Snättringeskyltar
Som ett led i föreningens strävan att
sätta Snättringe på kartan har vi tillskrivit kommunen om att vägskyltar bör
sättas upp vid de större genomfartslederna. De preliminära beskeden har inte varit alltför uppmuntrande. Vi avvaktar nu
ett skriftligt svar.
Vi frågade även om skyltningen vid Stuvsta station. När man kommer från tågen
finns det skyltning mot Stuvsta torg, men
åt vårt håll saknas skylt. "Place to nowhere" skulle man kunna säga.
Vid byggnationen av stationen blev vår
uppgång inte särskilt åtgärdad. Detta har
också bekräftats av SJ/SL som ville göra
mer åt snättringehållet, men då krävde
man att kommunen skulle stå för hälften
av kostnaden. Kommunen var dock inte intresserad av snättringesidan, så då föll
frågan.

Cykelställen
hänvisas runt
I förra Husbladet skev vi om de trasiga
och farliga cykelställen vid Stuvsta station. Kommunalrådet Artur Wadman lovade
att prata med tjänstemännen för att få en
lösning. Vi ringde upp och frågade.
Wadman själv verkade trött och kunde inte
erinra sig om han pratat med någon
tjänsteman. Vi ringde upp ett antal på
olika nivåer men ingen visste något om
frågan. Till slut sa någon att det var
SJs ansvar.

Här
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vi

ha

en

snättringeskylt

Efter påringning har SL tagit kontakt med
SJ om de trasiga glasen vid nedgången.
Vill det sig illa kan ett barn i barnvagn
skära sig då man ska ta sig ner på skenorna.

Han förklarade att reglerna inte var helt
klara. Slutsatsen blev dock att kommunen
ansvarade för de gamla cykelställen. Han
hade varit och tittat på pendeltågen i
Göteborg. Cykelställen där var verkligt
fina. Han ansåg att de borde vara lika
fina i Stockholm.
Ringde återigen till Huddinge kommun.
Cirkeln var sluten. Det skulle bli några
cykelställ på stuvstasidan mellan Pressbyrån och vårdcentralen. Man lovade också
att försöka finna någon lösning på snättringesidan.

Under tiden alla bollar omkring frågan så
Efter samtal med olika personer på SJ har någon, troligen ej från kommunen,
hänvisades vi till SL. Efter att ha kopp- hjälpligt lagat cykelstället. Handlingslats om ett antal gånger talade vi plöts- kraften finns troligen hos en enskild
ligt med en tjänsteman som verkligen för- cyklist/pendeltågare.
sökte att reda ut frågan. Han heter
Kenneth Hakeskytt och arbetar på tåg- Rejäla cykelställ vid Stuvsta station är
en konkret fråga om man vill ge service
divisionen.
åt de som åker kollektivt.
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GATUKOSTNADSPOLITIKER!

Nu har kommunen beslutat att införa avgifter för gatukostnader. Beslutet togs
efter två timmars diskussion, men ändå
med klar majoritet. Åhörarläktaren var
helt fylld. För de flesta av oss lyssnare
var det första gången vi demonstrerade.

att som enskild betala för en gatstump
som man varken äger eller disponerar
och som allmänheten får nyttja?
att plötsligt kunna ställas inför en
mycket stor avgift bara för att man har
valt en viss boendeform?

Vad innebär beslutet? Kommunen har i en
annons skrivit en del, men det lämnade
flera frågetecken. Hur som helst så räknar kommunen få in 14 miljoner kronor/år Kommunfullmäktiges beslut är ett överpå gatukostnadsavgifterna.
grepp på kommunens invånare. Att på detta
sätt skapa otrygghet i boendet ökar föraktet för de som annars säger sig tala
för individernas rättvisa och trygghet.

Övergrepp

Kostnad

Om kommunen beslutar att ändra på gatan En rak och klar politik skulle vara att
utanför dig så lär du normalt få betala endast ta ut avgiften i samband med nymellan 30.000 och 45.000 kronor. Då är exploatering av områden. Spekulanter på
priset räknat med 40 % rabatt. I värsta fastigheter i området skulle då kunna ta
fall blir priset uppåt 66.000 kronor. med avgiften i beräkningen. De skulle då
känna till förutsättningarna från början.
Allt
underhåll och senare justeringar
Tycker du att det är mycket pengar? Det
skulle
betalas med allmänna medel. Ibland
anser inte kommunpolitikerna från modeär
skatt
mer rättvist än särbehandling av
raterna, centern, socialdemokraterna och
enskilda
med avgifter.
VPK. Folkpartiet ville ha ett maxuttag
på 35.000 kronor. Det skulle innebära att
kommunen gick miste om 4 miljoner kr/år Svårare än så är det inte att vara rättenligt centern. Huddingepartiet reser- vis och hänsynsfull. Vet hut, ni gatuverade sig mot beslutet.
kostnadspolitiker!
Det här beslutet
glömmer man inte i första taget, i alla
Kommunen har lovat att hjälpa till med fall inte före valet 1988.
lån om den berördes ekonomi är ansträngd,
precis som om den inte blir mer ansträngd
av nya lån. I riktigt svåra fall har man
sagt sig kunna vänta på betalningen tills
fastigheten säljs, men då räknas skuldränta på beloppet. Säg att skulden är på
40.000 kronor. Bara ett års skuldränta
blir drygt 5.000 kronor. På tio år har
skuldbeloppet mer än fördubblats. Det här
lär slå särskilt hårt på de redan svaga.

Rättvisa?
Bara 1/3 av landets kommuner har infört
avgiften. Huddinges politiker hänvisar
till rättviseskäl.
Vad är det för rättvisa i:
* att de som bor vid statliga vägar helt
slipper avgift?
* att behöva betala för något man kanske
inte vill ha?
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Pizzeria Colorado
Vi äter allt fler pizzor i Sverige. Både
till lunch och som bekväm kvällsmat. Husbladet har besökt en av de pizzerier som
finns i Snättringe, pizzeria Colorado,
nära Stuvsta station.
Pizzeria Colorado ägs av Samir Shamoun
men flera i familjen hjälper till med att
hålla verksamheten igång. Mest är det
brodern Hanna, som Husbladet träffade en
tidig förmiddag innan hungriga kunder
börjat strömma till.
Familjen Shamoun kommer från Libanon och
består av åtta syskon, fem bröder och tre
systrar. Hanna har varit i Sverige i
drygt sju år. Han hade först tänkt att
bege sig till Australien, men den äldre
bodern Samir fanns redan i Sverige sedan
1972 och lockade hit resten av familjen.
Det är något som Hanna inte ångrar. Han
trivs bra i Sverige och tycker att han
har fått fin kontakt med oss infödda
svenskar.
På Pizzeria Colorado är det också en
ständig ström av kunder som genom åren
lärt känna både Samir och Hanna, som alltid skickar med en vänlig hälsning när
man rusar hemåt med de rykande pizzorna.

Colorados
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lokaler

-

Särskilt barnen uppskattar den klubba som
följer med som extra present. Pizza och
klubba hör ihop, så det är ingen idé att
gå till konkurrenterna.
Från början hette pizzerian Eldorado och
ägdes av en italienare. Det är han som
har ritat den glade pizzabagaren i annon~
sen. Samir arbetade från början som
pizzabagare men fick så småningom möjlighet att överta rörelsen.
Det visade sig att det redan fanns en
annan pizzeria som hette Eldorado och som
varit först med namnet. Man bytte namn
till det nästan likalydande Colorado så
att man kunde dra nytta av det redan inarbetade namnet.
Inuti pizzerian har det skett stora förändringar efter övertagandet. Det är numera en ljus och fräsch lokal med blommor
i fönstren och dukar på borden. Hanna
tycker att man måste ha en fin miljö omkring sig. Det är bra både för försäljningen och arbetsglädjen. Ovanför pizzaugnen har Hanna försökt att skapa lite
gammaldags stämning med sotade väggar och
torkade brödkakor.

sedda från bron.
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Hanna tycker att svenska pizzor är bäst i
världen. Har man varit utomlands och prövat de inhemska pizzorna är man beredd
att hålla med. I både Italien, Spanien
och Libanon är pizzan mycket tjockare och
består mesta av deg. Det är sparsamt med
fyllning och storleken är mindre. Den
svenska pizzan ska däremot vara så tunn
som möjligt med spröda kanter och rikligt
med fyllning.
Snättringebornas favorit är Capricciosa
tätt följd av Calzone och Quattro Stagione. Fast det är väl som Lasse Holm
sjöng i en svensktoppshit: vi älskar dem
alla.
Även några av husets egenhändigt komponerade pizzor har blivit favoriter t ex
en dubbel inbakad med skinka, räkor och
champinjoner (Il re) samt en bananpizza
och en lite starkare variant med curry,
lök, paprika, oliver och ananas (Indiana)
Man kan även få pizza med köttfärs eller
fläskfilé om man vill. Egentligen kan man
själv få bestämma exakt vad man vill ha
på sin pizza. Om man inte envisas med
torskfilé eller falukorv.
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När ugnen går som hetast kan det passera
ca 300 pizzor under en dag. De flesta
pizzor hämtas men Colorado har också
kring 30 lunchgäster. Fredagar och söndagar är trycket högst. Då kan det också
hända att Hanna ger degen lite speciell
omtanke och knådar till efter känsla och
smak. Vill man inte ha pizza finns det
också husets hemlagade lasagne. Själv har
Hanna inte tröttnat på pizzor ännu, utan
det slinker ner en hembakad nästan varje
dag.
Hanna trivs idag med att laga pizzor även
om dagarna ibland kan bli väl långa. En
gammal dröm är att bli flygkapten, en utbildning som Hanna påbörjade innan han
kom till Sverige. Men tills dess så ser
han till att vi snättringebor får något
gott att äta även om inspirationen vid
grytorna har slagit slint eller steken
bränts vid. Det är också lättare att få
det lite festligt runt bordet med hjälp
av pizza jämfört med de där båda andra
snabba rätterna: hamburgare och korv.
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INBROTT VAR 2 5 : E ÅR?
NEJ, TRE PÅ ETT ÅR !
I förra Husbladet skrev vi om inbrottsriskerna i Huddinge och Snättringe. Vi
kom fram till att sannolikheten för inbrott i Snättringe var ganska liten, en
gång var 25:e år ungefär.
Nu kan ju det där slå lite olika. Husbladets utsände drack kaffe med Kurre,
som berättade om hur det är att drabbas
av tre inbrottsförsök på ett år. Vid
samtliga tillfällen hade någon i familjen varit hemma.
Jag kan inte förstå varför just vi har
blivit utvalda, säger Kurre. Första gången var vår 18-åriga dotter hemma. Hon var
på toaletten när det ringde på dörren, så
hon kunde inte öppna på en gång.
Då hon öppnade toadörren stod två okända
män framför henne. Med en kofot i handen
drog den ene en vals om att de ville köpa
en bil. Kumpanen var lite mer nervös och
skrek:"Vi sticker". De försvann då med
språng samma väg som de hade kommit genom ett uppbrutet fönster.
Andra besöket kom vid två-tiden en lördagmorgon. Belysningen var tänd för barnen väntades. Ett högt skrapljud hördes
från ett fönster nära sovrummet. Kurre
skrek och tände fler lampor. Han hann se
några ungdomar som sprang över tomten.•
Han sökte sedan i sällskap med polis utan
resultat.
Det

det tredje tillfället. Vid 13-tiden en
vardag hörde hon en smäll från källaren.
Vis av tidigare erfarenhet skrek hon så
högt hon kunde. Därefter sprang hon ut,
för hon vågade inte vara kvar inomhus.
När polisen kom fann man att ett källarfönster hade brutits upp.
Efter dessa händelser har Kurre kostat på
tusentals kronor på lås och galler. Skadorna har legat inom självrisken, så
försäkringsbolagen har klarat sig.
Med alla åtgärder känner sig Kurre idag
något säkrare, men det har skett på bekostnad av friheten. Källarfönstren liknar mest fängelsefönster.
Polisen har varje gång ställt upp på ett
mycket fint sätt. Vid försöket på natten
kom de förbi av en tillfällighet. Bara
att de såg en öppen dörr i huset gjorde
att de stannade bilen för att kontrollera. Då kom de verkligen lägligt, men
tyvärr lyckades fridstörarna komma undan.
Det är viktigt att vi grannar kan hjälpa
varandra, menar Kurre. Det kan handla om
tidningen, soporna, tända lampor, göra
fotsteg i snön, skriva upp "avvikande
bilar" och mycket annat.
Hittills har vi blivit upprörda och förbannade. Men inbrott är kanske något man
ska tvingas vänja sig vid. Det skulle jag
aldrig acceptera, avslutar Kurre.

var dottern som fick chocken även vid
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LÅNGSJÖN 5 0 0 0 ÅR,

3 METER DJUP

För 5000 år sedan delade sig Långsjön
från Mälaren. Idag ligger den 30 meter
högre än sin släkting. Sjöns största djup
är 3,3 meter. Medeldjupet är 2,1 meter,
så fiskarna har det lite trångt.
Eftersom sjöns omgivningar är bebyggda så
finns det inget naturligt tillflöde. Det
har löst sig genom att kommunerna har låtit sitt dagvatten gå ut i sjön. Dagvattnet är det vatten som rinner ner i gatuavloppen. Blir det stora skyfall klarar
inte ledningarna belastningen såg dagvattnet blandas med avloppsvattnet och
rinner ut i sjön.
Sjön är ju inte stor, så efter stora skyfall bör man hålla igen med långsjöbadande. Annars sägs vattnet oftast vara
baddugligt.
Kommunerna kämpar sedan många år för att
hindra sjön att växa igen. Det är ingen
risk för försurning, men väl för övergödning. Därför uppmanas vi att inte åka och
hälla NPK i sjön.
Kommunernas kamp inleddes i början av
seklet. Stora resurser sattes in på 60-

Långsjöns
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talet. Det var då man provade kemisk
krigföring vilket man ångrar idag. Nu
kör man med maskiner och kapar av vassen.
I norra änden rinner sjön ut så där har
man nyligen byggt en damm. Växtligheten
har också blivit särskilt besvärlig där.
Vid de senaset muddringsarbetena lämnade
man vissa partier så att vi fick vackra
öar att blicka på. Varning dock för landstigning på öarna eftersom botten inte är
särskilt fast. En av öarna har börjat
röra på sig.
Det är inte lätt att få ordning på sjön
och det skulle också kosta en hel del
pengar som inte finns. Vissa åtgärder,
som att tillföra syre under vintern,
skulle störa rekreationsutövandet på
isen.
Långsjön är vacker där hon ligger, men
ska du bada är nog Gömmaren ett bättre
val.
- Det mesta av vad du nu har läst fick vi
höra på en information i Älvsjö i slutet
av oktober.

de

konstgjorda

öarna
7

Tack ni som bidrar
t i l l fin hembygd
Det här med att bo och trivas är viktigt
för de flesta av oss. Snättringe är från
början ett naturskönt område. Under det
senaste århundradet har vi människor
strömmat in och ändrat på en hel del.
Det behöver ju inte betyda att vi ska ge
upp vår känsla för det vackra och stilfulla.
Även om vi har byggt vägar och hus så kan
vi människor fortfarande påverka hur vår
omgivning ser ut. Somliga människor
lägger ner mer tid för att sköta hus och
tomt. Det görs väl i och för sig i eget
intresse, men samtidigt ger det oss
grannar och förbipasserande glädje och
trivsel. Giv gärna alla trivselhöjare en
tacksamhetens tanke.
•

Exempel
på
trivselförhöjning
vid bron till Snättringe

Svara på vår enkät
VAD TYCKER DU OM SNÄTTRINGE, står det på
en enkät som följer med Husbladet. Vi i
föreningsstyrelsen vill gärna höra vad du
tycker i olika frågor. Materialet använder vi sedan som underlag för olika
ställningstaganden. Vi vill ha ditt svar
senast den 1 december 1987. Tack för din
medverkan.
•

