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

ÅRSMÖTE
Snättringe Fastighetsägareförening
kallar till årsmöte
torsdagen
den 17 februari
kl 19.00
i Snättringeskolans matsal

PROGRAM
o

1. Arsmötesförhandlingar
2. Information om Grannsamverkan Mot Brott
i Snättringe

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Verksamhetsberättelse 1993
Styrelsen har haft tio sammanträden under
året. I likhet med tidigare år har föreningens
kommittéer och enskilda styrelseledamöter
dessutom haft en mängd möten och kontakter.

Valborg

Julfesten

Vår informationsskrift till snättringeborna,
Snättringe Husblad, kom ut med tre nummer inklusive medlemsmatrikel. Vi har fortsatt att informera om aktuella planer och
aktiviteter i Snättringe. Vi har också besökt
och beskrivit en del företagare i vårt närområde.

Majbrasan vid Utsäljeskolan förbereddes
som vanligt i samarbete med Hem och Skola
samt samfälligheterna i Utsälje. En ihållande
period av torka gjorde dock att brandVid årets slut var 1 010 hushåll betalande myndigheten i sista stund förbjöd eldning
medlemmar i föreningen. Det var glädjande och fyrverkerier. Anslag om detta sattes
nog en liten ökning mot föregående år. Det upp. Trots detta kom hundratals människor
var också ett klart närmande mot rekordåret till platsen, De fick höra körsång och tal.
1991 då vi var 1 037 betalande medlemmar. Skolelever sålde korv och godis. Så nog blev
det vårstämning i alla fall. Fyrverkerierna
sparades.
Brasan fick brinna u p p några
Styrelsen är glad och tacksam över att så
m å n g a h u s h å l l aktivt stöder b o e n d e - veckor senare.
intressena i Snättringe genom att betala sin
medlemsavgift. Vi siktar dock på att fler blir Trädgård
medlemmar av de nästan 3 000 hushåll som
finns i Snättringe. Ökat stöd ger ökad kraft i Föreningen förmedlade trädgårdsvaror till
handling och möjligheter.
snättringeborna såväl vid vår som till hösten. Antalet beställningar ökade något i förÅrsmöte
hållande till föregående år. Det är tydligt att
fler snättringebor har upptäckt fördelen med
Vid årsmötet 1993 informerade blomster- att få de tunga varorna hermkörda till
vännen Lennart Öman om praktiska tips rabatterat pris. Trädbeskärning har också
angående blommor och trädgård. Ett fyrtio- förmedlats.
tal medlemmar var närvarande, det var en
glädjande hög aktivitet vid mötet.
Husbladet

Den traditionella julfesten i januari, nr 22 i
o r d n i n g e n , lockade o m k r i n g 300 festdeltagare, det var ungefär lika många som
föregående år. Slagsta Gille spelade upp och
bjöd på dans kring granen. På scenen trollade Medij Joker. Tecknade filmer visades. I
övrigt fanns lotterier, chokladhjul, fiskdamm
och andra spel. Vi arrangerade som vanligt
festen t i l l s a m m a n s m e d Fullersta
Fastighetsägareförening.
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I aprilutgåvan av Snättringe Husblad sände
vi även ut en frågeenkät till alla hushåll i
Snättringe. I år fick vi 159 svar. Det är betydligt färre svar än tidigare enkäter. Vi i styrel-

sen bedömde ändå att vi därigenom fick
underlag fortsatt agerande i framtiden. Inriktningen har varit att en enkät ska skickas
ut vart femte år. Många svar bekräftade
tidigare års enkätinställningar. Några frågeställningar var nya, exempelvis om bron,
kommundelsnämnd och om rådjur. Nya
intressen dök också upp, exempelvis kornpostering. Som en omedelbar reaktion inleddes kontakter för att ordna en studiecirkel om kompostering under 1994. Enkätsvaren redovisades kortfattat i efterföljande
Snättringe Husblad. Per-Axel Lindqvist
gjorde en omfattande och lättillgänglig sammanställning som senare också skickades
till de politiska partierna och kommundelsnämnderna för kännedom och synpunkter.

Mjölner vid järnvägen. Vi har i stort fått ett
gott gensvar på de boendes synpunkter.
Vi har också fått svar om att det eventuellt
kan bli möjligt för de boende att själva få
bekosta hastighetsdämpande åtgärder på
gator som Mästarvägen och Laboratorvägen.
Vi har svarat till Miljökontoret på remiss om
Gömmarområdets naturområde. I samband
med detta skriftväxlade vi med aktionsgruppen "Rör inte min skog".
Vi har även skrivit till kommunen med begäran om åtgärder för att få rådjur och harar
att söka sig till Gömmarskogen och skogen
mot Älvsjö så att beståndet på våra gator
minskas.

Grannsamverkan mot brott

Samverkan

Under senvåren ringde en medlem till styrelsen och frågade om inte grannsamverkan
kunde bli aktuell i Snättringe. Styrelsen såg
positivt på detta. Under hösten togs ett antal
kontakter bl. a. med Huddingepolisen och
riksorganisationen Våga Värna Varandra.
Det handlar om att grannar hjälps åt med
små enkla knep, uppmärksamhet och omtanke för att förhindra brott.

Det fina samarbetet m e d våra syskonföreningar i Stuvsta och Fullersta har fortsatt. Rikssammanslutningen Villaägarn a har
liksom tidigare år fått tre kronor per betalande medlem i verksamhetsbidrag.

Vi tog också initiativ till en kontaktträff med
polis, civilförsvaret, b o s t a d s f ö r e t a g ,
hyresgästföreningar, fastighetsägareföreningar och k o m m u n d e l s n ä m n d e n i
Stuvsta-Snättringe. Mötet s k e d d e hos
Huddingepolisen.

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för stödet under det gångna året.
Flera styrelseledamöter drabbades av en del
sjukdomar under året. Lyckligtvis gick utvecklingen åt rätt håll.
Vi hoppas på nya krafttag och gemenskap
samt Önskar alla medlemmar, blivande medlemmar och alla andra snättringebor

Styrelsen har som målsättning att verksamheten ska vara igång till sommaren 1994.
rekrytering, organisation och utbildning av
kontaktpersoner var frågor som återstod till
1994. Civilförsvaret i H u d d i n g e har kontaktats i frågan och kan eventuellt komma
att samverka med oss.

I övrigt har styrelsen haft fortlöpande kontakter med medlemmar och företrädare för
kommunen och kommundelsnämnderna.

Ett Gott 1994!
Det blir föreningens 74:e verksamhetsår.

Snättringe i januari 1994
Skrivelser
Under året har vi också skickat iväg en rad
skrivelser. Vi har bl.a. yttrat oss i stadsplanefrågor om Snättringedalen 2 och kvarteret

Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening
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Politikerna har läst
enkäten om
Snättringe
Snättringe Fastighetsägareförening har skickat resultatet av 1993 års enkät till de politiska partier
som är verksamma i Huddinge kommun samt till Stuvsta-Snättringe komundel. Här nedan
redovisas deras reaktioner och slutsatser. Några partier har valt att inte utnyttja möjligheten att
göra sin röst hörd. Sammanfattningsvis så tycker de flesta partier att man får stöd för just sin politik.

Stuvsta-Snättringe kommundelsnämnd
Guy Omlin, ordf kommundelsnämnden
Björn Söderlind, kommundelschef

Trafik
Visst är Snättringe ett fint område, lugnt och
nära till natur och ändå nära till Stockholm.
Vi delar uppfattningen att trafiken på
Häradsvägen är besvärande hög. Förvaltningen och nämnden har också bl a i samverkan med planeringen av den nya bron
och vägen förbi Stuvsta centrum, framhållit
att det är angeläget att genomfartstrafiken
inte får öka. Vi ser dock möjligheter. När
den utbyggda Södertörnsleden längs Glömstadalen är utbyggd bör det vara en fördel
för många bilister att välja Södertörnsleden
i stället för Häradsvägen. Om det inte blir
någon märkbar förändring kan man då överväga trafikreglerande åtgärder för Häradsvägen. Vad gäller den nuvarande bron kommer inga ev begränsningar att ske förrän
man fått erfarenheter med den nya bron,
Vad gäller v ä g f r å g o r n a så a n s v a r a r
gatukontoret för de flesta trafikfrågor som
berörs i enkäten, men kommundelen samv e r k a r m e d g a t u k o n t o r e t o m detta.
Kommundelsförvaltningen ansvarar bl a för
skötsel av grönytor och parkvägar (nu med
kraftigt minskade resurser).
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Kommunens service
Av enkäten framgår att det är lika många
som vill ha en förändring som anser servicen är bra som den är. I enkäten nämns, som
berör kommundelsnämnden, mera satsning
på d a g i s , fritids och skolan. Av
kommundelsnämndens budget utgör skolan och barnomsorgen ca 70 %. Av övriga
kostnader svarar äldreomsorgen för hälften
ca 15 %, och alla övriga verksamheter får
således dela på resten; bl a socialt bistånd,
u n g d o m s f r å g o r , H u d d i n g e h a l l e n och
idrottsplatser, park, föreningsbidrag, kultur, personal- och ekonomifrågor för alla
verksamheter. Någon omfördelning av betydelse till skola och barnomsorg kan inte
ske utan att det får märkbara konsekvenser
på andra områden.
Förvaltningen och nämnden har dock hela
tiden drivit att få flera barnomsorgsplatser
till kommundelen. Med kommunfullmäktiges beslut om budget för 1994 kommer vi nu
att planera för full behovstäckning till efter
sommaren.
Många vet inte så mycket om kommundelsnämnden/förvaltningen enligt enkäten. Vi
ställer g ä r n a u p p och informerar på
medlemsmöte, gärna i kommundelskontoret. Eller passa på och kom när vi har
öppet hus på kommundelskontoret.

Folkpartiet l i b e r a l e r n a i H u d d i n g e
Bengt Sundqvist, ordförande:
Kommundelrseformern
Vi är övertygade om att kommundelsnämnderna är den bästa nu kända organisationsformen för kommunen. I Huddinge har vi
organisatoriskt lyckats mycket bra med
kommundelsreformen.
Resultatet i Er enkät visar att kommunen
varit dålig på att informera. Det är givetvis
något som vi måste ta tag i. Det finns en
utbredd uppfattning att organisationen med
kommundelsnämnder skulle vara dyrare
än den gamla organisationen. Vi har låtit
kommunförbundet göra en jämförande utredning med Botkyrka som har kvar den
gamla organisationen. Den jämförelsen visar att Huddinge är billigare på nästan alla
punkter jämfört med Botkyrka. Vi har alltså
fog för påståendet att vår organisation i
varje fall inte är dyrare.
Trafikfrågor
I samråd med trafikpolisen har vi intensifierat hastighetsövervakningen inom kommunen. Vid skolor och barnstugor har vi begränsning till 30 k m / t i m och gupp. Gupp
kan inte användas där SL:s bussar går. Trafikljus på Häradsvägen vid Lönnvägen är
högt prioriterat och kommer snarast att sättas upp. Gångtunnlar under Häradsvägen
vid Snättringeskolan m.fl. ställen är mycket
bra förslag som vi ska försöka genomföra.
Kommunen har antagit en cykelledsplan
som vi också är på väg att genomföra. F.n.
överväger vi att låta den befintliga bron
över järnvägen i Stuvsta även i framtiden
vara öppen för allmän trafik.
Ved- och löveldning
Eldning av ved i panna eller öppen spis och
av löv på egen tomt är en urgammal rätt
eller frihet som egentligen aldrig har ifrågasatts. Då tomterna har varit stora och bebyggelsen gles har det heller inte inneburit någon olägenhet. Då bebyggelsen blivit tätare
och astma/allergisjukdomar har blivit van-

ligare har också röken från ved eller löveldning blivit ett vanligare besvär för människor. Miljö- och hälsovårdskontoret får ett
hundratal påringningar varje år, koncentrerade till vår och höst, av personer som är
uppenbart störda av rök från sådan eldning.
Det är kanske inte så väl känt att rökgaser
från ved och löv är mycket cancerframkallande, speciellt om förbränningen är dålig.
Socialdemokraterna
Rolf Carlsson,

oppositionsråd

Det är glädjande att hela 67 % av de svarande vill behålla Gömmarområdet dom
frilufts- och rekreationsområde, alltså inte
öppna den s k brandvägen för allmän trafik.
Den uppfattningen ligger helt i linje med
vår syn på den frågan. Vidare kan man med
tillfredsställelse notera det stora intresset
för kompostering (62%) vilket kommer att
bidra till att "sopberget" inte växer i samma
takt som tidigare. Vi socialdemokrater tycker
att Södertörns renhållningsverk utför ett
mycket förtjänstfullt arbete i miljöfrågor
kring sophanteringen. Vi är bestämda motståndare till utförsäljning av SRV. Då riskeras den påbörjade miljösatsningen.
De 26 % som vill ha förändringar i barnomsorgen är förmodligen själva direkt berörda, står kanske i kö för en plats på dagis
eller hos dagmamma. Vi vet att bristen på
barnomsorg inom Huddinge kommun är
störst i Stuvsta/Snättringe. Det betyder att
satsningarna på en utbyggd barnomsorgmåste ta hänsyn till att Stuvsta/Snättringe
har den lägsta täckningsgraden när man ser
till efterfrågan.
På frågan om kommundelsnämndens service är nöjda och missnöjda lika stora grupper. Just nu diskuteras bland partierna en
eventuell sammanslagning av Segeltorp och
Stuvsta/Snättringe kommundelsnämnder.
Det hade varit intressant om det funnits en
fråga i enkäten om just sammanslagning.
Kanske kan den ställas i en kommande enkät.
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Huddinge-Centern
Artur Wadman, gruppledare
Vi har tagit del av Husbladets enkät och
finner att svaren i mycket stor del sammanfaller med vårt partis åsikter om de olika
frågeställningarna. Vi vill dock uppmärksamma några speciella saker och det är följande:
- Det är beklagligt att kommundelsnämnderna är mera kända efter så många år i verksamhet. En förklaring till detta kan vara att
stor del av innevånarna inte haft kontakt
med någon form av kommunal service
- I Centerns alternativ till budget för 1994
har vi fördelat 55 miljoner kronor ut till
kommundelsnämnderna för att öka på anslagen till barnomsorg, skola, kultur och
fritid samt äldreomsorg
- För trevnaden i bostadsområdena är det
viktigt att få slut på löveldningen. Kompostering för att få in avfallet i "kretsloppet"
och få jord till trädgårdslandet är avsevärt
bättre.

KdS
Tomas Hansson
Boendeenkäten visar att mer än var fjärde
vill ha förändringar i barnomsorgen. Vi i
KdS förstår er. Barnomsorgen har fått ta
orimligt stor del av de nedskärningar som
vår kommundelsnämnd (KDN), p.g.a kommunens dåliga ekonomi, varit tvugna att
göra. Ett tydligt exempel är barnomsorgen
för sexåringarna. Där har Stuvsta/Snättringe
KDN tagit bort möjligheten till dagmamma.
I stället placeras alla sexåringar på fritidshem som pga lokalbrist och besparingsskäl
integrerats med daghemmen och skolan.
Valfriheten är därmed borta vilket går stick
i stäv med kommunledningens uttalade
ambitioner. Kostnaden för KDN blir därmed lika för sexåringarna som för lågstadieelever trots att man från kommunen erhåller lika hög barnomsorgspeng som för fyra
och femåringar. Man sparar alltså pengar på
sexåringarnas bekostnad.
Tyvärr har KdS ingen representant i Stuvs t a / S n ä t t r i n g e KDN, m e n vi arbetar i
kommunledningen för dagmammorna och
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för en förbättrad barnomsorg med ökad
vakfrihet. En utredning pågår i kommunen
angående sexåringarna och där kräver vi att
dagmamma ska vara ett alternativ. Barnen
är vår framtid. Att spara på barnen är att
betala i framtiden.
Huddingepartiet
Valter Samuelsson, ordförande
Huddingepartiet gläds åt att det finns så
många som stöder en utveckling i Snättringe
vilken innebär att vi behåller karaktären på
samhället. En lugn och lantlig miljö, nära till
staden men ända med naturen inpå knutarna. Inga nya exploateringar får vara aktuella. Snättringe är ju i princip färdigbyggt
och endast mindre styckningar bör ifrågakomma.
Gömmarskogen är en ovärderlig tillgång
för Snättringegeborna. Genom att området
nu blir naturvårdsområde kan vi behålla
området intakt som strövområde och vildmark och slippa Åleden vilket de flesta tycks
uppskatta.
Att trafiken på Häradsvägen är ett gissel
tycks många vara överens om. Det är mycket
trafik som passerar och en målsättning måste
vara att leda genomfartstrafik så långt som
möjligt till andra vägar t ex den nya Glömstaleden eller Botkyrkaleden som är under
planering. En minskad framkomlighet så att
trafiken väljer andra vägar vilket åstadkommes genom olika hinder som hastighetsbegränsningar, trafikljus mm är bra. Trafiksäkerheten måste självfallet också förbättras genom särskilda cykelvägar och gångtunnlar.
Huddinge kommun satsar på enmiljövänligare avfalllshantering genom den nya avfallsplanen. I planen uppmuntras kompostering
i egen regi och snättringeborna har glädjande nog en beredskap för detta.
Huddingepartiet är ett lokalt parti som
bevakar Huddinge- och Snättringebornas
intressen. Huddingepartiet har bl a sina
rötter i Fullersta och Snättringe. Vi försöker lyssna på de boende i Huddinge och
är glada för att vi, som vi uppfattar det,
bedriver en politik som ligger i linje med
de boende i Snättringe.

Lär Dig allt
om
kompostering
i Snättringe
Anmäl Ditt intresse
redan idag!
I förra Husbladet berättade vi att det fanns planer på att starta en studiecirkel om
kompostering i Snättringe. Några har redan anmält sitt intresse men vi behöver
vara några till för att det ska bli en fungerande grupp. Vi räknar med att komma
igång i slutet på mars. Under kvalificerad handledning kommer vi då att under
två -tre kvällar tränga djupt in i komposteringens svåra konst och lära oss alla
knep för att på bästa sätt återanvända vårt avfall.

Anmäl Dig så fort som möjligt, dock senast 17 februari 1994, till föreningens adress eller på fax 08-711 13 38. Glöm inte att ange namn och
telefonnummer.
Anmälan är inte bindande och Du som redan anmält ditt intresse behöver inte göra det igen.
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Upprop till
grannsamverkan i
Snättringe 1994!
Nu tänker vi försöka sätta igång med grannsamverkan mot brott på bred front i Snättringe.
Idén är att vi tillsammans kan hjälpas åt att förhindra brott. Det handlar inte om beväpnade
medborgargarden, utan att med kunskap, uppmärksamhet och god kontakt med Huddingepolisen förhindra brott i vårt område.Denna typ av samverkan praktiseras på olika håll i
Stockholm och i landet, det börjar nästan kännas som att vi riskerar att bli extra utsatta om
vi inte hakar på.
Vi tror att viss grannsamverkan redan förekommer på enstaka platser i Snättringe. Vår
avsikt är att försöka täcka hela området så att Snättringe allmänt uppfattas som ett område
med fungerande grannsamverkan. Vi är nästan 3 000 hushåll i Snättringe.
Nu behövs det intresserade människor som är beredda att efter utbildning fungera som
kvarters- eller områdesombud. De kommer att fungera som kontaktpersoner för information i olika riktningar.
Vi vill undvika byråkrati och överorganisation. Vi söker smidighet och direktkontakter.

HÖR AV DIG !
Vi vädjar nu till dig som är beredd att göra en gemensam insats för dig själv och dina
grannar att höra av dig direkt till oss i styrelsen eller till föreningens adress eller på
fax 08 - 711 13 38. Vi vill gärna även få kontakter med eventuellt redan fungerande
grannsamverkan i Snättringe. Dessutom vill vi gärna ha kontakt med samfälligheter i
Utsälje och Milsten. Vi vill helst få svar senast måndagen den 28 februari 1994.
Vid föreningens årsmöte, torsdagen den 17 februari kl 19-00 i Snättringeskolan, kommer
vi att informera mer om grannsamverkan. Välkommen!

Till sommaren 1994 ska vi vara igång!
Grannsamverkan
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- ett billigt och sunt sätt att förhindra brott
- att hjälpa andra

Grannsamverkan m o t brott
varför då?

M e d s m å enkla k n e p ,
uppmärksamhet o c h omtanke
kan grannar hjälpas åt
att förhindra brott.
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SKALL NI
SÄLJA ?
NU STOR EFTERFRÅGAN PÅ
VILLOR OCH RADHUS
VI ERBJUDER ER:
•
•
•
•
•
•

Kostnadsfri värdering och rådgivning.
Personlig service med stark lokalanknytning.
Aktiv försäljning. Visningar, genomarbetade annonser, mm.
Skatteuträkning.
Finansieringsförslag med marknadens bästa lån.
Palvelemme Teitä myös Suomeksi.

OBS!!! 2 0 % RABATT

PÅ MÄKLARARVODET TILL

SNÄTTRINGE FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGENS MEDLEMMAR.

HOS LÄNSSTYRELSEN REGISTRERAD FASTIGHETSMÄKLARE

Tel. 08-774 82 88 Mobil. 010-226 79 85
25

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
- Halv
- Mindre

800 kr för 14 dagar, därefter 400 kr per påbörjad vecka
400 kr för 14 dagar, därefter 225 kr per påbörjad vecka
350 kr för 14 dagar, därefter 175 kr per påbörjad vecka

Aluminium.Varje sektion 2 m bred och 4 m hög. Lätt med hjul:
50 kr/dygn (minst 3 dygn).

Per dag:
Stegställning
Betongblandare
Stege (även 4-delad)
Avloppsrensare
Trädgårdsvält
Grässåningsmaskin/
Gödselspridare
Häftpistol
Tapetbord
Slagborrmaskin
Slipsten till dito

30
40
25
30
25

kr
kr (minst 3 dagar)
kr
kr (jouravgift vid helger)
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 ombesöries av den som hvr. Transporter kan vi tyvärr inte
hjälpa till med.

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

Telefon 08/ 774 2 1 1 1
Välkommen

26

med Din

beställning!

Beskärning av fruktträd
M e d l e m m a r som k o m m a n d e säsong önskar få hjälp med
beskärning av fruktträd och prydnadsträd genom föreningens
försorg (mot kostnad) måste skicka in nedanstående talong senast
den 28 februari 1993. 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!

JA,

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.
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