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KALENDARIUM

Duvnäsloppet 11 september

Dufnäsgolfen 2021 18 september

Aktiviteter på Olle Nymans  Hösten

Arkeologisk utgrävning i Duvnäs 22 och 30 september

Kammarmusik i Ringparksstugan 17 oktober

Halloween och höstpub 23 oktober

Välkommen till Duvnäs sportbytardag 14 november

Konsthantverksdagarna 20–21 november

Duvnäspromenad första advent 28 november

Julinsjungning 5 december

Julbön 24 december

Nyårsfirande 31 december 

ÖVRIGT

Bridge måndagar  11.30–16.00

Monkiworks tisdagar  16.30–17.30
 onsdagar 17.45–18.45
                  19.00–20.00
 lördagar  09.00–10.00 
  10.15–11.15

Yoga tisdagar  18.15–19.15 
  19.30–20.30
 fredagar 09.00–10.00
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

DET LJUSNAR
Covid-19-faran är absolut 
inte över men fler och fler 
vaccinerar sig och det verkar 
som att många i Duvnäs nu 
är fullvaccinerade. Så vi  
vågar oss på att lägga ett 
brett program för hösten 
med en lagom blandning av 

tradition och nyheter. Vi fortsätter självklart att 
hålla oss till myndigheternas rekommendationer 
och uppdaterar via hemsidan och FB om vårt 
program för hösten ändras. Läget ljusnar samti-
digt som höstens mörker nalkas. Då behöver vi 
verkligen trevliga möten i Ringparksstugan.

Bland det nya är ett föredrag om den arkeologiska 
utgrävningen som skedde under sommaren, en 
söndagseftermiddag med kammarmusik och en 
kombinerad Halloween-AW och pub. 

AFGHANISTAN
Läget i landet är oerhört turbulent och osäkerheten 
är stor rörande fastigheten på Skepparbacken 2B. 
Den får, enligt detaljplanen, inte lov att användas 
som ambassad utan endast som residens, men  
i flera tidningsintervjuer med den tidigare regi-
mens ambassadör under juli/augusti hänvisade 
han till adressen som ambassad. 

Detta har vi informerat kommunen om som 
är ansvarig för att tillse att fastigheten endast 
används som residens, vilket SDF har uppmärk-
sammat kommunen på. De tar detta på allvar 
och arbetar med frågan. Nu är ju dock den stora 
osäkerheten vem som representerar Afghanistan 
i Sverige. Regeringschefen flydde och en  
talibanstyrd regering är på väg in. UD har ingen 
information att tillföra utöver att Abbas Noyan 
fortfarande står som ambassadör.

  

Framsidan pryds av en glad Kristina Fredriksson. Hon har all anledning att se just så glad ut efter att med 
bravur lagt upp Stora Hälsodagen. Det blev helt igenom lyckat med oerhört intressanta föreläsare som gav 
inspiration kring hälsa, hjärna, kost och motion men också scenframställning. Vi fick en skrämmande inblick i 
skönhetsmedlens mörka vrår och dess effekter på våra kroppar av kronprinsessans egens makeupartist. Nyttigt 
på alla sätt och vis. Att sedan också solen sken ikapp med en stor mängd besökare i alla åldrar gjorde inte 
dagen sämre. En bra kickoff inför hösten. 

Nyhet 1 

Några kommer nu att bli besvikna, andra glada. Det är alltid svårt att tillfredsställa en stor grupp av individer 
men nu prövar vi oss fram för att hitta lösningar som gör det attraktivt att arbeta ideellt för föreningen och 
därmed också lätt att rekrytera nya styrelseledamöter. Beslutet är nämligen att detta är det sista tryckta 
programbladet. I enkäten som vi gjorde förra våren ville ca hälften fortsatt få ett programblad i brevlådan, den 
andra hälften ville få det elektroniskt. En bieffekt av vårt beslut kommer gagna såväl föreningens ekonomi som 
miljön, se där också något att glädjas åt! I fortsättningen kommer vi att lägga ut programbladet som en pdf på 
hemsidan förutom till det fåtal medlemmar som inte har dator. Där landar självklart programbladet i 
pappersformat i brevlådan precis som tidigare. 

Nyhet 2 

Nu avslutar vi föreningens plusgirokonto. Vi vill förenkla och bara ha ett konto och då blir det naturligt att ha 
kvar bankkontot, kopplat till bankgirot. Plusgirot kommer dessutom att upphöra för privatpersoner vid årets 
utgång. Så nu gäller endast föreningens bankgiro 5254-2172. 

Nyhet 3 

Under hösten kommer vi att ha två nya träningsformer i Ringparksstugan. Den ena är Monkiworks, som leds 
av Monica von Olnhausen, och är så kallad funktionell träning. Den andra är NIA, som leds av Ulrika 
Didriksdotter Bergström, och är en konditionsdans. Du kan läsa mer om bägge dessa träningsformer på sidan 
nio. Båda två är oerhört nyttiga och roliga och är utomordentliga komplement till andra aktiviteter såsom 
löpning, gym och tennis. 

Hösten är späckad med många trevliga events. Hitta det som passar dig!  

Jag ser fram emot att träffa er alla i Ringparksstugan 

Eva Nisser    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ORDFÖRANDE 
HAR ORDET

Många har uppmärksammat att det finns en 
övervakningskamera på gatan utanför entrén och 
att polisen dagligen kör många turer kring huset. 
Övervakningskameran var till för skydd av  
”ambassaden” men togs bort den 6/9 då behov 
inte längre ansågs föreligga. 

Ett stort antal medier har hört av sig och bett  
om information. Det är bra att de intresserar  
sig för vad som händer och vad det ska bli av 
fastigheten. Vi följer självklart frågan.

GUNGVIKEN
Den temporära krossen där bergmassorna ska 
användas till reparation av Erstaviks vägar och 
nybyggnation av ett stall har nu avslutat för-
krossningen. Nu återstår efterkrossningen  
och kommunen har gett Erstavik ytterligare  
15 dagars tillstånd för krossning.

När det gäller Skanskas verksamhet ligger målet 
nu i Mark- och miljööverdomstolen. Ärendet är 
komplicerat och domstolen har mycket att göra 
så det finns idag ingen tidtabell men det verkar 
kunna dra ut på tiden. 

BÅTLINJE TILL STAN
Den av så många duvnäsbor önskade båtlinjen 
till stan är ännu inte sjösatt. Det återstår att lösa 
frågan om angöring bland annat i Saltsjö-Duvnäs. 
Alla möjligheter inventeras. Det finns ett starkt 
stöd både från dem som vill åka båt till stan och 
från politiskt håll. Även här går det inte att säga 
något bestämt om hur lång tid det kommer att ta 
innan allt fått sin lösning.

STAZIONE 
Enligt ägaren till hyreskontraktet för restaurangen 
i stationshuset, Monir Kalgoum som bor i  
Duvnäs, kommer de att öppna i slutet av  
september/början av oktober. Ryktet går att det 
blir en ”Brödernas” – en kedja med hamburgare 
och pizza – där just Monir också är delägare.
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MEDLEMSAVGIFTEN 2022
Du vet väl att medlemskap i föreningen ger dig 
många fördelar? 

Föreningen erbjuder årligen en hel mängd  
aktiviteter – vissa traditionsenliga, andra nya 
 – som pubaftnar, vinprovningar, konst-
hantverksdagar, julinsjungning m.m. 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. Läs mer om alla aktiviteter  
och våra rabattföretag på SDF:s hemsida  
saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/

Medlemsavgiften, 300 kr, betalar du via  
Swish enligt nedan.  Ange alltid namn,  
gatu- och e-postadress samt mobilnummer.

På medlemssidan loggar du in och betalar  
medlemsavgiften direkt med swish-knappen. 
Inbetalningen registreras omedelbart och  
medlemskortet blir tillgängligt direkt.  
saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/

På Hemsidan, under fliken ”För medlemmar”, 
kan du kontrollera om du betalat avgiften till 
SDF eller ej.

KOM IHÅG!

http://saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/
http://saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 11 september kl. 11.00

DUVNÄSLOPPET GÅR AV STAPELN IGEN  
– NU FÖR FJORTONDE ÅRET!
Stor eller liten, vare sig man springer för att vinna eller mer 
för motion och gemenskap så är alla varmt välkomna!

Missa inte vår familjära och uppskattade löparutmaning – nu 
som höstlopp.

Alltså: Samma plats, klassindelning & bansträckning,  
samma tider, samma härliga stämning, samma fina väder (?) 
och en helt annan årstid.

Dag: 11:e september 2021 – första start kl. 11.00.  

Plats: Ringparken.

Anmälan: duvnasloppet.se. Här kan du även ladda hem
bansträckning och ta del av kommande information, såsom 
deltagar-PM samt start och resultatlistor. Frågor besvaras av 
greger.wahlstedt(at)gmail.com eller 0767-25 66 35. 

Varmt välkomna till årets lopp önskar  
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb

http://www.duvnasloppet.se
mailto:greger.wahlstedt%40gmail.com?subject=
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DUFNÄSGOLFEN 2021
Fredagen den 20 september

SLAGET OM BÄSTA GOLFSPELARE I 
DUFNÄS OCH DEN ÅTRÅVÄRDA POKALEN 
LA SLANCIATA – UPPLAGA NO. 18.
Den 17/9 drar det ihop sig för 2021-års tävling på 
Wermdö Golf & Country Club. Vi hoppas att få se 
många nya och gamla deltagare njuta av en härlig  
dag och bygga gemenskapen i Saltsjö-Duvnäs. 
Skicka gärna vidare denna inbjudan till andra  
personer som har koppling till Duvnäs och är golf-
intresserade. Värt att nämna är den trevliga avslut-
ningen i Ringparkstugan där även respektive som ej 
tävlat är välkomna.

ANMÄLAN TÄVLING
Självklart ska just du vara med i år – för att  
anmäla dig till tävlingen ber vi om inbetalning av 
anmälningsavgiften som är 250 kr per  
deltagare. SWISH:a till Johan Kärre 070-3589414 
senast torsdag den 9/9. Kom ihåg att notera  
följande i SWISH meddelandefält:
•  För- och efternamn på samtliga deltagare  

du anmäler
•  Golf-id, för de spelare du anmäler
•  Mailadress
•  Anmälningsavgift 250kr för tävlingen inkl.  

Prisutdelning (per person)

ANMÄLAN BANKETT
•  Bankettavgift, middag med vin för endast 450 kr  

för en & 795 kr för två. Respektiveär varmt  
välkommen oavsett deltagande i tävlingen

Greenfee betalas direkt till WGCC på plats 
600kr (ordinare pris 800kr). Starttider med-
delas av klubben senast dagen före tävlingen 
genom den mejladress som är kopplad till 
respektive golf-ID. 

Alla starttider är under förmiddagen mellan  
kl. 09.10–11.30. Samtliga kommer också få ett 
gruppmejl där allas starttider finns noterade.

Efter tävlingen sker den traditionsenliga pris-
utdelningen med fina priser i Ringparksstugan. 
Vi träffas kl. 18.30 då det bjuds på bubbel. 
Middag serveras därefter ca kl. 19.30. Det  
brukar vara populärt att stanna kvar på middag, 
så boka plats!

I år kommer prisutdelningen vara något  
extra då tidigare års vinnare kommer att  
hedras. Var med och hylla vinnarna!  
Väl mött 17:e september!

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Anna-Lena Brantberg, Johan Kärre, Uno Lindh, 
Adam Fors & Torbjörn Rusck.

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

VINNARE TIDIGARE ÅR: 
2004 Sverker Olsson 
2005 Torbjörn Rusck 
2006 Torbjörn Rusck 
2007 Lars Klingstedt 
2008 Niklas Strömstedt 
2009 Bo Widerberg 
2010 Stefan Olsson 
2011 Alf Pålsson 
2012 Adam Fors 

2013 Hans Westergårdh 
2014 Bengt Möller 
2015 Anna-Lena Brantberg 
2016 Torbjörn Rusck 
2017 Hans Westergårdh 
2018 Fredrik Uhrström 
2019 Mats Olsson
2020  Björn Tael

https://www.facebook.com/groups/dufnasgolfen
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AKTIVITETER PÅ  
OLLE NYMANS I HÖST!
LILLA KONSTSKOLAN
Är du mellan 4–10 år och tycker om att pyssla 
och måla? Häng med oss varje söndag med start 
den 3 oktober. 

Tillsammans skapar och formger barnen i alla 
möjliga material, former och färger.  
Vi lär oss tillsammans med vår nya duktiga 
konstpedagog Elvira.

Barn födda 2015–2017 kl. 10.00–11.00 
Pris 890 kr inkl. material (5 ggr – 14 platser)
Barn födda 2011–2014 kl. 12.00–13.30 
Pris 1 090 kr. inkl. material (5 ggr – 16 platser)

Vill du anmäla dig eller har några funderingar? 
Skicka ett mail till ansvarig för barnaktiviteter: 
sofia.forsberg(at)icloud.com

Adress: Olle Nymans Gård, Strandpromenaden 61. 
Vi håller till i Nya Ateljén som är det första huset 
till vänster.

UTSTÄLLNING MED SIRI DERKERT OCH 
FREDRIK NIELSEN
I säsongens tredje utställningsperiod ”Rörelser i 
alla riktningar” möter vi två konstnärer med stor 
kraft i sina uttryck: Siri Derkert, teckningar,  
skisser och måleri samt Fredrik Nielsen, skulp-
tursvit i glas och aluminium. Utställningen pågår 
till och med den 26 september.

KONSTNÄRSSAMTAL I SEPTEMBER 
Den 12 september är det Artisttalk med konstnär 
Fredrik Nielsen kl. 16.00–16.30.

Han berättar om sitt konstnärskap, musikens 
betydelse, om glas och aluminium i förening 
i skulptursviten: ”Wanna make record in the 
month of May”.

Delar av skulpturerna ska efter utställningen ut 
på världsturné! Dryckespokalerna ”Like we were 
Gustav Vasa” i glas finns med under kvällen.  
Säkert blir vi kvar lite extra länge med Fredriks 
flow....vill du få plats? Kom lite i förväg, först till 
kvarn..

Den 16 september berättar barnbarnet Tora 
Derkert om personliga möten med Siri Derkert 
kl. 18.00–18.30. Tora berättar också om tankarna 
bakom utställningen på Kajsa och Olle Nymans 
ateljéer och varför just dessa skisser och  
teckningar gemensamt valts ut av Siris barnbarn.

Mer information finns på ollenyman.se

Siri Derkert, ”Det bå huset”. Fredrik Nielsen.

mailto:sofia.forsberg%40icloud.com?subject=
http://ollenyman.se


8

ARKEOLOGISK  
UTGRÄVNING I DUVNÄS
Ringparksstugan 22 och 30 september kl. 18.30–20.00.

Arkeologen Martin Rundkvist ledde under sommaren utgrävningar 
i kullen mitt emot Prästgården, mellan Röda och Vita raden.  
Nu kommer han och berättar om vad de hittade. 

KAMMARMUSIK I  
RINGPARKSSTUGAN
Söndagen den 17 oktober kl.15.00–17.00

Söndagen den 17 oktober kl. 15.00–17.00 blir det kammarmusik för  
stråkar av Wilhelm Stenhammar och Antonin Dvorak i Ringparkstugan.  
Duvnäsbon Niklas Wilhelmsson-Macleod ingår i den musicerande kvartetten. 

Anmälan sker genom köp av biljetter à 100 kronor som swishas till  
1236 17 86 28 senast den 10/10. 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 oktobersöndag.
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HALLOWEEN OCH HÖSTPUB
Ringparksstugan lördagen den 23 oktober kl. 16.00–24.00

Våra höst- och vårpubar är populära evenemang. I år har vi Halloween-tema och  
börjar tidigare på lördagen då vi anordnar barnaktiviteter. Vi startar utomhus där  
en food-truck kommer att finnas och fortsätter sedan med pub inomhus. 

Passa på att 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. 

Vi vill påminna om att bara medlemmar (inkl. enstaka gäster) får komma in.  
Vi har även närvarolista som alla får skriva upp sig på. 

Håll utkik på Saltsjö-Duvnäs hemsida samt Facebook för uppdaterad  
information längre fram.

Välkomna alla barn och vuxna!

För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästarna Annika Faxander och Per Kallner
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VÄLKOMMEN TILL  
DUVNÄS SPORTBYTARDAG! 
Söndagen den 14 november i Ringparksstugan

Det är många som saknar Sportbytarna i Ektorp och därför tänkte vi skapa vår egen 
Sportbytardag där tillfälle ges att sälja och köpa sportkläder och sportutrustning. 
 
När: 14 november
Inlämning av saker: kl. 09.00-12.00
Kom och fynda mellan: kl. 13.00-16.00
Utlämning av varor som inte blivit sålda: kl. 16.00-17.00

Fika kommer att finnas till försäljning!
 
Vi önskar en trevlig dag där många saker hittar nya ägare :)
Varmt välkomna!
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KONSTHANTVERKSDAGARNA
20–21 november i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00

Sedvanligt förgyller konsthantverkarna höstmörkret i Saltsjö-Duvnäs.
Helgen den 20–21 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.

Vill du vara med och ställa ut?  
Kontakta Karin Schmekel, karin.schmekel(at)me.com

DUVNÄSPROMENAD  
FÖRSTA ADVENT
Söndagen den 28 november kl.13.00

Söndagen den 28 november tar Henrik Edelstam oss med på en promenad i Saltsjö-Duvnäs 
då han berättar om intressanta hus, platser och människor. Henrik är uppvuxen i  
Saltsjö-Duvnäs och har under åren tagit duvnäsborna med på många uppskattade promenader, 
en tradition som hans far Fabian gjorde dessförinnan. Idag har Henrik låtit huset gå  
vidare till den tredje generationen Edelstam. Henrik är nybliven ordförande i Nacka hem-
bygdsförening som verkar för att kunskapen om och känslan för Nackas kultur och  
naturarv förs vidare till nästa generation.
 
Gamla duvnäsbor får sitt minne uppfriskat och nya får chansen att lära känna vårt lokala 
kulturarv som bär på många spännande historier. Det finns goda möjligheter att fråga 
Henrik under promenaden som startar vid Ringparksstugan kl. 13.00 och avslutas 15.00.
 
Välkomna på en intressant adventspromenad i vackra Saltsjö-Duvnäs!

mailto:karin.schmekel%40me.com?subject=
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JULINSJUNGNING
Lördagen den 5 december kl. 15.00–16.00

Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små duvnäsbor till årets glädjefyllda julinsjungning
lördagen den 5 december mellan kl. 15.00 och 16.00.

Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil Agnestig,  
som tyvärr gick bort 2019. Familjen Axlind har tagit över taktpinnen i år. 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.

En trevlig tradition är att någon person säger några ord samt utbringar en skål vid tolvslaget.  
Vi vill gärna få förslag på personer som kan ta på sig den uppgiften även i år. Nu har du chansen 
att nominera en person som du tycker passar och skicka ditt/dina förslag till info@saltsjo-duvnas.se

mailto:info%40saltsjo-duvnas.se?subject=


SALTSJÖ-DUVNÄS  
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2021
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post

Eva Nisser Ordförande, närmiljö 070-518 10 86 Fiskarbacken 12 eva.nisser(at)veraciter.se

Charlotte Banning Vice ordförande, stugvärd 072-225 17 14 Saltängsv. 15 charlotte.banning(at)icloud.com

Annika Faxander Sekreterare, klubbmästare 073-697 98 12 Sjöbacken 1 annika.faxander(at)gmail.com

Heléne Jensen Kassör 073-650 44 05 Fogdev. 18 jensen.helene(at)hotmail.com

Linnea Skagerberg Medlemssekreterare 070-371 90 33 Kristinav. 25 linnea_skagerberg(at)yahoo.se

Fredrik Sjölander Stugfogde, underhåll 070-31646 62 Strandpromenaden 55 fredrik.sjolander(at)gmail.com

Per Kallner Klubbmästare 070-539 62 01 Hägerv. 24 per.kallner(at)gmail.com

Birgitta Grafström Hemsida, Facebook och 
programblad

070-555 00 04 Saltsjöbadsv.24 birgitta.grafstrom(at)telia.com

Madeleine Gröndahl Stugvärd + FB,  
programblad

070-882 03 20 Ekorrv. 26 madeleine.grondahl(at) 
maddesign.se

Oskar Bård Närmiljö 070-877 07 70 Bergbacken 3 oskar(at)hobbyfilm.com

Revisorer

Christer Käck Revisor, sammankall. 070-681 31 97 Patrons väg 1 christer.kack(at)telia.com

Karin Lison Revisor 073-512 23 71  Ejderv. 27 karinmikael(at)hotmail.com

Anders Öhman Revisorsuppleant 070-311 06 76 Vargungev. 4 aohman(at)outlook.com

Valberedning 

Anna Wirsén Sammankallande 070-438 06 84 Herrgårdsv. 3 a.wirsen(at)gmail.com

Marie Eneqvist 070-915 16 91 Ringparken 1 marie(at)eneqvist.se

Louise Sävström 070-536 69 33 Ejderv. 29 louise(at)florealis.com

Erik Made 070-502 57 85 Ejderv. 31 erikmade(at)hotmail.com

Torbjörn Rusck 070-622 63 01 Bergbacken 9 torbjorn(at)rusck.se

Hyra stugan bokastugan(at)saltsjo-duvnas.se

Hemsida Webbmaster 070-316 41 31 Vargv. 7 brian.kylen(at)telia.com

Kontaktuppgifter

Dufnäsgolfen Uno Lindh, uno(at)unolindh.se

Grannsamverkan Brian Kylén, grannsamverkan(at)saltsjo-duvnas.se, 070-316 41 31

Kajsa och Olle Nymans vänner Eva Ståhl Lundborg foreningen(at)ollenyman.se

Monkiworks Monica von Olnhausen, info(at)monkiworks.se, 073-390 32 02

Måndagsbridgen Carin Bucht, carin.bucht(at)gmail.com, 070-888 09 77

Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening Christer Käck, christer.kack(at)telia.com, 070-681 31 97

Saltsjö-Duvnäs Sportklubb Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt(at)gmail.com, 076-725 66 35

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb Kansliet, 08-716 02 01, kansliet(at)sdtk.se, www.sdtk.se 

Segelklubben Måsungen Eveline Molin, skmasungen(at)gmail.com, www.skm.nu

Trafikgruppen Sofia Forsberg, sofia.forsberg(at)icloud.com

Yoga Cecilia Wikner, wiknercecilia(at)hotmail.com

ANDRA FÖRENINGAR  
OCH VERKSAMHETER

http://www.sdtk.se
http://www.skm.nu

