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Kontakta gärna någon av våra
styrelseledamöter om du är intresserad av att arbeta i föreningen.

Vill Du vara med i valutskottet?
"Vid det senaste årsmötet framkom syn- eller på föreningens adress.
punkter på att föreningen borde försöka
finna ledamöter till valutskottet utanför Medlemmar som är intresserade av att
föreningsstyrelsen. Vi vill därför redan mer aktivt arbeta i föreningen är också
nu att medlemmar som kan tänka sig att välkommna att höra av sig på samma
eventuellt ingå i föreningens framtida sätt. Vi behöver alltid nya, friska krafter
valutskott hör av sig tillnågoni styrelsen så tveka inte. Hör av Dig nu!
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Reparera huset 1993 - 1994 och sänk din skatt

G:SSONS FASTIGHETSKONSULT
Ingvar Gustavsson
Bergmarksvägen 11
141 41 Huddinge
F-skattebevis: 461029-0050
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Telefon: 08- 774 42 43
Mobiltel: 010- 217 94 91
Minicall: 074- 44 78 49
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Pigg korvgubbe firar
30-års jubileum
I oktober firade ett välkänt vattenhål 30 årsjubileum. Det var Lojfes Grill i Stuvsta
centrum som bjöd på grillfest med både hamburgare och korvar. Loffe är en populär
"korvgubbe" som mättat både raggare, mods och hip-hoppare. När hungern satte in
kunde man alltid ta en sväng till Lojfes där lampan alltid varit tänd en bra bit efter
midnatt.
Loffe heter egentligen Elof Bråtfors men det
är det nog inte så många som känner till.
Han är Loffe med alla sina kunder och för
många ungdomar har han genom åren varit
ett bra stöd. Korvkiosken har varit en fast
punkt och Loffe en vuxen som ofta tagit sig
tid att lyssna.

Kiosken populär samlingsplats
När Loffe startade för 30 år sedan var han
ensam om att ha öppet till 01.30. Därför blev
kiosken en samlingsplats och inte minst
"bilburen ungdom" tog en tur längs Häradsvägen för att köpa korv, potatismos och en
Pucko. Loffe var också en av de första som
började med pommes frites som visade sig
bli en stor succé, åtmindstone bland kunderna. Runt Stuvsta centrum spred sig oset
av friterad potatis och grannarna rynkade
på näsan. Men kiosken blev kvar men har
flyttats runt några gånger på torget. Från
början var det en liten trång kiosk där knappt
två personer kunde jobba utan att trampa
varandra på tårna. De kunder som inte hade
bilar att krypa in i fick stå utomhus och
under vintern med stelfrusna fingrar hålla i
korvbrödet och försöka undvika att få senap
eller ketchup på kläderna. I dag är det mer
en liten minirestaurang än korvkiosk. Loffes
Grill är specialritad av Loffes bror och
matgästerna kan gå in och få skydd för
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vädrets makter. Personalen har också gott
om svängrum bakom diskarna.

Ett helt liv med korv
Loffe har sysslat med korv i hela sitt liv. Till
Stockholm kom han som 13-åring på skolresa från Övertorneå. Han valde att stanna i
storstaden och fick hjälpa till med korvförsäljning på Norra Bantorget. Loffe har
också arbetat på korvfabrik och är väl insatt
i vad som döljer sig under skinnet. Med 42 år
i korvbranschen kan han avgöra vad som är
god korv och vad som hellst inte borde få
finnas instoppat i ett korvbröd. Hos Loffe
finns inte bara korv och hamburgare utan
också en rad andra snabblagade rätter bl a
Pita Special som är en populär anrättning
tillagad med äkta rostbiff.
Jubileumsdagen såldes det ca 600 korvar
och 1000 hamburagare till specialpris och
till ackompanjemang av sång och musik.
Köerna var långa och försäljningen hade
dagen till ära flyttat utomhus. Som blickfång hade CocaCola lånat ut en bryggarbil
med den välkända logotypen på dörrarna.
Husbladet kan avslöja att bilen inte alls är så
gammal som den ser ut. Det är en välgjord
kopia tillverkad i England 1988 och under
huven döljer sig en Ford Transit.
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Loffe framför Grillen

Husbladet saluterar jubliaren som trots sina
många år i våra trakter behållt sin dialekt
från byn utanför Överorneå. Hade Loffe
stannat kvar och sålt korv i byn hade affärerna idag gått ganska dåligt. Antalet tänk-
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bara kunder har minskat från 400 till 36 så
Loffe är nog glad att han valde att tillfredställa snättringebornas behov av varmkorv,
bröd och potatismos.
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Sa här tycker
de boende om
Snättringe!
Öppna inte brandkårsvägen genom Gömmarskogen för trafik! Aktivare om komposteringl Minska rådjurs- och harstammen! Öppna nuvarande Stuvstabron för trafik!
Det var några av de svar som de boende i Snättringe gav i den enkät som Snättringe
Fastighetsägareförening delade ut före sommaren.
1993 års enkät om Snättringe fick inte lika
många svar som vid de två tidigare tillfällena, 1983 och 1987. I år blev det 159 svar. Av
erfarenhet vet vi att redan efter 50-100 svar
får man fram en klar tendens. Vi gör inga
anspråk på att behandla svaren vetenskapligt exakt men vi avser ändå att låta svaren
vara vägledande för föreningens inriktning
och aktivitet i olika frågor.

lar framförallt om att dämpa hastigheterna.
Trafikljus önskas vid Häradsvägen/Lönnvägen och G:a Stockholmsvägen/Högmovägen. Vidare önskas bättre plogning
och sandning på vintern. Med tanke på barnens säkerhet finns det också önskemål om
gångtunnlar vid Häradsvägen/Snättringeskolan, Häradsvägen/Snättringevägen och
Utsäljeleden/Laboratorvägen. För våra cyklister eftefrågas en cykelväg till GömmarLugn och ro men störande trafik
badet, bättre sopning och utmärkning av
Liksom i tidigare enkäter anser de som sva- Häradsvägens cykelbana. Sandsopningen
rat att det bästa med boendet i Snättringe är kan gärna få starta tidigare på våren och
lugnet, naturen och att det är lite lantligt vägbelysningen kan också bli bättre.
men nära till storstaden. Det sämsta är trafiken på Häradsvägen och den höga kommunalskatten.
De flesta är nöjda med den allmänna servicen och tillgången till affärer. Kommunikationerna får också godkänt men det finns
önskemål om förbättringar av busstrafiken.
Bussarna borde gå tätare på natten, passa
pendeltåg och T-banor samt även gå till
Gömmarbadet, Högdalen och Globen.
M e r trafikljus o c h g å n g t u n n l a r
Missnöjet är dock betydligt mer utbrett när
det gäller trafiksäkerheten på våra vägar.
Över hälften vill ha förbättringar. Det hand-
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Mer information om kommundelsnämnderna

40 % är nöjda med kommundelsnämndernas
service. 41 % vill ha förändringar. Siffrorna
var lika för Stuvsta/Snättringe och Segeltorp. Påfallande många vet inte vilken kommundelsnämnd de tillhör. Många har heller
ingen aning om vad kommundelsnämnderna har för uppgift. Boende längs G:a
Stockholmsvägen trodde sig veta att Segeltorps kommundelsnämnd inte vissste att
området tillhörde dem.

7

26 % vill ha förändringar i barnomsorgen.
Garanterad barnomsorg från 18 månaders
ålder och mer personal inom barnnomsorgen
fanns bland framförda synpunkter. Överhuvudtaget vill man ha en ökad satsning på
verksamheter riktade till barn: dagis, fritids
och skolan.

Sälj tomterna och skaffa gransponsorer
På frågan om vad vi skall göra med föreningens skatteslukande tomter på Furuvägen
förordade en klar majoritet (70%) försäljning men att vi skall vänta på bättre konjunkturer. Andra förslag var att bygga en
samlingslokal eller göra en lekplatats för
barn. Beträffande föreningens julgran ansåg
majoriteten att föreningen inte skall bekosta
hela granen. Föreningen bör skaffa sponsorer!

Kompostera mera
Kompostering var ett aktuellt ämne. Hela
62 %vill att föreningen aktivierar sig i detta.
I första hand bör föreningen hjälpa till med
att informera om hur kompostering går till
samt även anordna kurser och ordna billiga
inköp.

Minska antalet rådjur och harar
Rådjur och harar engagerade många. 56 %
vill att föreningen skall verka för att beståndet minskas. Det finns för många rådjur och
harar som både förstör i trädgårdarna och
utgör en trafikfara. De 40 % som svarade nej
anser att "vi fortfarande bor nära naturen
och att Snättringe inte bara finns för människor". Om något skall göras så är det en fråga
för kommunen.

Behåll både brandkårsvägen och
gamla Stuvstabron
67 % vill att brandkårsvägen genom Gömmarskogen är stängd för att kunna behålla
områdets karaktär av vildmark. 21 % anser
att vägen skall öppnas för att kunna avlasta
Häradsvägen.
När det gäller gamla Stuvstabrons framtida
trafik var åsikterna ganska jämt fördelade.
47 % anser att bron skall öppnas för all trafik.
Annars blir det för stor omväg till affärerna
som också får svårt att överleva, 43 % anser
att bron inte skall öppnas för allmän trafik
för att då blir det säkrare att cykla. Stuvsta
centrum går lätt att nå i alla fall och det det
räcker med en bro med biltrafik.

Behåll trafiken på gamla bron!
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Sluta med löveldning
Hela 57 %
anser att föreningen inte skall verka
för minskad vedeldning. 41 % har motsatt
uppfattning. De flesta var dock överens om
att man vill ha slut på löveldningen. Att
ställa upp på dagsverke för städning tilltalade bara 45 %. Resten vill inte vara med.
Skall dagsverke funger krävs också bra planering och att det sker i närområdet.

Mer information och braseldning
Bland föreningens regelbundna aktiviteter
är Valborgsmässobrasan, försäljningen av
trädgårdsvaror samt uthyrningen av materiel mest uppskattade. Bland förslag till nya
aktiviteter har vi noterat att ''föreslå hantverkare för diverse reparationer", "skaffa
kompostanläggningar till bra priser" samt
att "låna ut t r ä d g å r d s u t r u s t n i n g som
kvistflisar och snöslungor".
Enligt enkätsvaren bör föreningen i första
hand syssla med stadsplanefrågor och information. Några har också föreslagit att
föreningen borde ordna rabatter på varor
till hus och trädgård.

Andra intressanta synpunkter som kommit
fram via enkäten är att det finns önskemål
om informationsträffar kring miljötänkande
i allmänhet, kompostering och att använda
"rätt" tvättmedel. Att själv få välja postkontor för paket och liknande var ett annat
önskemål. Det framkom också önskemål
om en skjutbana i Snättringe.

Underlag för kloka beslut
Föreningen vill tacka alla som gav sig tid att
svara på enkäten. 79 % var medlemmar i
föreningen och 54 % angav sitt namn. Svaren har gett oss en inriktning att arbeta efter.
De politiska partier som är verksamma i
Huddinge kommer att få ta del av enkätsvaren för att förhoppningsvis kunna dra
kloka slutsatser och föreslå lämpliga åtgärder. Om det är någon av Husbladets läsare
som vill ha en mer noggrann sammanställning av enkätsvaren och diagrammen går
det bra att kontakta någon i styrelsen. P-A
Lindqvist har gjort en lättillgänglig sammanställning och i mån av tillgång delar vi
gärna ut den.

Föreningen skall verka för
(Relativa tal)

Snättringe Husblad
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Komposten ger Dig
både pengar och jord
I vår enkät framkom ett sort intresse för kompostering. Kompostering är ju ett
miljövänligt sätt att ta hand om vårt avfall samtidigt som det finns pengar att tjäna.
För att motverka en invasion med råttor i
Snättringe är det viktigt att det går till på rätt
sätt. Våra katter riskerar annars att ställas
inför en ojämn kamp.

Regler för köksavfall
För permanentboende/året runt boende
krävs att köksavfall endast får komposteras
i sluten, isolerad behåhällare s k varmkompost. För fritidsboende finns inte samma
krav på isolerad behållare.
Ansökan om att få kompostera köksavfall
lämnas till Miljökontoret i Huddinge. Miljökontoret ställer krav på kompostens utformning. Egentillverkade behållare ska besiktigas innan tillstånd ges.

Billigare sophämtning
Om tillstånd ges och sopmängden medger
det kan sophämtningen ändras till varannan vecka i stället för ordinarie veckohämtning.
Renhållningstaxan för 1993 är ca 850 - 990
k r / s ä c k . Avdraget för fastigheter med
köksavfallskompostering och 14-dagarshämtning är 310 kr. För 1994 har Södertörns

renhållningsverk aviserat avgiftshöjningar.

Du får jord för mödan
Förutom pengar att tjäna ger komposten
också god jord för en grönare trädgård.
Att kompostera kräver en del kunskap.
Södertörns Renhållningsverk har ett fint
häfte "Kompostera - Du får jord för mödan".
Snättringe Fastighetsägareförening planerar även att anordna en studiecirkel i kompostering med start i början av januari 1994.
Vi räknar med att kunna genomföra utbildningen någonstans inom området och till en
rimlig kostnad.

Lär Dig mer om kompostering
För att vi ska få en uppfattning om hur stort
intresset är för en studiecirkel vill vi gärna
att intresserade utan bindande anmälan
skickar in namn och adress till: Snättringe
Fastighetsägareförening, Box 2099, 141 02
HUDDINGE.
Du kan också faxa på 08- 711 13 38. Vi
behöver ha in Din anmälan senast den 30
november 1993.

Ny livsmedelshall vid Huddingevägen
Konsum Stockholm har
planer på att öppna en ny
livsmedelshall i gamla
"matt-varuhusets" lokaler i
korsningen Ågestavägen/
Huddingevägen.Verkstadsbyggnaden rivs och en av
utfarterna mot Ågestavägen tas bort.
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Ge inte tjuven chansen!

Nu börjar grannsamverkan mot brott ta form även i Snättringe. I våras ringde en
medlem till styrelsen och frågade om det inte var aktuellt med grannsamverkan i vå
område. Styrelsen såg positivt på idén och har under sommaren och hösten tagit oli
kontakter för att försöka få igång verksamheten till sommaren 1994.
Grannsamverkan innebär att vi på olika sätt
skall hjälpas åt med att motverka brott under ledning av polisen. Det handlar däremot inte om några medborgargarden som
tar lagen i egna händer. Liknande samverkan har under senare år prövats på olika håll
i landet med stor framgång, bl a i ett större
område kring Vällingby, Bromma, Hässelby
och Spånga.
Målsättningen med grannsamverkan har
bl a varit att:
bygga upp en effektiv granntillsyn
ge de boende aktuell brottsinformation
informera de boende om förstärkt
egendomsskydd
rikta gemensamma åtgärder mot vissa
typer av brott som tenderar att öka
Olika organisationsmodeller med kontaktpersoner har bygts upp. Kontaktnät har skapats mellan de boende i villor, radhus och
flerfamiljshus. Även fastighets- och försäkringsbolag samt skolor och övrig ungdomsverksamhet har aktivt medverkat.

Snättringe. Det finns redan bra exempel på
samverkan mellan enskilda grannar och
inom samfällighter där vi kan dra nytta av
redan gjorda erfarenheter. Föreningen har
också haft kontakt med Åke Henriksson på
Huddingepolisen som var positiv till att vi
tog initiativ till en inledande träff i november med övriga intressenter t ex HUGE,
HSB, Hyresgästföreningen, fastighetsägareföreningarna i Stuvsta och Fullersta samt
Huddinge Civilförsvarsföreing. Målsättningen är att få igång en fungerande grannsamverkan för de boende i Snättringe till
sommaren 1994.
För att nå dit måste vi arbeta snabbt och
redan nu komma igång med information
och utbildning. För att organisationen skall
fungera kommer vi säkert att behöva söka
kontaktperosner i olika kvarter och samfälligheter.
Vi återkommer med mer information i nästa
nummer av Snättringe Husblad som beräknas komma ut i januari 1994.

De brott som kan minska tack vare grannsamverkan är bl a:
inbrott i bilar och bilstölder
inbrott i bostäder och förråd
olika former av skadegörelse
våldsbrott i centrum under fredagoch lördagkvällar
Snättringe Fastighetsägareförening kommer
att engagera sig i ett projekt för att få igång
en fungerande grannsamverkan även i
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Utsikt från en bro

Bygget av den nya bron över järnvägen går helt enligt planerna och man räknar med
att vara klara till hösten 1994. HUSBLADET har varit uppe på den nya bron och
pratat med byggbasen Lennart Gräns.
Det är ca 30 byggjobbare
från stockholmstrakten
som kämpar med att dra
fram den nya vägen. Hittills har det gått bra utan
några allvarliga incidenter om man undantar någon stukad handled och
några skärsår. Kontakten
m e l l a n byggjobbarna
och de boende har fungerat fint liksom kontakten med Kungsklippeskolan. Genom bra samverkan har både byggarbetsplats och skolväg
kunnat samsas.
Byggbasen Lennart Gräns

I början var det ett problem med stölder då
det försvann både virke och kablar. Vart alla
tjocka byggkablar tar vägen undrar även
Lennart Gräns, men troligen så säljs de vidare till mindre nogräknade byggföretag.
Även i det gamla fritidshemmet som nu är
byggkontor har man haft påhälsning av tjuvar. Den byggnaden kommer sedan att ri-
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vas och ge plats för fler parkeringsplatser.
Just nu är det tunnebygget som tar den
mesta tiden och sedan är det anslutningen
ut till Huddingevägen som återstår. Lennart Gräns tror att den gamla bron blir kvar
för trafik. Anslutningar görs för biltrafik och
trafikplatsen börjar redan ta form.
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SKALL NI
SÄLJA ?
NU STOR EFTERFRÅGAN PÅ
VILLOR OCH RADHUS

Tel. 08-774 82 88 Mobil. 010-226 79 85

