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Kära Saltsjö-Duvnäsbor! 

Inför ett nytt år begrundar vi nog alla det gånga och funderar över det kommande. För min 

privata del var 2021 ett omtumlande år då livets skörhet blev väldigt tydlig och gränsen 

mellan liv och död bokstavligen hängde på en tråd. Jag känner stor ödmjukhet över att allt 

gick väl och att jag har lyckan att vara helt återställd. Min tacksamhet är oerhört stor över 

att få bo just här med så fantastiska grannar runt omkring. Alla hjälpande händer, omtankar, 

vänliga gester och gåvor var en fantastisk och omtumlande upplevelse – ett mycket varmt 

tack till var och en! 

Under det gångna året har också en hel del inträffat som berör oss alla och många frågor 

kommer att få en fortsättning under det kommande. Inte minst är det centralt att vi nu går in 

i ett valår vilket påverkar många lokala frågors utveckling och inte minst möjligheten till 

påverkan.  

Gungviken 

I september kom domen i Svea hovrätt, mark- och miljööverdomstolen. De slog fast att 

bergmassorna är avfall och inte biprodukt vilket är en framgång för oss och ett bakslag för 

Skanska. Det beslutet kan inte överklagas. Ett beslut som gick oss emot är att SDF inte har 

talerätt och det är därför styrelsen kallade till en extra föreningsstämma i december för att 

ändra våra stadgar så att SDF i en framtid ska kunna ha talerätt. Bifall till styrelsens förslag till 

stadgeändring blev 78 ja-röster och tre nej-röster. Frågan tas även upp på årsmötet i vår. 

Gungviken har nu återremitterats till länsstyrelsen och trots att det är ett prioriterat ärende 

har handläggningen ännu inte påbörjats. Men det är mycket viktigt att alla är medvetna om 

att frågan långt ifrån är över och att den åter kan gå vidare uppåt i instanserna. Det är 

centralt att vi ser till att våra politiska företrädare tydligt står fast vid sitt beslut från 2019 att 

en stenkross i Gungviken ska förbjudas och att vi påverkar dem att vidta alla nödvändiga mått 

och steg för att se till att beslutet också står fast och inte kan rubbas. Vi måste därför vara 

medvetna om att kommunens miljöchef tycker det vore bra med en stenkross här, vilket kan 

påverka tjänstemännens handläggning och därmed framtida politiska beslut. Nu när det är 

valår gäller det att vi ser till att frågan i allra högsta grad hålls levande och att alla mer än fyra 

tusen nackabor som delar vår syn medvetandegörs om läget. Där kan vi alla bidra på olika 

sätt.  

Morningside marina 

I oktober kom Mark- och miljödomstolens utslag som upphävde kommunfullmäktiges beslut 

om att anta detaljplanen. Domen har överklagats av exploatören. Kommunen kommer också 

att överklaga men har begärt anstånd. 

Afghanistan 

Som många säkert noterat är huset på Skepparbacken 2 för det mesta mörklagt utom i 

källaren. Jag bytte nyligen några ord med mamman och en av döttrarna i familjen som bor i 

huset men det var inte lätt att få något ut av samtalet. Däremot har en duktig journalist, 

Randi Mossige-Norheim, börjat intressera sig för vad som händer. Hon gjorde ett inslag i  



 

 

Studio Ett den 23 december som går att lyssna på: 

https://sverigesradio.se/artikel/afghanistans-ambassad-och-grannarna 

 

Infartsparkeringen vid stationen 

Efter många turer har så äntligen kommunen sett till att intentionen från 2015 nu 

genomförts. Det innebär att marken är iordningställd för bilparkering, platsen har skyltats 

upp och avgiften är borttagen. Tyvärr lät de ett ogräsbevuxet område med staket runt 

omkring vara kvar i stället för att, som vi föreslagit, även göra det till parkering, men det 

kanske går att påverka framgent. Notera att den del av parkeringen som vetter mot spåren 

är längsgående och att parkering inte är tillåten nattetid efter kl. 01. Varmt tack till vår 

styrelseledamot Oskar Bård som dragit i ärendet under hösten. 

 

Pumpstationen Hägervägen/Strandpromenaden 

Det pågår sedan i våras ett bygge av en ny avloppspumpstation som genomförs av Nacka 

Vatten och Avlopp. Arbetet har dragit ut på tiden på grund av att de stött på patrull i form 

av mycket svåra markförhållanden och kvarlämnade konstruktioner under mark som inte var 

dokumenterade.  

 

Den nya pumpstationen är nu på plats och har fått el inkopplad. Just nu håller de på med att 
koppla in ett utgående tryckspill för att leda om inkommande spillvatten (avloppsvatten) till 

den nya stationen. Detta beräknas vara klart i början av februari liksom inkoppling av ledning 

som kommer från Tollare samt hantering av Saltängsskolans och marinans spillvatten. 

 

De räknar med att den nya pumpstationen ska kunna tas i drift i månadsskiftet februari/mars 

och då är det dags att riva den gamla avloppspumpstationen. Under våren kommer parken 

och vägarna att återställas och allt ska vara klart till juni 2022.  

 

Projektledaren Erik Wikander ber om ursäkt för allt stök arbetena medför och tackar för 

vårt tålamod.  

 

Nyår 

När dessa rader skrivs har vi fått ett antal nej-tack till att ta ansvar för vår uråldriga tradition 

att ringa in det nya året. Det brukar komma ett par hundra personer som vandrat med 

facklor upp till Ringparken för att där höra några ord från en duvnäsbo för att sedan 

tillsammans sjunga nationalsången à cappella och ringa in det nya året i klockstapeln.  

 

Vill ingen så upphör tyvärr traditionen för den kan bara bäras vidare genom vårt 

gemensamma engagemang. Varje år tillfrågar vi ett stort antal personer – aldrig har någon 

erbjudit sig – men det har för det mesta löst sig i sista stund. Kanske blir det också så i år. 

Jag hoppas det. Men inför det kommande året skulle jag vilja skicka med en tanke att inget 

blir bättre än vad vi alla var och en är villiga att bidra med. Saltsjö-Duvnäs är verkligen ett 

fantastiskt ställe att bo på och jag hoppas att många känner att vi alla bär ett ansvar för att 

det framdeles också ska vara ett vackert, vänligt och fint ställe att bo på.  

 

Gott nytt 2022! 

 

Eva Nisser 

Ordförande 

https://sverigesradio.se/artikel/afghanistans-ambassad-och-grannarna

