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www.saltsjö-duvnäs.se • https://www.facebook.com/saltsjoduvnas • info(at)saltsjo-duvnas.se

KALENDARIUM
Duvnäs After Work

19 mars

Duvnäs fixar- och familjedag

17 april

Valborg på Måsungen

30 april

Årsmöte SDF

26 maj

Vårsalongen 2021

Prel 29–30 maj

Duvnäsloppet

12 juni

Midsommarfirande

25 juni

ÖVRIGT
Mindful functional training

tisdagar
onsdagar
		
lördagar
		

kl. 16.30–17.30
kl. 17.45–18.45
kl. 19.00–20.00
kl. 09.00–10.00
kl. 10.15–11.15

Yoga
tisdagar
		
fredagar

kl. 18.15–19.15
kl. 19.30–20.30
kl. 09.00–10.00
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Nytt år, nytt programblad
men samma gamla pandemi!
Trots detta försöker vi ordna
några aktiviteter under
våren för att fortsätta att
upprätthålla kontakten med
varandra. Våra återkommande
foodtrucks har ju varit ett
uppskattat avbrott och ett
bra sätt att kunna mötas, men vi vill försöka göra
lite mer än så. Därför planerar vi både en AW
(After Work) och en familjedag i vår – mer om
detta i programbladet. Men när det kommer till
Valborg och midsommarfirande ser det dystrare ut.

med sedum ska inte heller terrasser, hisschakt,
ventilationshuvar och skorstenar tillkomma där
utöver. Sanningen är att gestaltningsprogram
och fina ritningar inte alltid har något med
verkligenheten att göra.
Därutöver har vi fört fram synpunkter på buller,
trafiksituation, kajpromenad och boendeparkering. Syftet är att tydliggöra att antalet lägenheter
kommer att påverka hur mycket trafik vi får i
Saltsjö-Duvnäs.
SALTSJÖBADSVÄGEN 20 – ÖSTER OM
STATIONEN
Ägarna till den byggnad som kom till för ungefär
20 år sedan och då skräddarsyddes för ballongflyg- och eventverksamhet har nu begärt en
planändring. De vill omvandla fastigheten till
ungdomsbostäder plus bygga ytterligare ett
bostadshus. Totalt föreslår de cirka 30–35 ungdomslägenheter à 35–40 kvm. Idag finns sex
hyresgäster (trots att det bara var ett tillfälligt
tillstånd för åren 2002–2007).

Därför vill jag uppmana alla att inte heller i år
dra ner brännbart trädgårdsavfall till Måsungen.
räknar
helt att
enkelt
edning att se just såViglad
ut efter
medinte med att vi kan samlas
runtföreläsare
en brasa och
ed oerhört intressanta
somdå
gavfår inte en massa trädgårdsavfall
bli liggande. inblick
När detigäller midsommar
framställning. Vi ﬁck
en skrämmande
räknarmakeupartist.
vi i nuläget inte
med att det blir något
v kronprinsessans egens
Nyttigt
firande inte
men det är ju helt beroende
mängd besökare i sedvanligt
alla åldrar gjorde
av lagar och rekommendationer, så ändras dessa,
ändrar självklart också vi oss.

Med ungdomslägenheter avses generellt mindre
lägenheter, ofta med korttidskontrakt, för
18–30-åringar som inte godkänns på ordinarie
hyresmarknaden. Den här typen av lägenheter
skulle också kunna användas för kommun
placering av personer.

Nu lite om vad som händer i vårt område. Har
du synpunkter på något av de aktuella ärendena
t att tillfredsställa en stor grupp av individer
eller vill engagera dig är du välkommen att höra
raktivt att arbeta ideellt för föreningen och
av dig.
nämligen att detta är det sista tryckta
en fortsatt få ett programblad i brevlådan, den
GUNGVIKEN
ommer gagna såväl föreningens ekonomi som
Här går vi verkligen i väntans tider. Beslutet har
r vi att lägga ut programbladet som en pdf på
dröjt och den senaste informationen är att dom
Där landar självklart programbladet i
faller inom de närmaste par veckorna. Så fort vi
vet informerar vi självklart.

SDF, tillsammans med närboende, arbetar
med frågan med målsättningen att vi ska värna
Saltsjö-Duvnäs boende- och kulturmiljö.
BERGBACKEN
På en obebyggd, L-formad bergstomt mellan
Bergvägen och Bergbacken planerar de nya
ägarna en herrgårdsliknande bostad. Den skulle
ligga på delen mot Bergbacken, med en höjd på
cirka 14 meter, vilket från gatan ger ytterligare
cirka tre meter. Tomten bredvid har också fått
nya ägare som planerar en ombyggnation. Precis
som vid Saltsjöbadsvägen arbetar SDF ihop
med de närboende och med samma målsättning, nämligen att vi vill värna vår boende- och
kulturmiljö.

MORNINGSIDE
Detaljplanen är antagen men vi har överklagat
ra ha ett konto och den
då blir
detantal
naturligt
att ha
på ett
punkter.
Det centrala är att vi
tom att upphöra föranser
privatpersoner
vid
årets
det orimligt att ange en tillåten maximal
höjd på 15,7–17,0 meter plus hisschakt, ventila
tionshuvar och skorstenar (vilket skulle kunna
landa på totalt 17,7–19,0 meter) när planen
samtidigt stipulerar att de fem husen ska innerksstugan. Den ena hålla
är Monkiworks,
tre våningarsom
och leds
suterräng. Därför har vi
Den andra är NIA, sagt
somatt
leds
av Ulrika bör anges till 10,8 meter och
maxhöjden
eftersom
gestaltningsprogrammet
anger platta tak
mer om bägge dessa
träningsformer
på sidan
a komplement till andra aktiviteter såsom

sar dig!
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SALTSJÖ-DUVNÄS KABEL-TV-FÖRENING
På förra årsmötet togs beslutet att lägga ned
föreningen och ett sista, digitalt, årsmöte
kommer att hållas under våren. Det kommer
en separat kallelse till detta med information
om vad som gäller framöver för dem som
fortsätter med kabel-TV.

Ny- och ombyggnationer är ju inte ett hot så
länge hänsyn tas till områdets karaktär och så
länge de kringboende inte får en försämrad boendemiljö.
FASANVÄGEN/UGGLEVÄGEN
För den lilla skogsdungen mellan Fasanvägen,
Ejdervägen och Ugglevägen har ett förslag till
detaljplan för cirka 50 lägenheter tagits fram. För
fem år sedan var detta ärende uppe och då var
planen att bygga fyra flerfamiljshus med entré
från Fasanvägen. Från SDF:s sida var inställningen
då att det skulle påverka de kringliggande villorna
negativt. Det nuvarande förslag innebär två
flerfamiljshus längs med Ugglevägen.

SYSKONEN KAJSA OCH OLLE NYMANS
KULTURSTIFTELSE
Stiftelsen har fått en ny styrelse med en mycket
bättre lokal förankring och med en majoritet
duvnäsbor. Ordförande är Birgitta Strömberg,
kassör Sofia Forsberg, sekreterare Terése Eldered
(som också är medlemssekreterare i SDF)
samt Anders Björklund. Alla dessa fyra bor här.
Därutöver är också Peter Norman och två
personer från Konstakademin ledamöter – Katja
Pettersson och Gunnar Larsson. Vi gjorde nyligen
ett utskick för deras räkning där de beskriver
det allvarliga ekonomiska läget. Det är också
glädjande att vänföreningen till stiftelsen återuppstått, även den med en duvnäsbo som
ordförande: Eva Ståhl-Lundborg.

Du kan se alla underlag här:
nacka.se/fasanvagen#panel-startpage.
AFGHANISTAN
Det har under en lång period varit lugnt i fastigheten Skepparbacken 2/Strandpromenaden 1.
Inte heller den nye ambassadören Abbas Noyan
använder huset som residens och den konsulära
verksamheten har sedan flera år befunnit sig på
Lidingö. Nu har emellertid lidingöborna fått
nog – det har varit väldigt stökigt – och bett
att de ska flytta. Detta verkar också afghanerna
införstådda med och då ställer vi väl oss alla
frågan vart. I nuläget vet vi inget men jag hoppas
att det snart ska framkomma vad de har för
planer. Nacka kommun är aviserad och de håller
också koll. Stoppordern mot att förändra från
bostad till ambassadverksamhet är fortfarande
aktuell. Även UD är informerade om att det pågår
flyttplaner.

TILL SIST
Pandemin har ändå fört det positiva med sig att
det blivit ett rikt folkliv på byn, vilket gör det
väldigt trevligt att ta en promenad och byta ett
ord med nya och gamla duvnäsbor. Att vi nu
också kan åka skidor och att vi fått en mängd
entusiastiska vinterbadare är härligt. Vilken
underbar vinter vi fått!
Jag hoppas vi ses i Ringparken på AW:n!
Eva Nisser

KOM IHÅG!

MEDLEMSAVGIFTEN 2021
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DUVNÄS AFTER WORK
Fredagen den 19 mars kl. 17.00–19.30
Vårpuben ställs in på grund av corona-läget – men ta istället chansen att träffa andra
duvnäsbor för utomhusmiddag kring Ringparkstugan! Joppes foodtruck kommer
att finnas på plats vid Ringparken kl. 17.00–19.30 fredagen den 19 mars. Maten de
serverar har smaker från världens alla hörn.
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.
Håll utkik på Saltsjö-Duvnäs hemsida samt Facebook för uppdaterad information
längre fram.

För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästare Per Kallner
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DUVNÄS FIXAR- OCH
FAMILJEDAG
Lördagen den 17 april kl. 11.00–13.00
Vi slår ett slag för miljön i Saltsjö-Duvnäs och arrangerar en fixar- och familjedag
lördagen den 17 april. Det blir en dag för plog (plocka skräp) i närområdet och sedan
samling i Ringparken för lite kul familjeaktiviteter. Några av de aktiviteter som planeras är:
• Vad är det roligaste, knasigaste skräpet du har hittat?
Ta med till Ringparken och visa upp!
Bästa skräp vinner ett hedersomnämnande
• Tipspromenad för barn ca 5–10 år
• Korta gympapass med övningar som är bra att göra när vi jobbar mycket hemma,
både för vuxna, ungdomar och barn. AIM Studio är på plats och guidar oss!
• Försäljning/servering av mat/wraps/annat
Mer detaljerad information om evenemanget publiceras på hemsidan samt Facebook
närmare aktuellt datum.
Vi ser fram emot en härlig vårdag tillsammans med både nyttiga och roliga aktiviteter.

Hälsningar
Styrelsen
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VALBORG PÅ MÅSUNGEN
I rådande läge kommer Valborgsfirandet på Måsungen inte att genomföras.
Vi hoppas givetvis på ändrade restriktioner framöver och återkommer senare
om läget förändras.
MEN!
Vi vill uppmana alla att inte heller i år dra ner brännbart trädgårdsavfall till Måsungen.
Vi räknar helt enkelt inte med att vi kan samlas runt en brasa och då får inte en massa
trädgårdsavfall bli liggande.
Så vi hoppas 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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ÅRSMÖTE I SDF
Onsdagen den 26 maj kl. 19.00
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET ONSDAGEN DEN 26 MAJ KL. 19.00
Medlemmarna kallas härmed till årsmötet 2021 i Ringparksstugan. Vi hoppas många vill komma
och träffa både styrelsen och andra medlemmar under trevliga och vårliga förtecken. Vi vet ännu
inte om mötet kommer att hållas inom- eller utomhus. Mer detaljerad information kommer senare.
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 12 maj till
info(at)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
		 a. Förslag till stadgeändring (se detaljer på hemsidan)
		 b. Datapolicy
20. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer
att föreligga vid årsmötet, men kan även rekvireras efter den 18 maj från föreningens kassör
Annika Faxander eller hämtas från föreningens hemsida www.saltsjö-duvnäs.se.
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 10 maj.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!
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VÅRSALONGEN
Prel 29–30 maj i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00
ÅRETS KONSTSALONG!
Planer finns att arrangera VårSalong sista helgen i maj under förutsättning att
restriktionerna ändras. Uppdaterad information publiceras på hemsidan längre
fram i vår.
Om du är intresserad av att ställa ut är du välkommen att anmäla intresse.
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, kzelmerloow(at)gmail.com eller telefon 0731-75 90 55.
Vi vill veta namn, tel.nr, mejladress och vad du vill bidra med.
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 12 juni kl. 11.00
SOM NI ALLA VET BLEV INTE 2020
SOM NÅGOT ANNAT ÅR!
Det blev därför inte heller något Duvnäslopp – trots att
vi hoppades in det längsta. Ingen vet ännu om vi kan/får
genomföra loppet 2021. Men vi hoppas! Så notera lördagen
den 12 juni i din kalender – och håll tummarna.
Loppet går genom vårt vackra – men också kuperade (!) –
villasamhälle. Samlingsplatsen är som vanligt Ringparken
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 klass
indelning, förhoppningsvis samma goda uppslutning,
samma härliga stämning, samma härliga väder (?) och
nästan samma datum!
Om myndigheterna ger klartecken till att genomföra loppet
så öppnar vår anmälningssida den 1 april men redan nu kan
du läsa mer om loppet på www.duvnasloppet.se.
Duvnäsloppet kan genomföras tack vare våra sponsorer som
år efter år väjer att stötta oss. 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.
Varmt välkomna önskar Saltsjö-Duvnäs Sportklubb
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MIDSOMMARFIRANDE
När det gäller midsommar räknar vi inte med att det blir något sedvanligt
firande, men allt är beroende av lagar och rekommendationer. Om läget
förändras så återkommer vi med närmare information.
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OLLE NYMANS HEM
OCH ATELJÉER
Det är många som undrar hur det står till bakom de vita fasaderna. För många
duvnäsbor utgör platsen framför allt ett pittoreskt och historiskt inslag i närmiljön.
Här bodde Kajsa och Olle Nyman och även ofta deras konstnärsvänner under
syskonens liv. Efter deras död gjordes egendomen om till Syskonen Kajsa och
Olle Nymans kulturstiftelse med uppgift att bevara byggnaderna och förvalta konsten.
En ny styrelse har tagit vid som kommer att utveckla verksamheten framöver.
Läs mer om hur de beskriver arbetet just nu och den nystartade staketfonden på
hemsidan www.ollenyman.se
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TA DEL AV VÅRA AKTIVITETER
OCH RABATTER
Bli ny medlem eller förnya ditt medlemskap
Dags att förnya ditt medlemskap för 2021 eller bli ny medlem!
Föreningen medverkar årligen till en mängd aktiviteter – vissa traditionsenliga, andra nya – som midsommarfirande,
vinprovningar, duvnäsloppet, julinsjungning och pubaftnar. Allt för att behålla den unika gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs.
Som medlem får du också mycket förmånligt hyra den fina Ringparksstugan och får bra rabatter i flera butiker genom
att visa upp ditt medlemskort.
Du loggar själv in på hemsidan och uppdaterar dina uppgifter och får därmed åtkomst till ditt digitala
medlemskort.
Gå in på www.saltsjo-duvnas.se och skapa dina inloggningsuppgifter under fliken MEDLEM.
1. Klicka på ordet ”HÄR” i texten.

3. Fyll i ditt namn och den e-postadress som du har registrerad hos oss.
Har du ingen registrerad mejlar du din adress till medlem(at)saltsjo-duvnas.se.

2. Klicka på den orangea knappen
”skapa inloggningsuppgifter”.

4. Klicka på ”skicka säkerhetskod”. En säkerhetskod skickas till din mejl.
Sen skapar du själv användarnamn och lösenord med hjälp av koden.

Du som ännu inte har betalat kan logga in på hemsidan och betala medlemsavgiften på 300 kr via swish-knappen.
Då blir du registrerad och får åtkomst till det digitala medlemskortet. Du kan även registrera andra personer i hushållet.
Det går fortfarande att betala till bankgiro 5254-2172. Ange alltid namn, mobilnummer samt gatu- och e-postadress.
Problem? Mejla medlem(at)saltsjo-duvnas.se så hjälper vi dig.
Läs mer om alla aktiviteter på SDF:s hemsida www.saltsjo-duvnas.se.
Vi har rabatter hos:
• Björknäs Trädgård, www.bjorknastradgard.se
• Bygg-Ole, www.beijerbygg.se/byggole
• Flügger Färg, www.flugger.se
• Hamells elgrossisten, www.hamell.se
• Hyrpoolen, www.hyrpoolen.se

• Nacka Lås & Larm, www.nll.nu
• Sv. Porslins- & Glasvaru AB,
www.porslinsbolaget.se
(Beställning endast per telefon)

INBETALNING/GIRERING AVI

Betalningsavsändare (namn och postadress)

Betalningsmottagare (endast namn)

BG 130 apr. 17

Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
c/o Annika Faxander
Sjöbacken 1
131 50 Saltsjö-Duvnäs
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Belopp kronor

öre

Till bankgironr (ifylls alltid)

–
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

#45#

SAMVERKAN MOT BROTT
Vi har fått en ny kontaktpolis för Grannsam
verkan i Nacka kommun: han heter Ola Åkesson
och är kommunpolis för Tyresö, men kommer
alltså att ta ansvaret för Grannsamverkan även
i vår kommun. Samtidigt har jag av lokalpolis
området fått ett fastare definierat löpande uppdrag
att distribuera brottsaviseringar till alla aktiva
grannsamverkanskretsar i Nacka kn i egenskap
av polisvolontär. Det är drygt 80 kretsar som står
som mottagare av (oftast) veckovisa rapporter.

Du hittar dessa rapporter löpande under:
www.saltsjo-duvnas.se/grannsamverkan. Det kan
ju vara bra att veta vad som händer runtomkring i
närliggande områden, brottslingarna är snabbfotade.
Dags att summera inbrottsstatistiken för 2020 –
som helt förändrats pga. Covid-19 och de restrik
tioner för rörlighet som följt därav. Jag väljer att
jämföra med några år längre bak i tiden för att
få perspektiv och för att ge förklaring till att det
varit få utskick av brottsaviseringar förra året:

Brottskod

Benämning

2020 (prel.)

2019

2016

2015

9801

Inbrott i villa

3

13

15

20

0857

Försök till inbrott i villa

3

1

3

3

0858+0859

Stöld utan inbrott (olåst dörr!)

0

1

3

3

0802

Fullbordad bilstöld

1

2

1

2

1201

Skadegörelse på motorfordon

5

5

3

9

9827
(f.d. 0840)

”Bildemontering” fast föremål
(bl.a. ratt)

6

7

9828
(f. d. 0840)

Bilinbrott stöld lösa föremål

2

7

14

26

Inga båtar – men en båtmotor – försvann. Lösa
saker stals från båtar i två fall. Elcykel-stölderna
upphörde (något överraskande) helt i Duvnäs
enligt de rapporter jag fått. Har vi kanske lärt
oss att ställa in dyrgriparna i källaren istället för
bakom uthuset?

Det saknas en kontaktperson för område Täcka
Udden (se länk ovan för karta) – mejla mig.
Arbetet handlar om att ha lite extra koll, prata
med grannar och sätta upp fräscha Grannsam
verkansskyltar. Jag har sådana hemma liksom
dekaler att sätta på postlådan eller dörrar.

Rena bilstölder förekommer sällan numera, men
en ratt försvinner fortfarande varannan månad
i genomsnitt i Duvnäs. Saltsjö-Boo har drabbats
hårdare av stölder av fast monterade saker på
bilar under 2020 – så brotten har inte upphört,
bara flyttat till nya områden. Det är helt enkelt
mycket pengar i detta.

Skicka mejladress till grannsamverkan@saltsjo-
duvnas.se så får du aktuella varningar, rapporter
och meddelanden – även från olika lokala föreningar
i Duvnäs – om du inte redan brukar få det.

Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott i Duvnäs
i samarbete med Lokalpolisområde Nacka
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SALTSJÖ-DUVNÄS
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2021
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)rikshem.se
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

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

Webbmaster

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
Mindful functional training
Måndagsbridgen
Olle Nyman
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
Monica von Olnhausen, 0733-90 32 02, info(at)monkiworks.se
Carin Bucht, carin.bucht(at)gmail.com, 070-888 09 77
styrelsen(at)ollenyman.se
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(at)hotmail.com

