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KALENDARIUM

Vårpub 18 mars

Duvnäs sportbytardag 26 mars

VårSalong 9–10 april

Valborg på Måsungen 30 april

Årsmöte SDF 19 maj

Majning av midsommarstång 23 juni

Midsommarfirande 24 juni

Duvnäsloppet 10 september

ÖVRIGT

Bridge måndagar  11.30–16.00

Monkiworks tisdagar 16.30–17.30 
 onsdagar 17.15–18.15 
  18.30–19.30  
 lördagar  08.30–09.30 
  09.45–10.45

Yoga tisdagar  18.15–19.15 
  19.30–20.30
 fredagar 08.30–09.30 
  09.45–10.45
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ingen hade väl för två år 
sedan trott att vi fortfarande  
2022 skulle ha våra liv 
kringskurna av pandemin. 
Men med obotlig optimism 
har styrelsen på sitt första 
möte i januari lagt upp  
ett trevligt program för 
vårterminen och som vi 

håller tummarna för går att genomföra. Självklart 
justerar vi i programmet om läget så kräver men 
nu tillåter vi oss lite glad framtidsplanering. Och 
just vid pressläggningen får vi beskedet att alla 
restriktioner upphör!

Strax före nyår skickade jag ut en uppdatering 
rörande Gungviken, Morningside Marina,  
Afghanistan, infartsparkering vid stationen samt 
pumpstationen och parken vid Saltsjö-Dufnäs 
marina. Om du missade detta så hittar du  
informationen på hemsidan https://saltsjo- 
duvnas.se/wp-content/uploads/2021/12/ 
December-2021.pdf

MÅSUNGEKLUBBEN
Vi kämpar vidare med att nå målsättningen att 
områden Måsungen ska bli vackert och välskött. 
Det är ju verkligen en plats som uppskattas och  
som nyttjas dagligen av så många, alltifrån för-
skolebarnens utflykter från Saltängens till vinter-
badare och alla som lapar sol oavsett säsong. 

Efter att båtkyrkogården försvann och både  
Måsungeklubbens (SKM) och sjöscouternas  
(NSS) båtar fått sina permanenta platser öster om 
klubbhuset är snart hela gräsmattan frigjord.  
Sjöscouterna ska under vintern frakta bort den 
fallfärdiga boden. Tanken var att de skulle skaffa 
en ny som skulle placeras nordost om klubbhuset. 
Så blev det också men den är minst dubbel så stor  
som vi hade kommit överens om i det samarbete 
som pågått de senaste åren mellan SDF, SKM, NSS 
och kommunen. Diskussionerna fortsätter. 

Kommunen har lovat att klippa ned växtligheten 
i hela området så att det blir snyggt. Nu har  
den privatägda flotten som legat vid boj under 

  

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

sommaren dragits upp på Måsungen. Det är 
kommunens ansvar att se till att ägaren flyttar 
den, dels för att den hindrar de planerade  
upprensningsarbetena, dels för att vi av erfarenhet 
vet att om något hamnar där kommer snart fler 
att placera sina ägodelar på Måsungen och då är 
vi tillbaka i ruta ett med en växande kyrkogård 
av allehanda saker. 

Det visar sig att kommunen har planer på att 
sätta upp grindar för att hindra att bilar kör in på 
Måsungen. Vi för en dialog med kommunen och 
jag tror att det är bättre att det tydligt framgår 
att biltrafik och parkering inte ska äga rum inne 
på Måsungen, vilket det inte gör idag, än att 
stängsla in området. Men då måste vi alla hjälpas 
åt och se till att det efterlevs. Vad anser du?

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett om det 
pågår seglingsaktiviteter eller ej så är området 
alltid öppet för allmänheten. 

NACKALINJEN 
Testperioden oktober – december föll väl ut men 
avbröts före jul på grund av pandemin. Men 
den gav Nackalinjen värdefull information om 
resmönster och önskemål, inte minst genom 
att en enkät genomfördes. Nu pågår arbete med 
att se till att alla bryggor för på- och avstigning 
fungerar väl och olika båtalternativ undersöks 
för snabbare transport med fler passagerare. 
Verksamheten kommer att återupptas när restrik-
tionerna/rekommendationerna lättar. 

Nackalinjen drivs av Margareta Storckenfeldt 
som är boende i Lännersta. Målet är att båten ska  
kunna bära sina egna kostnader och eventuella  
vinster går oavkortat till linjens framtida drift. 
Det gäller precis som i all verksamhet att uppnå 
en tillräckligt stor grupp resenärer som kontinu-
erligt väljer detta alternativ och där kan vi alla 
hjälpa till att sprida information om vilket 
fantastiskt sätt detta är att pendla till stan på i 
stället för att sitta på bussen. Inte heller dumt  
för fastighetspriserna att detta alternativ finns. 
Du hittar mer information på hemsidan  
www.nackalinjen.se.

https://saltsjo-duvnas.se/wp-content/uploads/2021/12/December-2021.pdf
https://saltsjo-duvnas.se/wp-content/uploads/2021/12/December-2021.pdf
https://saltsjo-duvnas.se/wp-content/uploads/2021/12/December-2021.pdf
http://www.nackalinjen.se
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VALBORG
Eftersom vi hoppas och tror att vi kan genom-
föra Valborgsfirandet på Måsungen igen måste 
vi ändå ta höjd för att det kan komma inskränk-
ningar. Det innebär att inget brännbart får läggas 
dit före den 16 april. Det är för att Måsungekubben 
inte ska hamna i att behöva transportera bort det 
om vi inte får samlas kring elden. Vi fortsätter i 
övrigt på den inslagna vägen att samarrangera 
Valborg ihop med SKM.

I detta sammanhang vill jag passa på att påminna 
om att det bara får vara grenar och annat lättbränt 
trädgårdsavfall – absolut inte sådant som bör tas 
till Östervik.

VALÅR
Nu har ju valåret börjat och det ger oss möjlig-
heten att lyfta frågor som vi tycker är viktiga – 
aldrig lyssnar politikerna så mycket som ett valår. 
Inför de två senaste valen har vi bjudit in alla 
partierna till Ringparksstugan för att ställa frågor 
om sådant som är viktigt för oss i Saltsjö-Duv-
näs. Har du något som du tycker vi borde lyfta 
får du gärna höra av dig. 

Jag önskar alla en fin och frisk vår. Vi är i alla fall 
säkra på att bättre än så här kan vi inte bo och 
det är inte lite att glädja sig åt!

Eva Nisser
Ordförande 

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  
www.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.  
www.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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ETT AKUT  
UPPROP FRÅN  
OLLE NYMANS
Läget blev akut nu i helgen när stormen slet sönder en tidigare lagning på  
det redan dåliga taket på Nya Ateljén. Vill du bidra till en kulturgärning som  
gör att vi kan fortsätta med bla konstskola och utställningar i Nya Ateljén vid  
Syskonen Kajsa och Olle Nymans ateljeéer och konstnärshem så gör det nu!  

Staketfonden finns som en möjlighet att hjälpa till.  
Här samlas besökares, vänners, grannars med fleras bidrag för stiftelsens  
upprätthållande av fastigheten. Staketet är påbörjat. Nu är takskadan det akuta. 

Tack för ditt bidrag!
 
KONTONUMMER I HANDELSBANKEN
6165 - 584 099 118, Syskonen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse
 
SWISH
123 184 32 75
UPPGE STAKETFONDEN samt ditt namn
 
Alla storlekar på bidrag är välkomna. Den som bidrar med 5 000 kronor eller mer får 
sitt namn på en staketpinne. www.ollenyman.se/staketfonden.

Hälsningar Syskonen Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse
Marie Eneqvist, Terése Eldered, Anders Björklund, Sofia Forsberg,  
Gunnar Larsson och Katja Pettersson.

Vi behöver  
akut hjälp – bidra till  

Staketfonden!

http://www.ollenyman.se/staketfonden
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VÅRPUB
Fredagen den 18 mars

Våra höst- och vårpubar är populära evenemang. 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!

För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
Klubbmästarna Annika Faxander och Per Kallner
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VÄLKOMMEN TILL  
DUVNÄS SPORTBYTARDAG! 
Lördagen den 26 mars i Ringparksstugan

Vi återupprepar höstens succé med en sportbytardag.  
Då ges tillfälle att sälja och köpa sportkläder och sportutrustning.

När: 26 mars
Inlämning av saker: kl. 11.00–13.00 
Kom och fynda mellan: kl. 14.00–17.00
Utlämning av varor som inte blivit sålda: kl. 17.00–18.00

Fika kommer att finnas till försäljning!

Vi önskar en trevlig dag där många saker hittar nya ägare :)
Varmt välkomna!
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VÅRSALONGEN
9–10 april i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00

ÅRETS KONSTSALONG! 
Årets VårSalong går av stapeln den 9–10 april. 

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 28 februari till Maria Norberg på 
mareld54(at)gmail.com eller telefon 08–716 22 74
Vi vill veta namn, tel.nr, mejladress och vad du vill bidra med.

VALBORG PÅ MÅSUNGEN
Sedan urminnes tider har duvnäsborna firat en traditionsenlig Valborg på Måsungen.  
Denna härliga tradition från både förkristlig och kristen tid och som våra universitet gjort till  
ett av årets största firanden då mösspåtagning sker, fortgår sedvanligt även i Saltsjö-Duvnäs. 

Firandet börjar kl. 20.00 då det blir tal till våren, sång och brasa medan vintern rasar ut….  
Det blir både fika och korvgrillning samt lotteri och någon liten aktivitet. 

MEN! 
Nu får det aldrig någonsin mer bli så att duvnäsborna slänger sådant som inte kan brinna upp  
i Valborgsbrasan och det får aldrig förekomma att mer läggs på brasan när skylten om att det är  
fullt kommer upp. Valborgsbrasan är inte en ersättning för att åka till Östervik och slänga skräp!  
En för stor brasa innebär brandrisk och tvingar fram bortforsling, en kostnad som det inte finns 
pengar till. Så vi räknar med att alla respekterar dessa enkla förhållningsregler. 

mailto:mareld54%40gmail.com?subject=
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ÅRSMÖTE I SDF 
Torsdagen den 19 maj kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET TORSDAGEN DEN 19 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.  
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 9 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.   Stadgeändring – tillägg i föreningens portalparagraf för att SDF  

ska få talerätt i domstol, se nedan
 b.  Datapolicy
 20.  Mötets avslutande

19. a
Nuvarande lydelse
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening har till uppgift 
att tillvarata medlemmarnas intressen och att verka 
för den allmänna trevnaden inom Saltsjö-Duvnäs 
villasamhälle. Föreningen skall såsom representant 
för medlemmarna hos vederbörande myndigheter 
framföra synpunkter och önskemål samt fungera som 
remissinstans. 

Föreslagen lydelse
Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening har till uppgift 
att tillvarata naturskydds- och miljöskyddsintressen i 
Saltsjö-Duvnäs med omnejd samt verka för den  
allmänna trevnaden inom Saltsjö-Duvnäs villasamhälle. 
Föreningen skall såsom representant för medlemmarna 
hos vederbörande myndigheter framföra synpunkter 
och önskemål samt fungera som remissinstans.

Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att föreligga  
vid årsmötet, men kan även rekvireras efter den 9 maj från föreningens kassör Annika Faxander eller  
hämtas från föreningens hemsida www.saltsjo-duvnas.se.
Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 29 april.

Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna!

mailto:info%40saltsjo-duvnas.se?subject=
http://www.saltsjo-duvnas.se
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MAJNING AV  
MIDSOMMARSTÅNG
Torsdagen den 23 juni kl. 19.00

Alla är välkomna att löva stången. Vi träffas kl. 19.00 i 
Ringparken. Björkris finns, men ta med egna blommor. 
Vi söker några som vill hålla i själva majningen.

Vi bjuder på något gott att dricka.

MIDSOMMARFIRANDE
Fredagen den 24 juni kl.14.00

Efter två års uppehåll sjunger och dansar vi in sommaren tillsammans i Ringparken 
för 90:e gången.

DET PRELIMINÄRA PROGRAMMET SER UT SÅ HÄR:
14.00  Åktur med skrinda runt Saltsjö-Duvnäs för alla barn, avfärd från tennisbanorna vid Gamla 

Allén – vi söker en förare av traktorn
15.00 Gemensam marsch under sång upp till Ringparken från tennisbanorna  
 – vi söker en fanbärare
15.10 Midsommartal och resning av midsommarstång – vi söker en talare
15.30  Ringdans och lekar
16.30  Avslutning

Hör av dig till någon i styrelsen eller till  
info(at)saltsjo-duvnas.se om du vill ställa upp och
• hålla i majningen
• köra traktor
(du bör ha erfarenhet/traktorkörkort)
• vara fanbärare
• hålla midsommartalet

mailto:info%40saltsjo-duvnas.se?subject=
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 10 september kl. 11.00

Förra årets Duvnäslopp gick av stapeln lördagen den  
11:e september. Att loppet genomfördes på hösten i stället 
för i juni, hade att göra med pandemin och restriktioner. 
Med tanke på hur läget ser ut just nu, och att ingen vet hur 
länge nuvarande restriktioner kommer gälla, har styrelsen 
beslutat att även i år genomföra loppet i september. 

SÅ SKRIV REDAN NU IN 
LÖRDAGEN DEN 10:e september i era kalendrar!

I övrigt är allt som det brukar vara. Ett familjärt – men 
utmanande – lopp, med huvudsakligen lokal förankring. 
Loppet går genom vårt vackra – men också kuperade (!) – 
villasamhälle. Samlingsplatsen är Ringparken och första start 
är kl.11.00. Vår anmälningssida öppnar den 1 augusti. 

Alla kan delta! Barn eller vuxen, vare sig du är motionär eller 
mer tävlingsinriktad. Det är gemenskapen som är det viktiga! 
Så utmana dig själv, din familj, dina vänner och bekanta!!!! 
Du kan 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. Men som det alltid är så är 
det några av förra årets funktionärer som inte kan hjälpa till 
i år. Därför är vi alltid otroligt tacksamma för varje person 
som erbjuder sig att hjälpa till några timmar längs banan. 

Varmt välkomna önskar Saltsjö-Duvnäs Sportklubb

http://www.duvnasloppet.se
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NYTT ÅR I KAJSA OCH  
OLLE NYMANS VÄNNER 2022
Med nytt år söker vi både gamla och nya medlemmars stöd till vänföreningen Kajsa 
och Olle Nymans vänner. Redan nu kan vi flagga för att det blir konstutställningar  
i stiftelsens regi i sommar och just nu pågår Kulturskolan för barn och ungdomar. 
Restaurangen öppnar 26 mars. Håll utkik om vad som händer på hemsidan  
www.ollenyman.se eller på Instagram @ollenymansateljeer.

Vi i vännerna hoppas kunna bidra till stiftelsens verksamhet såsom förra året men 
också ha egna aktiviteter för medlemmarna. Närmast ligger Årsmötet den 8 mars  
då vi bjudit in en riktig kännare av platsen och syskonen Kajsa och Olle Nyman.  
Alla medlemmar välkomna.

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM:
Betala in och märk betalningen med din mejladress (max 12 tecken i vissa banker) 
eller namn. Mejla sedan till foreningen(at)ollenyman.se så att du säkrar att du får 
inbjudan till framtida aktiviteter! 

Bankgiro 5621-8753
Swish till 1231104397

200 kronor för personlig medlem och 300 kronor för familj. Även företag kan  
bli medlemmar för 1200 kronor och på så sätt stödja en lokal kulturförening!
Undrar du något kontakta Eva Ståhl Lundborg, ordförande 073-9651287,  
foreningen(at)ollenyman.se

http://www.ollenyman.se
https://www.instagram.com/ollenymansateljeer/
mailto:foreningen%40ollenyman.se?subject=
mailto:foreningen%40ollenyman.se?subject=


INBETALNING/GIRERING   AVI

Betalningsavsändare (namn och postadress)
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Betalningsmottagare (endast namn)

#45#

Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening
c/o Heléne Jensen
Fogdevägen 18
131 50 Saltsjö-Duvnäs

##

Belopp kronor Till bankgironr (ifylls alltid)

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

öre

–

TA DEL AV VÅRA AKTIVITETER  
OCH RABATTER
Bli ny medlem eller förnya ditt medlemskap

• 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

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

Vi har rabatter hos:

Dags att förnya ditt medlemskap för 2022 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.

http://www.bjorknastradgard.se
http://www.beijerbygg.se/byggole
http://www.flugger.se
http://www.hamell.se
http://www.hyrpoolen.se
http://www.nll.nu
http://www.porslinsbolaget.se
http://www.saltsjo-duvnas.se
mailto:medlem%40saltsjo-duvnas.se?subject=
mailto:medlem%40saltsjo-duvnas.se?subject=
http://www.saltsjo-duvnas.se
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STATISTIK ANMÄLDA BROTT
Så här ser senaste årets preliminära statistik över anmälda brott ut (i urval):

Brottskod Benämning 2021 2020 2019 2016

9801 Inbrott i villa 7 3 13 15

0857 Försök till inbrott i villa 2 3 1 3

0858+0859 Stöld utan inbrott 5 0 1 3

0802 Fullbordad bilstöld 0 1 2 1

1201 Skadegörelse på motorfordon 1 5 5 3

9827 ”Bildemontering” fast föremål (bl.a. ratt) 4 6 7
14

9828 Bilinbrott stöld lösa föremål 0 2 7

9816 Stöld av båtmotor 1 0 — —

Brian Kylén, Grannsamverkan mot brott i Duvnäs i samarbete med Lokalpolisområde Nacka

SAMVERKAN MOT BROTT
Vi har åter fått en ny kontaktpolis för Grannsam-
verkan i Nacka kommun: hon heter Anna Karls-
son och är kommunpolis för Nacka kommun. Vi 
har skapat ett fast samarbete där jag sköter dist-
ributionen av brottsrapporteringen till samtliga 
aktiva grannsamverkanskretsar i kommunen mot 
att jag erhåller veckovist statistikunderlag såsom 
tidigare. Faktum är att rapporteringen skötts 
mycket stabilt och pålitligt. 

Eftersom det varit en sjunkande brottstrend 
under det senaste årtiondet, har det inte fun-
nits anledning att skicka ut brottsaviseringar 
varje vecka – utom när något allvarligt finns att 
rapportera för just Duvnäs. I vilket fall publiceras 
polisrapporten på föreningens underhemsida 
Grannsamverkan på tisdagar eller onsdagar  
efter rapporteringsveckan. Gå in där så ser du 
vad händer runt omkring.
www.saltsjo-duvnas.se/grannsamverkan.

http://www.saltsjo-duvnas.se/grannsamverkan


SALTSJÖ-DUVNÄS  
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2022
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 Anders Öhman, aohman(at)outlook.com, 070-311 06 76

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

