförinnan
har segelklubben Måsungen stängt alla ute när
det varit läger men så var det inte förr och så
kommer det inte heller att vara i fortsättningen.
De kan utestänga föräldrarna till barnen som går
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STAZIONE
Det ljusnar i horisonten! Nu äntligen har det
börjat röra sig framåt och det ser ut som om de
åtgärder som måste göras kommer att ske i slutet
av året. Restaurangen skulle därmed kunna öppna i början av nästa år. Det har ju inte flutit på
under de gångna tre åren så vi kanske inte ska ha
för stora förhoppningar till ett restaurangbesök
på nyårsdagen. Vi får hålla tummarna för att det
inte dröjer så mycket längre än så.

på lägren men inte allmänheten. Vi ska kunna gå
ned och ta ett dopp utan problem bara normal
hänsyn tas. Det är ett tydligt krav från kommunen
eftersom det är en allmän plats. De måste också
återgå till att maximalt ha tre veckors läger efter
skolslut och tre veckor före skolstart så att juli
månad är helt fri.
Men nu är det långt till sommaren men kanske
vi kan hoppas på en fin höst. Vacker lär den bli
med alla de ståtliga träd som finns över hela
Duvnäs.

Eva Nisser, Ordförande

MEDLEMSAVGIFTEN 2021
Du vet väl att medlemskap i föreningen ger dig
många fördelar?

Medlemsavgiften, 300 kr, betalar du till
bankgiro 5254-2172 eller swishar till
1234 89 66 43. Ange alltid namn, gatuoch e-postadress samt mobilnummer.

Föreningen erbjuder årligen en hel mängd
aktiviteter – vissa traditionsenliga, andra nya
– som pubaftnar, vinprovningar, konst
Medlemskortet kan du efter inbetalning rekvirera
hantverksdagar, julinsjungning m.m. Allt för
att behålla den unika gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs. digitalt via medlem(at)saltsjo-duvnas.se
På Hemsidan, under fliken ”För medlemmar”,
kan du kontrollera om du betalat avgiften till
SDF eller ej.

Som medlem får du också mycket förmånligt
hyra den fina Ringparksstugan och får bra
rabatter i flera butiker genom att visa upp
ditt medlemskort. Läs mer om alla aktiviteter
och våra rabattföretag på SDF:s hemsida
saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/
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UTSTÄLLNING MED
OLLE NYMANS GRAFIK
Fram till den 27 september pågår en utställning med Olle Nymans
grafik i hans ateljéer. Här finns möjlighet att se men också skaffa sin
egen Olle Nyman i form av ett av hans grafiska blad.
Läs mer om utställningen på Olle Nymans hemsida ollenyman.se
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DUFNÄSGOLFEN 2020
Fredagen den 18 september
SLAGET OM LA SLANCIATA
– UPPLAGA NO. 17.
Den 18/9 drar det ihop sig för 2020-års tävling
på Wermdö Golf & Country Club. Vi ser en
tydlig ökning av intresse i linje med vad övriga
golfsverige har upplevt sedan pandemin
konstaterades under våren.

Starttider meddelas av klubben senast dagen före
tävlingen genom den mejladress som är kopplad
till respektive golf-ID. Alla starttider är under
förmiddagen. Samtliga kommer också få ett
gruppmejl där allas starttider finns noterade.
Efter tävlingen sker den traditionsenliga
prisutdelningen i Ringparksstugan. Vi träffas
kl 18.30 då det bjuds på bubbel och portionsförpackade snittar. Alla sitter på avstånd enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då
vi får vara max 49 st på plats kan endast tävlande
välkomnas.

FÖR ATT DELTA
För att säkerställa din plats i startfältet ber vi
om inbetalning av anmälningsavgiften som är
200 kr per deltagare.
SWISH:a till Johan Kärre 070-3589414 senast
söndag den 13/9. Kom ihåg att uppge Golf-ID
i meddelandefältet för samtliga personer som
betalningen gäller. Greenfee betalas till Wermdö
G&CC på plats (för Dufnäsgolfare är greenfee
600 kr – ord pris 800 kr).

VEM KOMMER FÅ MED SIG LA SLANCIATA
HEM I ÅR?
Vi hoppas få se många nya och gamla deltagare
att njuta av en härlig dag och bygga gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs.
Väl mött 18:e september!
Tävlingskommittén

Har du inte anmält dig än går det bra att
göra det här: https://magnetevent.se/Event/
dufnasgolfen---18-september-2020-37867?fbcli
d=IwAR2QUlu5mlCPQyPwtHbjX3fcc500dmNnDeO3kZlz3kHLBRK4nyv9qb4Feo0

PS. Glöm inte att gå med i Facebook gruppen
facebook.com/groups/dufnasgolfen

VINNARE TIDIGARE ÅR:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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Sverker Olsson
Torbjörn Rusck
Torbjörn Rusck
Lars Klingstedt
Niklas Strömstedt
Bo Widerberg
Stefan Olsson
Alf Pålsson

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Adam Fors
Hans Westergårdh
Bengt Möller
Anna-Lena Brantberg
Torbjörn Rusck
Hans Westergårdh
Fredrik Uhrström
Mats Olsson

HÖSTSALONG
26–27 september i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00
VÅRSALONG BLIR HÖSTSALONG!
Helgen 26–27 september ställer årets konstnärer ut i Ringparksstugan.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ser till att vi håller avstånd.
Välkommen
Karin Zelmerlöw

Höstsalong 2020
Ringparksstugan i Saltsjö-Duvnäs
Lördag 26 september kl 11–17
Söndag 27 september kl 11–17
Utställare:
Margareta Anderlind, Karin Ångström,
Lars Hansson, Yvonne Kaplan, Claus Meyer,
Charlotte Nicolin, Maria Norberg, Lena Tägil
och Karin Zelmerlöw.
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DUVNÄS AFTER WORK
Fredagen den 9 oktober kl. 17.00–19.30
Höstpuben ställs in på grund av corona-läget - men ta istället chansen att träffa andra
duvnäsbor för utomhusmiddag kring Ringparkstugan! Vi ser till att food-trucks finns
vid Ringparken kl. 17.00–19.30 fredagen den 9 oktober.
Ta med dig lämpliga kläder beroende på vädret och ta med det du vill dricka.
Toaletterna är öppna i stugan, men vi umgås utomhus på förståndigt avstånd.
Från Food-trucken serveras Fish Taco, Friterad Avocado Taco, Burgare (även för barn)
samt någon mer kötträtt. Eventuellt kommer även en ”smokerbil” att finnas på plats
där det serveras ”ribs”.
Håll utkik på Saltsjö-Duvnäs hemsida samt Facebook för uppdaterad information
längre fram.

För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästare Per Kallner
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KAMMARMUSIK I
RINGPARKSSTUGAN
Söndagen den 8 november kl. 15.00–17.00
Söndagen den 8 november kl. 15.00–17.00 blir det kammarmusik för stråkar av
Wilhelm Stenhammar och Franz Schubert i Ringparksstugan.
Anmälan sker genom köp av biljetter à 100 kronor som swishas till 1236 17 86 28
senast den 3/11. I biljettpriset ingår ett glas vin eller något alkoholfritt som serveras
i pausen.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför blir det ett
begränsat antal som får plats, så först till kvarn gäller.
Hjärtligt välkommen till en musikalisk novembersöndag.
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tverksdagarna

rdag 23 November, kl. 11–17
ndag 24 November, kl. 10–16
ngparksstugan
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KONSTHANTVERKSDAGARNA

agarna
Konsthantverksdagarna
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Konsthantverksdagarna
Konsthantverksdagarna
Konsthantverksdagarna
Konsthantverksdagarna

l. 10–16
21–22 november i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00
tsjö-Duvnäs

Sedvanligt förgyller konsthantverkarna höstmörkret i Saltsjö-Duvnäs.
Helgen den 21–22 november fyller vi stugan med konsthantverk och dess
skapare. Utställarna på Konsthantverksdagarna i år täcker områdena keramik,
silver, textil, trä. Vi kommer anpassa arrangemanget så det blir coronasäkert.
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Inger Fagerberg
stickat
Linda
Ljunggren
keramik
Sassa
Pettersson
väv
Linda
Ljunggren
keramik
Linda
Ljunggren
keramik
Karin
Schmekel
keramik
Linda Ljunggren
keramik
Karin
Zelmerlööw
kort,
pärlkonst
Karin
Zelmerlööw
kort,
pärlkonst
Karin
Zelmerlööw
kort,
pärlkonst
Karin
Schmekel
keramik
Karin
Zelmerlööw
kort,
pärlkonst
Inger
Fagerberg
stickat
Elliot
Kim
svarvat
trä
Elliot
Kim
svarvat
Elliot
KimKim
svarvat
trä
Elliot
svarvat
trä
Inger
Fagerberg
stickat
Linda
Ljunggren
keramikträ
Birgitta
Wikman
knypplade
armband
Birgitta
Wikman
knypplade
armband
Birgitta
Wikman
knypplade
armband
Birgitta
Wikman
knypplade
armband
Karin
Zelmerlööw
kort, pärlkonst
Linda
Ljunggren
keramik
Anna
Maria
Eiderbrant
textil
Anna
Maria
Eiderbrant
textil
Anna
Maria
Eiderbrant
textil
Anna
Maria
Eiderbrant
textil
Elliot
Kim
svarvatpärlkonst
trä
Maria
Norberg
antikvitetsböcker
Karin
Zelmerlööw
kort,
Maria
Norberg
antikvitetsböcker
Maria
Norberg
antikvitetsböcker
Maria
Norberg
antikvitetsböcker
Birgitta Wikman
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JULINSJUNGNING
Lördagen den 12 december kl. 15.00–16.00
Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små Duvnäsbor till årets glädjefyllda julinsjungning
lördagen den 12 december mellan kl. 15.00 och 16.00.
Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil Agnestig,
som tyvärr gick bort förra året. Nu utvecklas den vidare med nya krafter – familjerna
Axlind och Ekström/Hedenström har tagit över taktpinnen. Det blir musicerande både
tillsammans med alla närvarande och med en barnkör.
Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor.

JULBÖN
24 december kl. 13.30 – 14.30
Vi är många som njuter av en stunds stillhet där vi får lyssna till julens evangelium innan
julfirandet sätter igång. Prästen kommer från Nacka kyrka och det bjuds på sång och musik.
Kollekt kommer att tas upp.

NYÅRSAFTON
31 december kl. 23.50
En stund före tolvslaget möts alla Duvnäsbor vid klockstapeln i Ringparken där det nya året
kommer att ringas in.
Alla vandrar genom byn i skenet av facklor och med korgarna fyllda av champagne. Väl framme
hälsas alla välkomna, nationalsången sjungs à cappella och tolvslaget rings in. Det nya året firas in
med en skål i den stämningsfulla miljön. Fint om inte raketer avfyras, då även husdjur kommer
med.
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SALTSJÖ-DUVNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2020
Styrelse
Eva Nisser
Charlotte Banning
Annika Faxander
Sandra Isberg
Terése Eldered

Funktion
Ordförande, närmiljö
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Per Kallner
Birgitta Grafström

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
Anna Wirsén
Marie Eneqvist
Louise Sävström
Erik Made
Torbjörn Rusck
Hyra stugan
Hemsida

Medlemssekreterare

Telefon
070-518 10 86
072-225 17 14
073-697 98 12
070-545 94 40
073-394 57 96

Adress
Fiskarb. 12
Saltängsv. 15
Sjöbacken 1
Saltsjöbadsv. 30
Kvarnbacken 10

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

070-539 62 01 Hägerv. 24
070-555 00 04 Saltsjöbadsv. 24

per.kallner(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

Webbmaster

070-438 06 84
070-915 16 91
070-536 69 33
070-5025785
070-622 63 01

Herrgårdsv. 3
Ringparken 1
Ejderv. 29
Ejderv. 31
Bergbacken 9

070-316 41 31 Vargv. 7

a.wirsen(at)gmail.com
marie(at)eneqvist.se
louise(at)florealis.com
erikmade(at)hotmail.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
Yoga

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
Cecilia Wikner, wiknercecilia@hotmail.com

