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Snättringe Husblad

ÅRSMÖTE
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till
årsmöte tisdagen den 18 februari kl 19.00
i Snättringeskolans matsal

PROGRAM
1.

Årsmötesförhandlingar

2.

Kort repetition av parabolerbjudande
och läget för kabel-TV inom området
(från informationsmötet 1992-01-23)

3.

Information om energi:
Komfortel
Energitest
Jordfelsbrytare
Åke Ryberg från Huddinge Elverk informerar.

4.

Närvarolotteri
Efter mötesförhandlingarna bjuder föreningen på
smörgås med lättöl eller läskedryck.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Verksamhetsberättelse 1991
Styrelsen har under året haft elva sammanträden. Utöver detta har föreningens kommittéer
och enskilda styrelseledamöter haft en mängd
möten och kontakter i föreningens intressen.
Trots de kärvare tiderna har medlemsantalet
visat på en fortsatt hög nivå. Vid årets slut var
vi 1037 betalande medlemmar. Visiktarpåatt bli
ännu fler.
Årsmöte
Vid årsmötet 1991 informerade bl a företrädare för kommunen om Snättringedalen och
byggande i Snättringe och Huddinge.

Julfest
Julfesten i januari, den tjugonde årgången,
slog nytt rekord i antal besökare. 277 vuxna
och 211 barn roade sig runt granen till toner
och lek av Slagsta Gille. Festen arrangerades
tillsammans med Fullersta Fäf.
Valborg
Majbrasan med fyrverkeri, tal och sång arrangerades traditionsenligt vid Utsäljeskolan. Föreningen samarbetade med Hem
och Skola samt samfälligheterna i Utsälje.
Det kom glädjande mycket folk trots dåligt
väder och ishockey-VM.
Trädgård
Trädgårdsvaror färmedlades inför snättringebornas vår- och höstarbete i trädgårdarna. Antalet beställningar var i rekordnivå.
Trädbeskärning har också förmedlats.
Husblad
Vårt informationsorgan till snättringeborna,
Snättringe Husblad, kom ut med tre nummer
inklusive medlemsmatrikel. Vi har som
vanligt besökt ett antal företagare i Snättringe
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samt informerat om föreningens arbete och
annat av intresse för oss fastighetsägare.
Gatukostnader
Föreningen har under året äntligen fått se ett
positivt resultat av samarbetet med
fastighetsföreningarna i Stuvsta och Fullersta
angående gatukostnader. Det var många
års arbete som till slut ledde till en acceptabel
lösning för fastighetsägarna i Huddinge. Vi
vågar nog påstå att vi drog ett antal strån till
stacken.
Parabol
Kabel-TV och parabol bevakades genom
föreningen. Under året fick vi besked att
kabel-TV blir mindre troligt i Snättringes
villaområden under den närmaste tiden.
Kostnaden för anslutning skulle också öka
kraftigt. I stället ökade intresset för parabol
där priserna började sjunka. I slutet av året
kom föreningen överens med en leverantör
i vår närhet om rabatt på produkter som vi
tror på. Ett informationsmöte planerades
och fastställdes till i början av 1992.
Hastighetskontroll
Under en höstvecka anordnade föreningen
ett antal hastighetskontroller i Snättringe.
Vi lånade och bemannade en hastighetstavla
som visade trafikanterna den egna hastigheten. Förhoppningsvis gav det en hel del
tankeställare, framförallt på Lönnvägen.
Valmöte
I samband med kommunvalet arrangerades
en paneldebatt med företrädarna för de politiska partierna. Ett sjuttiotal personer kom
för att höra några av de främsta politikerna
i kommunen.
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Minns Du Valborg?
Sprakande valborgsmässobrasa och hejdundrande
fyrverkeri skedde traditionsenligt på sluttningen vid
Utsäljeskolan när Snättringe
Fastighetsägareförening tillsammans med samfälligheterna och Hem och skola i
Utsälje hälsade våren välkommen. Unga Tove Åqvist
höll ett fint vårtal och kören
leddes som vanligt av P-A
Sjöström. Visste ni förresten
att många i kören är poliser,
så eventuella bråkmakare
vid elden bör hålla sig i skinnet. Apropå skinn, så hade
korvförsäljningen återkommit, tack och lov. Det är roligt att så många människor
kommer och vi räknar med
att tända brasan även 1992

Bor Du i Snättringe?
Då bör Du vara med i Snättringe Fastightesägareförening!
Medlemsavgiften är endast 80 kr/år. Betala redan idag på
postgiro 7 52 73-3 eller bankgiro 111-6664. Välkommen
som medlem! Vill Du ha mer information: skicka in talongen på sid 5.

16

Snättringe

Husblad

83 km på
Stambanevägen

Granen på plats

Under en vecka i november hade Snättringe
Fastighetsägareförening hastighetskontroller på olika vägar i Snättringe. Varje
bilist fick se sin egen hastighet på en tavla,
vilket förhoppningsvis manade till eftertanke. Utrustningen var lånad av Stockholms
läns trafiksäkerhetsförbund.
På en 50-sträcka vid Häradsvägen skedde
mätningen mitt i eftermiddagsrusningen, i
mörker och snöblandat regn. 88 förare körde
över 60 km/tim. B l a n d syndarna fanns
färdtjänst, skolbuss och ett antal Van och
King Cab. Högsta hastigheten var 78 km.
Två polisbilar höll hastigheten. En cyklist
kom upp i 33 km.
Vid mätningen på Lönnvägen vid en 30sträcka var det 269 förare som översteg 35
km. Även här var det mörkt. 55 bilar körde
över 50 km och 2 stycken var över 65 km.
Föreningen vill passa på att tacka Sture Anflo
och Karl-Erik Larsson för hjälpe samt ägaren
till Videlen som välvbilligt ställde sina lokaler till förfogande.
Vid en ytterligare mätning på Stambanevägen vid Korkskruven kunde vi registrera en bil med släp som kom upp i 83 k m /
timmen. Vid Norrängsvöägen på en 30sträcka var den genomsnittliga hastigheten
37,1 km och den snabbaste vare en ung kille
som passerade i 70 km.

Snättringe Fastighetsägareförening har efter
kontakter med kommundelsnämnden lyckats få
en julgran till Snättringe. Den placerades framför Konsum i Snättringe och föreningen har
bekostat belysningen. Nu hoppas vi få samma
framgång med våra önskemål om orienteringstavla vid kiosken och cykelväg till Gömmaren.

Snättringe

Husblad

17

UTHYRNINGSMATERIEL
Medlemmar har möjlighet att hyra nedanstående materiel till bra pris. Genom
samarbete med Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening får Snättringe-medlemmar
tillgång till olika materiel.

Byggnadsställningar:
- Hel
850 kr för 14 dagar, därefter 425 kr per påbörjad vecka
- Halv
500 kr för 14 dagar, därefter 250 kr per påbörjad vecka
- Mindre
400 kr för 14 dagar, därefter 200 kr per påbörjad vecka
Priserna för byggnadsställningar kommer ev. att höjas något under våren 1992.
Aluminium.Varje sektion 2 m bred och 4 m hög. Lätt med hjul:
50 kr/dygn (minst 3 dygn).

P e r dag:
Stegställning
Betongblandare
S t e g e (även 4-delad)

Avloppsrensare
Trädgårdsvält
Grässåningsmaskin/
Gödselspridare
Häftpistol
Tapetbord
Slagborrmaskin
Slipsten till dito

30 kr
40 kr (minst 3 dagar)
25 kr
30 kr (jouravgift vid helger)
25 kr
30 kr
20 kr
20 kr
20 kr
15 kr

Icke medlemmar i föreningen betalar tillägg med 50 %,
Förhyrning i samband med helger debiteras för 2 dagar.För byggnadsställning
erlägges 25 % vid beställning.Vid inlämning av materiel skall ev. skador eller brister
anmälas. Uthyrningsmateriel skall vara väl rengjort vid återlämnandet. Eventuella
skador som åsamkats materiel betalas av den som hyr.Ut- och inlastning av materiel
äger rum måndag, tisdag och torsdag. Vi har stängt lördag, söndag och övriga
helgdagar.
OBS! All ut- och inlastning ombesörjes av den som hyr. Transporter kan vi tyvärr inte
hiälpa till med.

Adress : Kynäsvägen 28
Önskemål om att hyra materiel skall lämnas till vår telefonsvarare. Den som ringt
blir sedan uppringd av jourhavande materielfbrvaltare.

Telefon 08/ 774 21 11
Välkommen med Din beställning!
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Beskärning av fruktträd
Medlemmar som kommande säsong önskar få hjälp med
beskärning av fruktträd och prydnadsträd genom föreningens försorg (mot kostnad) måste skicka in nedanstående
talong senast den 29 februari 1992. Även trädfällningsarbete
utföres.
Prisuppgift lämnas efter påseende plats. Kontakta:
Mats Weywadt, tel: 08-710 90 76 eller
Torbjörn Jensen, tel: 08-646 79 02
Ange antal träd och buskar som önskas beskärda!

J

A,

jag är intresserad av:
beskärning

Antal
äppelträd

päronträd

prydnadsträd
trädfällning

antal träd

Namn:
Gatuadress
Postadress
Tel bostad

Tel arb

Inget arbete sker innan priset har godkänts av beställaren. Vi ringer
upp för att bestämma närmare.
Snättringe
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Till
Snättringe Fastighetsägareförening
Box 2099
141 02 HUDDINGE

