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KALENDARIUM

Duvnäsloppet 10 september

Duvnäsgolfen 23 september

Aktiviteter på Olle Nymans hösten

Duvnäs Jazzkväll 14 oktober

Halloween och pub 22 oktober

Duvnäs sportbytardag 13 november

Konsthantverksdagarna 19–20 november

Julinsjungning 27 november 

Gamingkväll 9 december

Julbön 24 december

Nyårsfirande 31 december

ÖVRIGT

Bridge till och med den 19 december måndagar 12.30–16.30

Yoga  tisdagar 18.15–19.15  
  19.30–20.30

 fredagar 07.45–08.45 
  09.00–10.00
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

TACK EVA!
Efter 8 år som ordförande 
i fastighetsägareföreningen 
har Eva Nisser bestämt  
sig för att lämna över ord 
förandeskapet. Vi i styrelsen 
vill tacka för den helt  
fantastiska insatsen och allt 
det engagemang och all tid 

Eva har lagt ner för våra medlemmar i Duvnäs. 
Hon har lovat att fortsätta hålla i stenkross
projektet, vilket vi är väldigt tacksamma för.

Charlotte Banning heter jag och är ny ordförande 
i föreningen. Jag bor sedan 7 år tillbaka på
Saltängsvägen, men är uppvuxen i Röda raden 
och på Herdevägen. Tillsammans med styrelsen 
ser jag fram emot att fortsätta arbeta för trivseln 
och närmiljön, så att vi kan bevara vårt helt  
unika område och vår Duvnäsanda.

Fastighetsägareföreningen är till för att till varata 
medlemmarnas intressen och därför vill  
vi i styrelsen gärna ha in dina synpunkter. Vilka  
aktiviteter vill just du se, och kanske t.o.m.  
engagera dig i? Läxhjälp för barn i Ringparks
stugan? Loppisar? Guidade visningar i kvarteren? 
Träffar för föräldralediga? Vinklubb? Vi tror att 
det finns massor av idéer och önskemål, så mejla 
oss gärna (info(at)saltsjoduvnas.se) dina idéer  
och förslag. Det gäller även närmiljöfrågor ni  
ser att föreningen behöver engagera sig i.  
Det är tillsammans som vi kan fortsätta bevara 
Duvnäsandan och den trivsamma närmiljön.

Efter en skön sommar nalkas snart hösten, och 
även mörkret. Därför har vi laddat upp med en 
massa trevliga aktiviteter i Ringparksstugan. En 
hel del känner ni säkert igen – en del är nya. Vår 
ambition är att alla ska kunna hitta någon aktivitet 
som passar, ung som gammal.

MÅSUNGEN
Vi bjöd in kommunstyrelsens ordförande Mats 
Gerdau till Måsungen i början av sommaren för 
att prata om den alldeles för stora boden som 
Nacka Sjöscoutkår har byggt, och som dessutom 
är placerad för nära grannens tomt. Boden är 
bygglovspliktig och saknar dispens för strandskydd.

Vi är också måna om att kommunen tar sitt ansvar 
för bryggan och parken, så att de underhålls och 
sköts på ett bra sätt. Marken skänktes på 80talet 
av Duvnäsbolaget till Nacka kommun, och är 
nu allmän parkmark. Segelklubben Måsungen 
arrenderar klubbhuset. Måsungen är en fantastisk 
plats för bad och rekreation för alla boende, och 
oavsett om det är seglingsaktiviteter eller inte så 
är området alltid öppet för allmänheten.

STENKROSSEN
Vi har inget nytt att rapportera gällande  
stenkrossen i Gungviken. I september förra året 
kom domen i Svea hovrätt, mark och miljö
överdomstolen. De slog fast att bergmassorna  
är avfall vilket var en framgång för oss och ett 
bakslag för Skanska. Det beslutet kan inte över
klagas. Däremot beslutades att SDF inte hade 
talerätt, vilket gjorde att vi i våras, efter medlem
marnas omröstning, har formulerat om  
våra stadgar till att även inkludera tillvaratagande 
av naturskydds och miljöskyddsintressen i  
SaltsjöDuvnäs. Det gör att vi nu har talerätt i 
frågan.

Stenkrossen i Gungviken har nu återremitterats 
till länsstyrelsen och trots att det är ett prioriterat 
ärende har handläggningen inte påbörjats. Frågan 
är alltså långt ifrån över och vi fortsätter att  
bevaka. Eva Nisser kommer fortsatt att driva  
frågan för SDFs räkning.

mailto:info%40saltsjoduvnas.se?subject=
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MEDLEMSAVGIFTEN 2023
Du vet väl att medlemskap i föreningen ger dig 
många fördelar?

Föreningen erbjuder årligen en hel mängd akti
viteter – vissa traditionsenliga, andra nya – som 
hallloweenfirande, gamingkväll, konsthantverks
dagar, julinsjungning m.m. Allt för att behålla  
den unika gemenskapen i SaltsjöDuvnäs.

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.saltsjoduvnas.se/formedlemmar/.

Du som är medlem kan också vara med i  
Facebookgruppen ”Smått & Gott i Duvnäs”.  
Ange medlemsnummer (om du känner till  

numret     ) när du ansöker om medlemskap i 
”Smått & Gott i Duvnäs”. 

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 swishknappen. 
Inbetalningen registreras omedelbart och  
medlemskortet blir tillgängligt direkt. Har  
du inte tillgång till Swish kontakta kassören  
Helene Jensen på jensen.helene(at)hotmail.com

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

KOM IHÅG!

BÅTLINJEN TILL STAN
Den eldrivna pendelbåten, s.k. Nackalinjen, har 
tillfälligt uppehåll då de saknar en brygga att 
lägga till vid i Skuru. Båtlinjen, som drivs i privat 
regi av Margareta Storkenfeldt med stöd från Boo 
Energi, Bonava och Nacka kommun, var väldigt  
populär när den gick i vintras, framför allt  
morgonturen. Målet är att pendelbåten ska bära 
sina egna kostnader och att ev vinst oavkortat ska 
gå till framtida drift. Så fort brygga i Skuru är på 
plats kan båttrafiken återupptas.

PUMPSTATIONEN  
HÄGERVÄGEN/STRANDPROMENADEN
På grund av geotekniska förutsättningar har den 
nya pumpstationen fått problem med sättningar. 

Pumpstationen behöver därför lyftas och  
arbeten med ny grundläggning utföras,  
inklusive omläggning av VAledningar.  
Arbetet har därför blivit kraftigt försenat.

RESTAURANG I STATIONSHUSET  
HAR NU ÖPPNAT
Äntligen har restaurangen i stationshuset vid 
SaltsjöDuvnäs station öppnat. Restaurangen 
heter Stationshuset och serverar pizza och pasta. 
För aktuella öppettider, följ  
@stationshuset_duvnas på Instagram.

Charlotte Banning
Ordförande

http://www.saltsjo-duvnas.se/for-medlemmar/
mailto:jensen.helene%40hotmail.com?subject=
https://www.instagram.com/stationshuset_duvnas/
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DUVNÄSLOPPET
Lördagen den 10 september kl. 11.00

Duvnäsloppet är ett familjärt – men utmanande – lopp, med 
huvudsakligen lokal förankring. Loppet går genom vårt vack
ra – men också kuperade (!) – villasamhälle. 

Samlingsplatsen är Ringparken och första start är kl.11.00. 
Vår anmälningssida öppnade 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 väljer att stötta oss. En annan bidragande faktor 
är våra engagerade funktionärer – boende i Duvnäs och i 
närområdet. 

Varmt välkomna önskar SaltsjöDuvnäs Sportklubb!

http://www.duvnasloppet.se
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DUFNÄSGOLFEN 2022
Fredag den 23 september

Fredagen den 23 september drar det ihop sig 
för 2022års tävling på Wermdö Golf & Country 
Club för nittonde gången. 

För dig som bor eller har bott i SaltsjöDuvnäs är 
detta ett mycket kul sätt att träffa nya och gamla 
vänner under trevliga former. En härlig tradition 
sedan 2004 med äran att ta hem den åtråvärda 
pokalen skapad av Uno Lindh. Tipsa gärna din 
granne, vän, Duvnäsbo om denna uppskattade 
tävling.

I år arrangeras tävlingen med lunch och kanon
start för att ännu fler ska kunna delta. Dagen 
avslutas med stor prisutdelning och mingel i 
Ringparksstugan, därefter populär bankett med 
middag för den som vill stanna kvar.

ANMÄLAN TÄVLING
Swisha anmälningsavgiften på 500 kr samt 
subventionerad greenfee 600 kr till Tobias Kjellin 
072207 46 76 för att säkra din plats i årets 
tävling är (är du medlem på WGCC swisha enbart 
anmälningsavgift). Anmälan sker senast lördagen 
17 september, gärna tidigare.

Uppge följande info i din Swish
1. För och efternamn
2. Ditt HCP
3. GolfID
4.  Email (skicka som sms till Tobias Kjellin  

om det ej får plats)

BANKETT
Middag med vin för 395 kr per person, ta gärna 
med respektive! Swisha belopp för anmälan – 
senast 17 september.

SPONSORSKAP
Önskar du synas som företag eller vill du 
sponsra tävlingen med priser, maila oss gärna!
Väl mött den 23 september

TÄVLINGSKOMMITTÉN
Uno Lindh, Adam Fors, Tobias Kjellin och  
Torbjörn Rusck.

PS. Glöm inte att gå med i Facebook gruppen 
www.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
2021 Torbjörn Rusck

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR:

I SAMARBETE MED:

HUVUDSPONSOR

I SAMMARBETE MED

http://facebook.com/groups/dufnasgolfen
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KAJSA OCH OLLE NYMANS 
ATELJÈER OCH KONSTNÄRSHEM
LILLA KONSTSKOLAN
Är du mellan 3–8 år och tycker om att pyssla 
och måla? Häng med oss på söndagar med start 
den 2 oktober. Tillsammans skapar och formger 
barnen i alla möjliga material, former och  
färger tillsammans med vår konstpedagog Tove.  
Läs mer och anmäl på www.ollenyman.se

KULTURSKOLA
För dig mellan 7–18 år så anordnar stiftelsen 
Kulturskola i samarbete med Nacka Kommun. 
Undervisar gör konstnären Gunnar Larsson, 
verksam på Konstfack. Läs mer och anmäl på 
www.ollenyman.se

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

BLI MEDLEM I KAJSA OCH OLLE NYMANS 
VÄNNER 2022 
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 56218753
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 07396 41287,
foreningen(at)ollenyman.se 

ARTIST TALK with Berenice Janice Hernandez  
Söndagen den 18 september kl.13.00–13.30. 
Welcome to an interesting artist talk in Nya Ateljén  
with Berenice Janice Hernandez, sculpture and 
ceramics. Berenice will let us know more about her 
inspiration from architecture, her life and conditions 
of life in Mexico and today in Sweden. Her persis
tence in search for the unique materiality for her 
sculptures in layers of paper and clay, porcelain. 

It’s free of charge in subject to availability in Nya 
ateljén, Strandpromenaden 61, Saltsjö Duvnäs. Open to 
visit until last day 18th of September kl.12.00–16.00. 

KONSTNÄRSSAMTAL med Gunnar Olsson,  
söndagen den 18 september kl. 15.00–15.30

Välkommen till konstnärssamtal med Gunnar Olsson, 
måleri i Nya Ateljén. Vi får följa Gunnar i hans flödande, 
intuitiva arbete, i både teknik och motiv. Gunnars  
unika öga att se och lägga märke till naturen, sin 
omgivning – hur startade det som liten grabb på 
Söder i Stockholm till studier på Konstakademien?

Kom och hör Gunnar berätta om upplevelser och 
arbete ur sitt konstnärsliv med värmande södermelodi 
i språket. 

Fri entré, först till kvarn i mån av plats i Nya Ateljén, 
Strandpromenaden 61, SaltsjöDuvnäs.  
Den 18 september är sista dagen för utställningen 
som är öppen kl. 12.00–16.00

Berenice Janice Hernandez Gunnar Olsson

http://ollenyman.se
http://ollenyman.se
mailto:foreningen%40ollenyman.se?subject=
mailto:foreningen%40ollenyman.se?subject=
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DUVNÄS JAZZKVÄLL 
RINGPARKSSTUGAN 
Fredagen den 14 oktober kl. 19.00

Favorit i repris. Den 14 oktober är The Jazz Cats tillbaka i Duvnäs 
under Stockholm Jazz Festival och bjuder på fantastisk jazz.  
Biljettkostnaden är 250 kronor per person. Pengarna går oavkortat  
till bandet. 

Swisha 250 kronor till Marcus Ivarsson 070919 26 93 för att knipa 
en plats. Begränsat antal biljetter så först till kvarn!

Föreningen säljer öl och vin i samband med spelningen.  
Servering i slutet sällskap.
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HALLOWEEN OCH HÖSTPUB
Lördagen den 22 oktober kl.15.00–24.00

Nu upprepar vi succén från förra hösten med halloweentema i och kring 
Ringparkstugan! Barnaktiviteter med bland annat gratis godispåse till alla  
utklädda barn, ansiktsmålning och annat bus startar kl. 15.00. Förra året 
kom mer än 200 glada barn.

Foodtrucks kommer att finnas och vi fortsätter sedan med pub inomhus 
från cirka kl. 17.00. Passa på att träffa både nya och gamla duvnäsbor under 
avslappande former. För dig som är nyinflyttad är puben ett bra  
tillfälle att lära känna dina nya grannar. 

Vi vill påminna om att bara medlemmar (inkl. enstaka gäster) får komma 
in. Vi har även en närvarolista eftersom vi säljer alkohol. 

Håll utkik på SaltsjöDuvnäs hemsida samt Facebook för uppdaterad  
information längre fram. 

Välkomna alla barn och vuxna! 

Klubbmästarna Annika Faxander och Per Kallner
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VÄLKOMMEN TILL  
DUVNÄS SPORTBYTARDAG! 
Söndagen den 13 november i Ringparksstugan

Vi återupprepar tidigare succéer med ännu en sportbytardag. Då ges tillfälle att sälja 
och köpa sportkläder och sportutrustning.

När: 13 november
Inlämning av saker: kl. 11.00–13.00
Kom och fynda mellan: kl. 13.00–15.00
Utlämning av varor som inte blivit sålda: kl. 15.00–16.00

Fika kommer att finnas till försäljning.

Vi önskar en trevlig dag där många saker hittar nya ägare :)
Varmt välkomna!
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KONSTHANTVERKSDAGARNA
Helgen den 19–20 november i Ringparksstugan kl. 11.00–17.00 

Du som sysslar med konsthantverk och vill ställa ut och kanske sälja dina alster är 
varmt välkommen att göra det helgen den 19–20 november i Ringparkstugan. Utställarna 
på Konsthantverksdagarna i år täcker områdena keramik, silver, textil, trä. 

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

mailto:karin.schmekel%40me.com?subject=
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JULINSJUNGNING
Söndagen den 27 november kl. 15.00–16.00 

Hjärtligt välkomna alla stora och små duvnäsbor till årets glädjefyllda och familjevänliga 
julinsjungning i Ringparkstugan söndagen den 27 november mellan kl. 15.00 och 16.00. 

Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare och kompositör  
Carl Bertil Agnestig, som tyvärr gick bort 2019. Familjerna Axlind och Idermark  
arrangerar i år. 

Vi firar den första adventshelgen genom att sjunga julens sånger tillsammans till piano
ackompanjemang. Texthäften finns på plats. Alla kan sjunga! Alla barn som vill går Luciatåg 
(man får gärna komma 10 minuter i förväg om man har barn som vill delta i det). 

SDF bjuder på glögg, pepparkakor och annat julgott.
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GAMINGKVÄLL FÖR  
UNGDOMAR 8–15 ÅR
Fredagen den 9 december kl. 18.00–01.00 i Ringparkstugan

En kväll i vintermörkret omvandlas Ringparkstugan till gamingplats för alla  
duvnäsbor i åldern 8–15 år. Ta med dig din egen datorutrustning (dator eller psp, 
skärm, tangentbord med mera). Vi ser till att det finns en internetuppkoppling, 
bord, stolar och ström. 

Föreningen bjuder på dryck med tilltugg. Begränsat antal deltagare.
Vid frågor, kontakta Oskar Bård, oskar(at)hobbyfilm.com
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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 något att skåla in det 
nya året med. Väl framme hälsas alla välkomna, nationalsången sjungs à cappella och tolvslaget 
rings in. 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 sig an den uppgiften i år eller framöver.  
Nu har du chansen att nominera en person som du tycker passar och skicka ditt/dina förslag 
till info(at)saltsjoduvnas.se

mailto:info%40saltsjo-duvnas.se?subject=
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TA DEL AV SDF:S AKTIVITETER 
OCH RABATTER

ÄR DET NÅGOT SOM DU 
SAKNAR I SDF ELLER SKULLE 
DU VILJA ENGAGERA DIG?

Bli ny medlem I SaltsjöDuvnäs Fastighetsägarförening eller förnya ditt medlemskap!

• Björknäs Trädgård, www.bjorknastradgard.se
• ByggOle, www.beijerbygg.se/byggole
• Flügger Färg, www.flugger.se
• Hamells elgrossisten, www.hamell.se
• Hyrpoolen, www.hyrpoolen.se
• Great Security (Nacka Lås & Larm), www.greatsecurity.se
• Svenska Porslins och Glasvaru AB, www.porslinsbolaget.se (Beställning endast per telefon)

Finns det frågor eller aktiviteter som du känner att du saknar? Kontakta styrelsen så kan  
du få stöd i hur du kan gå vidare. Vi är en villaförening som tycker det är viktigt att många 
engagerar sig för allas trivsel i vår närmiljö.

http://www.bjorknastradgard.se
http://www.beijerbygg.se/byggole
http://www.flugger.se
http://www.hamell.se
http://www.hyrpoolen.se
https://greatsecurity.se/kontor/stockholm-nacka/
http://www.porslinsbolaget.se
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Polisens rapportering av anmälda brott i kom
munen har fortsatt med stor regelbundenhet  
och du kan ta del av den för grannsamverkan
saktiva områden genom att gå till  
www.saltsjoduvnas.se/grannsamverkan och kolla 
läget när du vill. 

Men anmälningarna av vardagsbrotten har fortsatt  
minska i antal. När jag summerar bilden för 
Duvnäs hittills i år fram till skolstarten (vecka 
33) hittar jag bara ett fullbordat inbrott i villa, 
ett inbrottsförsök samt två stölder utan inbrott. 
Och ett misslyckat inbrottsförsök. Det är rekord
fina siffror!

Vad gäller bilbrotten är utvecklingen lika positiv. 
Bara två skadegörelser är anmälda och endast ett  
bilinbrott med stöld av lösa saker. Med så få brott 
blir det långt mellan de aviseringar jag skickar 
ut per mejl till vår by. Man kan nästan tro att 
grannsamverkan somnat in – men så är det inte. 
När något händer är duvnäsborna alerta och 
skickar direktrapporter till mig – efter att först ha 
meddelat polisen vid misstänkt pågående brott. 
Ta som exempel kvällen den 24 augusti där jag 
strax efter midnatt fick följande mejl: 

Jag vill bara upplysa om att vi (boende 
på Knut Pernos väg/Stationsbacken) 

fick ett samtal från polisen nu ikväll som 
hade fått in samtal från gäster på den ny
öppnade restaurangen i stationshuset som 
noterat tre vita skåpbilar och ett antal unga 
män som sprungit runt/varit utspridda i 
området och verkat ”skumma”. 

Enligt uppgift ska en eller fler av dessa ha gått 
in på vår tomt med ficklampa, detta utan att 
vi märkte något då vi var hemma. Det ska ha 
inträffat vid ca 22tiden och enligt restaurang
gästerna hade de kollat upp registrerings
skylten på en av skåpbilarna som ska ha varit 
registrerad som ”skrotad”. 

Vill bara informera utifall det skett något i  
området eller om någon annan noterat dessa 
suspekta typer nu i dagarna.”

Brian Kylén, samordnare
Grannsamverkan mot brott i Duvnäs



SALTSJÖ-DUVNÄS  
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2022/2023
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post

Charlotte Banning Ordförande 0722 251714 Saltängsvägen 15 charlotte.banning(at)icloud.com

Ann Miedel Närmiljöfrågor 0705 16 40 62 Kristinavägen 6 ann.miedel(at)ptj.se

Annika Faxander Sekreterare 0736 97 98 12 Sjöbacken 1 annika.faxander(at)gmail.com

Per Kallner Klubbmästare 0705 39 62 01 Hägervägen 24 per.kallner(at)gmail.com

Jan Hjort Stugfogde, underhåll 0702 92 11 07 Strandpromenaden 59 janhjort(at)hotmail.com

Christina Vult von 
Steyern

Hemsida, facebook,  
programblad

0705 17 38 06 Kristinavägen 36 c.vult.von.steyern(at)gmail.com

Heléne Jensen Kassör, medlemsfrågor 0736 50 44 05 Fogdevägen 18 jensen.helene(at)hotmail.com

Åsa Bahrke Stugvärd 0709 81 31 25 Ejdervägen 35 asa(at)bahrke.com

Oskar Bård Närmiljöfrågor 0708 770770 Bergbacken 12 oskar(at)hobbyfilm.com

Eva Ståhl Lundborg Vice ordförande, hemsida, 
facebook, programblad

0739 641287 Kristinavägen 42 eva.stahl.lundborg(at)gmail.com

Revisorer

Karin Lison Revisor, sammankallande 0735 122371 Ejdervägen 27 karin.lison(at)hybridaccounting.se

Eva Nisser Revisor 0705 18 10 86 Fiskarbacken 12 eva.nisser(at)veraciter.se

Anders Öhman Revisorsuppleant 0703 11 06 76 Vargungevägen 4 aohman(at)outlook.com

Valberedning 

Anna Wirsén Sammankallande 0704 380684 Herrgårdsvägen 3 a.wirsen(at)gmail.com

Marie Eneqvist 0709 15 16 91 Ringparken 1 marie(at)eneqvist.se

Louise Sävström 0730 58 67 89 Ejdervägen 29 louise.savstrom(at)gmail.com

Torbjörn Rusck 0706 22 63 01 Bergbacken 9 torbjorn(at)rusck.se

Erik Made 0705 025785 Ejdervägen 31 erikmade(at)hotmail.com

Hyra stugan bokastugan(at)saltsjoduvnas.se

Delegerade funktionärer

Flaggeneral Anna Wik Wallin 0707 53 61 44 Sjöbacken 4 anna(at)wikwallin.se

Rabattansvarig JohnHelge Haugsbakk 0705 55 08 26 Saltsjöbadsvägen 24 j.haugsbakk(at)bredband.net
Webbmaster Brian Kylén 0703 16 41 31 Vargvägen 7 brian.kylen(at)telia.com

Kontaktuppgifter

Dufnäsgolfen Uno Lindh, uno(at)unolindh.se

Grannsamverkan Brian Kylén, grannsamverkan(at)saltsjoduvnas.se, 070316 41 31

Kajsa och Olle Nymans vänner Eva Ståhl Lundborg foreningen(at)ollenyman.se, 073964 12 87

Måndagsbridgen Carin Bucht, carin.bucht(at)gmail.com, 070888 09 77

SaltsjöDuvnäs Bastuflottsförening Anders Öhman, aohman(at)outlook.com, 070311 06 76

SaltsjöDuvnäs Sportklubb Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt(at)gmail.com, 076725 66 35

SaltsjöDuvnäs Tennisklubb Kansliet, 08716 02 01, kansliet(at)sdtk.se, www.sdtk.se 

Segelklubben Måsungen Alfred Böhm, skmasungen(at)gmail.com, www.skm.nu

Yoga Cecilia Wikner, wiknercecilia(at)hotmail.com

ANDRA FÖRENINGAR OCH VERKSAMHETER

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

