Snättringe
Fastighetsägareförenings
styrelse och kommittéer
1991
Stvrelse:
Ordförande
Lars Lehman
Vice ordförande
Ingvar Gustavsson
Kassör
Gösta Eriksson
Vice kassör
Annsofi Ericsson
Sekreterare
Bernt Söderlind
Vice sekreterare
Per-Axel Lindqvist
Suppleant
Gunnar Söderström
Suppleant
Lars Tiberg
Suppleant
Bo Antonsson
Statsplanekommitté:
Per-Axel Lindqvist
Informationskommitté:
Lars Tiberg
Lars Lehman
Björn Tång
Inköpskommitté:
Annsofi Ericsson
Bo Antonsson
Festkommitté:
Ingvar Gustavsson
Bernt Söderlund
Gunnar Söderström
Birgitta Eriksson
Birgitta Granath
Leif Fougstedt
Revisorer:
Leif Andersson
Gunnar Fremin
Revisorssuppleanter:
Irene Jansson
Klas Ruthman
Valberedning:
Per-Axel Lindkvist
Lars Lehman
Annsofi Eriksson
Kontakta gärna någon av våra
styrelseledamöter om du är
intresserad av att arbeta i
föreningen.

2

Medlemsnytt
Tack alla gamla och nya
medlemmar som har betalt
in medlemsavgiften för 1991.
Nu är vi 1.015 som har betalat, troligen ett nytt rekord.
Det betyder att vi känner ett
gott stöd i ryggen för vårt
fortsatta arbete. Du som inte
är medlem är givetvis välkommen. Inbetalningskort
på 80 kr för 1992 kommer
med nästa Husblad i slutet
av januari.
Vi ber om ursäkt för påminnelsebrev till medlemmar på
Atlestigen som hade bytt
adress från Linneastigen
utan att vi visste det.
Vi vill gärna ha kontakt med
medlemmar som aktivt vill
göra en insats för föreningen
och snättringeborna. Hör i
så fall av er till någon i styrelsen eller till Lars
Lehman,711 66 77 / PerAxel Lindqvist, 711 97 12.

att en skogsväg mellan
Källbrink och Källvik rustas upp så att den kan användas som cykelväg.
Vi har också skrivit till
kommunen med förslag att
sätta upp en informationstavla med karta vid
kiosken i korsningen
Häradsvägen-Snättringevägen.
Vid samma plats fanns det
tills för några år sedan en
stor julgran under december varje år. Den gav en
trevlig stämning i mörkret
för snättringeborna när de
färdades på Häradsvägen.
I augusti skrev vi till kommunen och erbjöd oss att
bekosta graninköpet mot att
kommunen skulle stå för
övriga kostnader såsom
upp- och nermontering
samt belysning. Vi har inte
fått något svar än så länge.

I planeringen av Snättringedalen 1 har föreningens
synpunkter i stort tillvaratagits och dessutom förbättrats avseende en förlängning av Frösövägen till
Milstigen. Vi vidhåller att
I augusti skrev vi till kom- Gnejsvägens nuvarande utmunen om trafiken mellan fart på Häradsvägen då den
Källbrinks IP och Göm- är mycket farlig för trafikmaren. Många cyklar och säkerheten.
joggar längs den gamla men
trafikfarliga vägen. Vi före- Tillsammans med Lokala
slog därför att en cykel- och pensionärs- och handikappgångväg skulle iordning- rådet i Stuvsta/Snättringe
ställas från Källbrinks har vi gjort nya framstötar
idrottsplats till Ryttarvägen. mot kommundelsnämnd-

Föreningens
skrivelser

Vi har senare med gäldje noterat att Gunnel Jacobsen
m.fl (s) i september motionerade till kommunen om

en angående en samlingslokali Snättringedalen.
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Medlemmar får rabatt
på parabol
I september gick föreningen
ut med en information till
anmälda parabolintressenter om en senarelagd visning/info p.g.a. att priserna
var på kraftig nedgång.
Under hösten har Televerket Kabel klargjort att utbyggnaden för en eventuell
TV-kabel i Snättringe troligen inte kan ske som tidigare
har sagts. En ny generell
tidsplan ska tas fram i början av 1992. Tidigare plan
ser ut att försenas. Kostnaderna för kabel, framför allt
gällande grävningen, hade
ökat.
Föreningen bedömer att ytterligare u t v e c k l i n g av
Televerkets Kabel-TV är
mycket osäker i Snättringe
under de närmaste åren.
Eftersom
p r i s e r n a på
paraboler samtidigt har gått
ner blir parabolaternativet
högintressant för den som
vill se satellit-TV.

Vid en samlad bedömning
har vi beslutat att anta en
offert från en leverantör i
vårt närområde. Det betyder
att föreningens medlemmar
kommer att erbjudas olika
alternativ av paket m e d
Luxor som varumärke. Rabatten blir 13% på då gällande cirkaprislista. Vi har
tidigare inte talat om medlemskap för att få rabatt, men
vi har kommit fram till att
det är motiverat i detta fall.
De flesta av Luxorpaketen
sägs vara lätta att montera.
L e v e r a n t ö r e n kan dock
hjälpa till enligt fastställd
prislista.

matsal. Med kallelsebladet
kommer att följa en beskrivning om hur du själv i förväg
enkelt kan kontrollera om du
har möjlighet att använda
parabol.
Redan vid mötet kommer det
finnas möjlighet att beställa.
Alla medlemmar och eventuella m e d l e m m a r med
parabolintresse är alltså
hjärligt
välkomna
till
informationsmötet, troligen den
16 januari 1992 i Snättringeskolans matsal.

I december kommer föreningen att dela ut en kallelse
till en informationsträff med
visning. Det blir troligen
torsdagen den 16 januari
1992 i Snättringe-skolans

Föreningen har under en
längre tid aktivt försökt att
skaffa sig en överblick över
de olika p a r a b o l p r o d u k terna. Vi har samtidigt varit
i återkommande kontakter
med olika leverantörer.
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DIN VILLA:
Dragkamp mellan lyx och säkerhet
DIN VILLA 91 på Stockholmsmässan i oktober var en välbesökt småhusmässa
där alla "gör detsjälvare" kunde hitta nya tips och idéer. Som vanligt när det
gäller mässor så blir det för mycket på en gång - både av besökare och
entusiastiska utställare. Det tar på krafterna att tränga sig fram i värmen av
alla
spotlights.

Lyx och flärd fanns det förstås gott om. Bubbelbad och
gourmékök är ett måste om
man ska hänga med i utvecklingen. Den stora artikeln verkar annars vara
centraldammsugare. Många
olika tillverkare försökte
överglänsa varandra vad
gäller lätthanterlighet och
prestanda. En centraldammsugare underlättar naturligtvis dammsugandet och
medför mindre risk för att
man bara virvlar upp damm
när man tror att man gör
rent. Även gamla villor kan
installera centraldammsugare till en rimlig penning.
En centralenhet kostar strax
under 10 000 kr, men sen
tillkommer rörpaket och allehanda tillbehör efter behov
och storlek på villa.
Säkerhet var ett annat tema
som återkom ofta bland
montrarna. Det gäller att
skydda sig mot såväl inbrott
som skadedjur. Det är naturligtvis inte lika roligt att
sätta in ett larmsystem som
att få krypa ner i en varm,
bubblande jacuzzi. Frågan är
vad som i längden gör att
man sover gott om natten.
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Anicimex hade i sin monter
tagit med sig några av alla
desa kryp som man hellst
inte vill se krypande i sin
villa. Hästmyror och husbockar kan vi vara utan.
Stora råttor kunde man också
beskåda - allt för att man ska
vara övertygad om att låta
Anicimex ta hand om skadedjuren.
I en liten monter i hallen
fanns ett annat företag som
tyckte att man gott kunde ta
saken i egna händer. Skräm
bort råttor och möss med
högfrekventa ljudvågor.
Ljudvågornas intensitet har
enligt reklamen lika stor
ljudstyrka som ett startande
jetflygplan. Undra på att

mössen flyr sin väg! Sändaren kan placeras på vinden, i
källaren, i garaget eller annat utrymme som man vill
ha råttfritt.
Helt ofarligt för husdjur säger generalagenten som utan
att darra på manschetten ger
personlig garanti på att Topo
Stop fungerar.
Det är inte bara innomhus
som man kan skrämma
fyrbenta inkräktare med
svans. Det finns även sorkoch mullvadsskrämmor. Det
låter ungefär som ett brummande kylskåp vilket irriterar sorken. Skrämman drivs
av batterier.
Även sniglar och maskar kan
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hindras men hjälp av elektronik. Ett elektriskt stängsel med helt ofarliga
strömstötar tvingar sniglar
och maskar att vända om
från trädgårdslandet eller
poolen.
Det dröjer väl inte länge till
innan vi får se den elektroniska fågelskrämman i full
aktion. Kanske rör den sig
som Michel Jackson och utstöter för oss ohörbara
rappingsound som gör att
fåglarna slutar kvittra och
drar söderut. Fast är det
egentligen det vi vill? Vi

kanske får dela med oss lite
av både körsbär och jordgubbar för att få njuta av lite
fågelsång. Även om sorkar
och möss sällan skänker

stundens glädje så känns det
lite grymt att driva dem på
flykten. Det bästa är nog om
naturen får ha sig gång.

Vem tar hand om en risig gammal hästbuss?
Vid sidan av Stenhugggarvägen har det under ett par år stått en uttjänad hästtransportbuss
av märket Mercedes Benz 307. När den först hamnade i det lilla skogsbrynet såg den rätt
fin ut.Hela glasrutor och motor och lyktor intakt. Med tiden har den förvandlats till en
skrotbil och knuffats allt längre ut mot vägen. Vem känner ansvar för att transportera bort
detta numera förfulande inslag i vår miljö? Registreringsnumret är JAX 200. Frågan är om
man inte med fog kan hävda att det råder parkeringsförbud i dungen.
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Plåtslagare i medvind

Far och son BMW-experter i
Snättringe
Trots alla signaler om dåliga tider och småföretagare i kris finns det
ljusglimtar. GA.s Bilservice vid uppfarten till Utsälje har hittat en egen
nisch: reparation av stöld- och kollisionsskador på BMW. Göran och Lars
Andersson har verkstaden full med jobb. Det lär knappast bli mindre när
vinter och halka står för dörren.

GA:s Bilservice flyttade in i
nya lokaler till midsommar
i år. Tidigare hade man haft
verkstaden hemma i garaget men det kan bli svårt att
hålla i sär fritid och arbete. I
de nya lokalerna valde man
att specialisera sig på BMW
och plåtskador. BMW-förare är en säker kundkrets
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om man jobbar med bil-ska- artiklar att välja bland. Till
dor: man kör mycket bil, ofta sin hjälp har Göran och Lasse
fort och bilarna är en dator där man snabbt kan
stöldbegärliga. 99% av alla hitta rätt.
jobb kommer via försäkringsbolagen. Det kan gälla En riktad bil kan aldrig bli
att rikta upp bilarna efter som ny, säger Göran, men
kollisioner och byta dörrar, med hjälp av en modern
stötfångare och andra delar. riktbänk och exakta mätDet finns 43 500 olika BMW- ningar via datablad kan vi
Snättringe
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göra det bästa möjliga. Om
man är spekulant på en tidigare krockad bil ska man
vara uppmärksam på att alla
delar är raka. Titta på
springorna om det ser bra
ut. Se också u p p med rostskyddet om det har gjorts
mycket svetsarbete.
GA Bilservice är en auktoriserad BMW-verkstad i samarbete med grannen, Allmec,
som gör alla andra reparationer utom plåtskador.
Det innebär bl a att färgsättning och golv i lokalen bestäms av BMW. Färgen ska
vara grå 5055 och på golvet
röd, dansk klinker. En BMWkund ska känna igen sig var
i världen han än lämnar in
sin bil.
Framtiden ser ljus ut för
Göran och Lasse som har
många bilar på gården som
väntar på att å t g ä r d a s .

Snättringe

Husblad

Bärgningsbilar k o m m e r
ständigt med nya "vrak" och
det kan ibland vara störande
för de som bor nära. Göran
k o m m e r att se till att
bärgarna kör in på gården
och gör avlastning så fort
som möjligt. Det är inte så
roligt att vakna mitt i natten
av en stånkande bilmotor.

Göran och Lasse kör naturligtvis själva BMW men tar
säkert det lilla lugna när
halkan sätter in. Vet man att
en stötfångare kostar 10 000
kr att byta och att en dikeskörning kan kosta närmare
100 000 kr att reparera trampar man lätt på gaspedalen.
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När Cirkus Mustang kom till Snättringe var
vår fotograf Björn Tång på plats. Det börjar bli
en tradition att cirkusen slår upp sina tält utanför
Vivo när höstmörkret faller. "Flickan i månen"
och "Mannen med stålhakan" är återkommande
attraktioner liksom hästar, elefanter och lamadjur. Cirkus Mustang kommer från Tyskland och är ett familjeföretag där clownerna
säljer popcorn i pausen.
Snättringe

Husblad

Fynda bland gammalt och nytt
Snättringe har fått sig egen prylbod vid Häradsvägen. Gammalt och Nytt slog upp sina
portar efter sommaren när Hushållscenter gav upp. Kvällar och helger kan man nu
botanisera bland kristallkronor, gamla möbler och allehanda småpryttlar.

Gammalt och Nytt drivs av
tre herrar, Tomas Nylaner,
Bengt Jädestam och Ingemar
Hjelm. Tomas och Bengt
sysslar till vardags med direktreklam och Ingemar är
expert på att laga gamla
lampor.
Två plan är redan fyllda med
grejor från dödsbon, auktioner och l o p p m a r k n a d e r .
Antikt blandas med "skräp"
och nygjorda kopior. Har
man näsa för vad som är
värdefullt kan man göra
fynd. Priserna ligger en bra
bit under vad affärerna på
Odengatan i Stockholm begär. Att sätta pris på sam-
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larprylar kan vara svårt. För
den som söker en äkta Kalle
Anka med några år på
nacken kan 290 kronor vara
ett fynd. För oss andra kan
det mest likna en skamfilad
leksak.

HUSBLADET tog sig en titt
runt i lokalen och fastnade
för ett par tvålar i form av
gammaldags jultomtar. Kanske något att överraska med
på lögaredagen? Fast frågan
är väl vem som blir tilltvålad
efter att ha pungat ut med
150 kr för tomtarna. Då kanske en tvättbräda för 10 kr är
ett bättre fynd för en stilla
skiffel på julkvällen. För
vårutflykten hittade vi också
ett campingset i backelit.
Komplett med servetter och
termos till det facila priset
av 250 kr.
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Avlutade möbler är fortfarande en efterfrågad artikel
liksom gamla spinnrockar
och vaggor. Bland möblerna
kan man göra udda fynd om
man vet vad man vill ha. En
fladdermusfåtölj kunde man
också hitta bland gömmorna liksom mer eller mindre
känd konst.
Många prylar känner man
igen från den egna källaren
eller från skåpens inre djup.
Efter att ha summerat några
prislappar i huvudet är man
plötsligt en rik man. Fast frågar man Tomas Nylander
om han vill köpa så blir säkert priset ett annat
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Moderater, Ny Demokrati och KDS
vinnare i kommunalvalet
Kommunvalet i Huddinge följde även i år tendenserna i riksdagsvalet. Moderaterna, Ny
Demokrati och KDS gick fram. Här i Huddinge blev tillbakagången för centerpartiet
särskilt märkbar.

Vid förra valet var det centern och miljö/Huddingepartiet som gick fram så att
moderater, folkpartister och
socialdemokrater
fick träda tillbaka.
Husbladet har liksom vid
förra valet tittat närmare på
hur vi röstade i Snättringe.
Vi b o r h u v u d s a k l i g e n i
valdistrikten H l , H2, SM 9
och SM 10. Se kartan!
Vi är 5.427 röstberättigade i
Snättringe mot 54.781 i hela
Huddinge, cirka 10 % alltså.
Vårat valdeltagande ökade
med cirka 4 % till nära 90 %.
Det är mycket bra men kan
öka ytterligare.

Genomsnittet för Huddinge Så här fördelade snättringeär 81,5 %
borna sina röster i storleksAv r e s u l t a t e n
över ordning:
partisympatier framgår det
att vi i stort följer kom- M 1.813 röster, S 1.003, Fp
munbilden i övrigt. Vi har 592, Hp 551, Nyd 188, C 166,
dock högre grad av gillande Kds 161, Mp 145 och V 122
för moderater, folkpartister
och Huddinge-partister.

K o m m u n a l v a l e t i S n ä t t r i n g e 1991:

12

Snättringe

Musblad

Snättringe

Husblad

13

Vet du hur fort du kör?
Efter tips från en medlem på
Skogsängsvägen kontaktade
föreningen Stockholms läns
trafiksäkerhetsförbund för
lån av en stor hastighetstavla
som visar trafikanterna deras egen hastighet.

När detta skrivs är planen
att styrelsen samt några äldre
aktiva medlemmar ska bemanna hastighetskontrollen
under vecka 47. Vi avser att
stå vid Häradsvägen, Lönnvägen och Norrbyvägen.

Förhoppningvis ska tavlan
ge en del tankeställare. Vi
räknar kallt med att fly om
någon vild bilist går till angrepp. Vi vill ju bara att hastigheterna ska hållas.

Frågan om gatukostnader löst
Gatukostnadsfrågan fick till
slut en tillfredsställande
lösning. Snättringe Fäf har
ju i samverkan med föreni n g a r n a i S t u v s t a och
Fullersta starkt motsatt sig
de tidigare beslutade orättvisa reglerna.
Vid förra valet hade frågan
stor betydelse för valutgången. Vi tre föreningar fick
en representant i kommittén.
Inför årets val hade partierna
närmat sig varandra åt vårt
håll. Ett stort tack till
Huddingepartiet som tidigt
var emot kostnaderna. Även
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övriga partier ska ha en eloge
när man kunde bortse från
prestige och ändra sig till det
bättre.
I ärlighetens namn ska också
sägas att Huddinge Villaägarkrets accelererade bra
på slutet efter att ha inlett
högst tvivelaktigt.
De nya reglerna innebär bl.a.
att ägare till fastighet som är
bebyggd med bostad (även
fritidshus) och har bygglov
när detaljplan antas inte skall
betala gatukostnader. I de
fall del av stamfastighet

avstyckas eller fastighet
nybildas på ägarens initiativ
skall ägaren till den nybildade obebyggda fastigheten
betala gatukostnad.
Reglerna gäller retroaktivt
från 1982-01-01 och ersätter
regler från 1987-10-26.
Kommunen har tidigare beslutat om gatukostnader för
nio
områden,
bl.a.
Atlestigen. I dessa områden
har ca. 480 villor beräknats
för gatukostnader. Ca.120
av dessa slipper betala med
de nya reglerna.
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