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

Snättringe Jfasblaå

75 år i Snättringe - Fastighetsägareföreningen jubilerar

Stort tårtkalas på välbesökt årsmöte
Årsmötet i Snättringe skola den 17 februari blev välbesökt. Vi lyckades få fram ett
valutskott utanför styrelsen och önskar dem lycka till. I övrigt bjöd Hans Olsson från
Hembygdsföreningen på en fin skildring med bilder från det gamla Huddinge.
Mats Dahl från länspolisen informerade om grannsamverkan. Mötet svarade klart p o s t i v t
på att föreningen ska verka för det.
Inte att förglömma var den gigantiska och synnerligen välsmakande tårtan som vi kunde
njuta av till kaffet. Som sig bör i dessa jubileumstider pryddes tårtan av "75 år".

Intresserad av
utflykt?

Öppet Hus hos
kommundelen

Vid årsmötet framkom förslag på att föreningen kanske skulle ordna gemensamma
utflykter för de boende. Det kan vara i Huddinge, runt om i Södermanland, till en viss
plats eller guidning i Snättringe.
Styrelsen skulle nu gärna höra om det finns
något intresse för sådana arrangemang.
Hör i så fall av er direkt till någon i styrelsen,
på föreningens adress eller på fax 711 13 38.

Stuvsta-Snättringe kommundelsnämnd ordnade öppet hus den 20 mars. Det var ett bra
initiativ och kanske ett svar på uppgiften
om att många människor inte vet vad nämnden gör. Nu hade vi möjlighet att gå dit för
att prata och få information.
Snättringe Fastighetsägareförening medverkade tillsammans med polis, Hem o Skola,
pensionärsorganisationer ochmånga andra.

Snättringe Husblad
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Vem skrev till
Val i höst!
föreningen och
Föreningen anordnar
klagade på priserna? som vanligt ett "valVi har fått klagomål på priserna på förextra" där Du kan
medlingen av trädgårdsprodukterna av en
äldre snättringebo. Vi vill gärna ha kongrilla dina politiker
takt men tyvärr framgår det inte hur det
kan ske.
Om Du som har skrivit läser detta är du
välkommen att höra av dig till Annsofi
Ericsson, 711 66 77 på kvällstid.

Ska Du elda idag?
Ring först 714 03 85!
Nu börjar vi äntligen kunna vara ute och
arbeta i våra trädgårdar. Som vanligt kommer det att bli en hel del trädgårdsavfall. Det
bästa är naturligtvis att ta hand om det i
kompost.
Ett annat sätt är att själv köra det till
återvinningsanläggningar.
Ett tredje sätt är att elda. Från vår enkät vet
vi att eldning av löv skapar stor irritation
bland grannar. En majoritet vill att det ska
förbjudas. Irritationen är inte lika stor vid
eldning av ved.
Vad skall jag tänka på om jag vill elda? Det
första jag ska göra är att ringa tfn 08-714 03
85 för att genom en automatisk telefonsvarare få reda på om eldningsförbud råder.
Eldning sker på egen risk och större brasor
ska anmälas till brandmyndigheten. Glöm
inte att ta hänsyn till grannarna.
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I likhet med tidigare valår avser föreningen att ordna en paneldebatt med företrädare från de olika partierna i Huddinge
inför kommunalvalet i höst.
Platsen blir troligen Snättringe skolas
matsal. Särskild information om detta
kommer att skickas ut i brevlådorna efter
sommaren.

Nödhjälp till
Stuvsta
Toalett i centrum
Stuvsta-Snättringe Kommundelsnämnd har
behandlat ett förslag från Gatukontoret om
flyttning av en toalett till Stuvsta Centrum.
Gatukontoret har redovisat standard och
placering vid Stuvsta Torg. Kontoret står
även för flyttning och drift av toaletten.
Nämnden var vänlig nog att godkänna förslaget. Det lär betyda att många av oss kan
bli lättade i framtiden.
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Precis den känslan får du, samt de tre viktiga
upptäckterna komposten och dess jord ger åt
dig:
*
Friskare växter, bort med möjldagg,
liten tillväxt, dålig blomning eller fruktsättning.
* Världens finaste egentillverkade jord,
och jag menar just jord, för en rätt lagd kompost blir jord, inte bara ett jordförbättringsmedel som många hävdar.

Ylva Landerholm

* Tar hand om ALLA hushållsrester, 2 - 4 planteringsspadar JORD, eller gammorgontidningen, och allt från trädgården. mal kompost, naturgödsel, eller jord tagen
i lövskog, eller jorden i diken, precis vid
Jag har personligen sett phlox, helt vit av vattenytan.
mjöldagg, rosor fulla av löss, utan blomning
och i dålig tillväxt, samt den allra magraste BLANDMATERIAL, glöm ej tidningar, alla
sand - grusjord- få en fantastisk friskhet och matrester, mossan efter vertikalskärningen.
mullhalt bara med kompostjorden!
Nytt JORDLAGER, om du har - lägg till en
Ta bort plast, metall och glas - resten kan du spade kalk.
kompostera, vilket innebär fläskkotlettben,
kycklingben, morgontidningen, sågspån, ek- Lägg alltid OGRÄSET i mitten av högen
löv, barr, kokt potatis, mossa, ogräs m.m. Jag där värmen effektivt dödar ogräs och dess
frön och rötter.
menar just allt.
Och en rätt anlagd kompost besöks inte av
hundar, råttor eller fåglar.
Låt mig få rita hur du lägger din kompost, Avslutningsvis hälsar Ylva att alla i förenden kan du börja med nu i vår, så samla ingen är välkomna att ringa eller skriva om
trädgårdsfrågor:
material och sätt igång!
Ylva Landerholm
BLANDMATERIAL, dvs allt du samlat in Rådala gård
147 91 Grödinge
från kök och trädgård under 1-2 dagar,
tfn 08-530 240 35 OBS endast dagtid under
ca 5 - 15 cm tjockt
vår och höst.

6

Snättriitge ttusbid

INFOKVÄLL OM
KOMPOST
TISDAG 26 APRIL
KL 19.00 - 22.00

SNÄTTRINGE SKOLA
I samband med föreningens kontakter och studier om kompostering har vi blivit övertygade om betydelsen av att skaffa sig kunskaper om kompostens konstruktion. Vi kan inte nog betona detta
inte minst för att undvika en råttinvasion i Snättringe.
Vi har därför valt att ordna ett allmänt infomöte om kompost.
Den 26 april kommer ELLEN FORSSTRÖM från Miljö- och
Hälsokontoret att informera.
Södertörns Renhållningsverk kommer att förevisa komposter.
Även andra kompostsäljare kommer att inbjudas att visa sina
produkter.
De som har anmält intresse för cirkel har särskilt informerats.

Välkommen!

Snättringe Husblad
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Trädgård 94 pa Sollentuna-mässan

Vill Du ha sällskap i
rabatten?
Förutom alla kommersiella stånd fanns
också ideella föreningar och sällskap representerade på mässan. HUSBLADET
fastnade för några sällskap som i sin tur
fastnat för endast en växt att skänka hela
sin fritid: Saintpaulia, Rhododendron,
eller Clematis.

Svenska
Saintpauliasällskapet
Grundades 1985 och har över 1000 medlemmar i Norden, Tyskland och USA. Det finns
många saintpauliaföreningar i världen och
äldst är African Violet Society of America,
grundat redan 1946 och med ansvar för
terminologi, bedömning och sortregistreriing.
40 000 oilka sorter
Det finns 20-22 vilda arter av saintpaulia och
ca 4000 odlade sorter. Den första upptäcktes
1884 och 1892 kom två arter till Europa. Av
de vilda är ingen säkert utdöd, men de flesta
är starkt hotade. Två arter finns i Kenya och
resten i Tanzania. Svenska Saintpauliasällskapet stöder ett projekt att r ä d d a
Saintapulia rupicola i Kenya.
Otroligt många former och färger
Saintpauliorna har två olika växtsätt: med
blade taktegellikt i en vacker rosett eller
med bladen strödda längs krypande stammar och med rik förgrening. Bladen kan
vara både brokiga och krusiga, blommorna
stjärnformade, enkla, dubbla, vågiga,
krusiga, i otaliga färger inklusive tomterött
och gult samt till och med med prickiga
ränder.
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Saintpauliavän?
Om du inte nöjer dig med den traditionellt
blå varianten som finns att köpa på Konsum
kan du bli medlem i Svenska Saintpauliasällskapet genom att sätta in medlemsavgiften, 120 kr, på postgiro 490 45 84-2. Då får du
tips och odlingsråd samt tidningen
SAINTPAULIAVÄNNEN.

Gesneriasterna
Den som vill fördjupa sig i alla arter i den
familj som Saintpaulian ingår i är en
gesneriast - någon som bli entusiastisk när
han ser, sår och får i blom en gesneriacee.
Till familjen hör t ex femöring (eller
uggelmor, mormors glasögon), kornettblomma, gloxinia, ampelfackla, eldranka,
narrhuva och pussmun. Växterna är lätta att
korsa och varje år kommer nya varianter. De
flesta arterna finns i Syd- och Mellanamerika.
Gesneriasterna är en lokalavdelning av
American Gloxinia and Gesneriad Society
och medlemsavgiften är även här 120 kr.
Postgironummret 921 94 22-4.
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Svenska
Rhododendronsällskapet

Svenska Clematis
Sällskapet

Har ca 600 medlemmar i Sverige och Norden. Sällskapet består av en huvudförening
samt tre regionala kretsar som för en aktiv
verksamhet avseende främst släktet Rhododendron och samplanteringsväxter härtill.

Bildades 1989 och har nu drygt 200 medlemmar över hela landet. Sällskapet verkar för
ett rikare utbud av klematis och anordnar
informationsträffar och gör trädgårdsbesök.
På höstträffen kan man köpa och byta plantor och rotade sticklingar av klematis som
inte importeras till Sverige. Genom medlemmar som gör fröuppdragningar av
vildarter, kan man, införskaffa mycket intressanta arter från olika delar av världen.

Centrum på Bergianska
Sällskapet arrangerar studieresor till privata trädgårdar och plantskolor samt offentliga parker med tonvikt på släktet Rhododendron. Som medlem får man naturligtvid en tiding - RHODODENDRONBLADET, samt möjlighet att delta i kretsräffar,
växtmarknader och kurser. Gemensamma
beställningar från Skottland, England och
USA av intressanta och ovanliga hybrider
kan göras.
Medlemsavgiften är 160 kr och då är man
medlem även i Östsvenska Kresten med
centrum i Stockholm, Bergianska Trädgården.
Ordförande är Gery Panev tel 0174-211 60.

Vill klänga i träd
Klematis vill egentligen ha svalt och fuktigt
om rötterna varför en bra idé kan vara att
plantera låga buskar framför. För att vattningen ska uppskattas av växten kan man
sticka ner ett perforerat dräneringsrör. Klematis trivs också att klänga i träd och ger då
en effektfull blomning. Medlemsavgiften är
100 kr och postgirot 164 643 - 9 och vill du
veta mer om Svenska Clematis Sällskapet
kan du vända dig till Ulf Svensson,
Laxholmsbacken 114,

För den som inte har någon särskild favorit utan villbli vän med alla växter finns naturligtvis också
Sällskapet Blomstervännerna och Sällskapet Trädgårdsamatörerna

Snättrinqe ttxisbtad
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75 år i Snättringe - Fastighetsägareföreningen jubilerar

Gunnel Jacobsén
minns svunna tider
I år har Snättringe Fastighetsägareförening verkat i 75 år. Husbladet tog kontakt med Hembygdsföreningen för att tala med någon som kunde berätta om tiden och utvecklingen. Vi hänvisades till
Gunnel Jacobsén, aktiv snättringebo sedan drygt 30 år och med flera generationsarv från Stuvsta och
Glömsta.

Torp - m o t r e s d a m m
Gunnel inleder med att tala om gamla tiders
Snättringe. Där löpte en genomgående väg,
Göta Landsväg, från Stockholm via nuvar a n d e K o r k s k r u v e n , Snättringevägen,
Gamla Stockholmsvägen, mot södra Sverige.
Längs denna väg fanns enstaka torp som
ofta erbjöd resande att skölja ner resdammet.
Ett av dessa torp var Milsten, mellan nuvarande Videlen och Matbörsen. I mitten av
1800-talet fick torpet åläggande att upphöra
med "ofoget att servera resande".
Ett annat torp var Grindstugan till Snättringe
Gård. Det låg nära nuvarande Frösövägen/
Snättringevägen. Gunnels mor hade som
ung fallit omkull med cykeln där och torpets
barn hade skrattat åt henne.

to

Omgivningarna i övrigt var bergiga med
våtmarker i dalgångarna.
Fullersta, S t u v s t a o c h k y r k a n
ägde marken
Markerna ägdes sedan många århundranden av Fullersta och Stuvsta gårdar. På 1100talet fick gårdarna lämna ifrån sig mark till
kyrkan. De lämnade bl.a en lång sträng
obrukbar mark från prästgården upp mot
Snättringetorpet. Detta lever kvar i gatunamn som Prostvägen, Tomtbergavägen och
Prästskogsvägen.
1860 byggdes järnvägen. Ungefär samtidigt
u p p f ö r d e s n u v a r a n d e b y g g n a d e r vid
Snättringe Gård och Matineholm. Snättringe
Gård köptes fri från Fullersta.

Snättringe Husblad

Nybyggarna kommer!
I början av 1900-talet var levnadsförhållandena i Stockholm mycket dåliga. Intresse
fanns att flytta ut för ett bättre liv. Olika
bolag bildades för att köpa u p p mark, planera och sälja vidare.
I Fullerstaområdet verkade bolaget BILLIGA
TOMTER. I den östra delen av Snättringe
och i Stuvsta sålde Stuvsta Fastighetsaktiebolag tomter. Förvaltare Nilsson blev en
välkänd person. I västra Snättringe avstyckades tomter från Snättringe Gård genom Milsten Tomt AB. Arkitekt Georg Filén hade en
central roll. Det var också han som skänkte
tre otillgängliga tomter till dåvarande
Snättringe - Milstens Tomtägareförening.
1917 genomfördes den avstyckning som
skulle bli början till samhället Snättringe.
1918 invigdes Stuvsta Station. Inledningsvis stannade endast två tåg om dagen. Allt
byggmaterial och övrigt gods fick under
svåra förhållanden hämtas från Älvsjö.
Snättringebornas egna resor fick ofta gå via
Älvsjö.

Skog och upptrampade stigar
Vägarna var ännu inte utbyggda. En upptrampad stig fanns längs nuvarande Häradsvägen från stationen till i höjd med Urbergsvägen. Från Segeltorpshållet ringlade en stig
fram till Kråkvik, ca 2 km från Urbergsvägen. I våtmarkerna behövdes spångar att
gå på. Gunnel erinrar sig en händelse som
berättats av "farbror Matsson". Denne hade
varit till Stuvsta station och hämtat cement
i en skottkärra. På spången tillbaka hade
han mött ett sällskap Maexmontan från
Snättringe gård med fina skor. Det hela
hade slutat med att "farbror Matsson" fick
köra ner med skottkärran i vätan. Det hade
inte varit lätt att fortsätta och cementen blev
inte bra.
Barnen fick gå till Långbro för att gå i skolan.
Långbro sjukhus hade mentalpatienter och
många föräldrar var därför oroliga att sända
iväg sina barn förbi sjukhuset. Snättringe
skola ingvigdes 1930.

Snättringe Husblad

Så här såg Häradsvägen ut när nybyggarna kom
De första nybyggarna var huvudsakligen
hantverkare, oftast snickare till yrket. Det
var nära nog en förutsättning för att klara
sig, förklarar Gunnel.

Snättringe municipal
1927 var Häradsvägen klar. Arbetslöshetskommission beslutade och häraden betalade, därav Häradsvägen. Något år senare
blev Snättringe ett eget municipalsamhälle,
det sista i Huddinge. Egna municipalpolitiker valdes. De 15 valda hade sina möten i samlingslokalen vid Snättringevägen.
Dessa politiker beslutade i "hårda" frågor
som vägar och bygglov. De mjuka frågorna
om skola, fattigvård och liknande hanterades av socken. Det går tvärs emot dagens
uppdelning mellan kommun och kommundelsnämnder.
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Fest och samling
Vad kunde man göra på fritiden, då? Gunnel ler och pratar om den samlingslokal som
fanns i anslutning till en dansbana i backen
vid nuvarande kv Docenten mot
Snättringevägen. Även denna mark var
skänkt av Filén. Det var en festplats som
nyttjades från 1930 fram till en brand 1969.
Hon berättar också att det hände att
Snättringeborna gick i fackeltåg från skolan
till festplatsen vid Valborg. Efter branden
har det inte varit så många festivaler i
Snättringe.

- Gunnel har själv lagt ner en hel del tid på att
bevara minnen och foton från Snättringe.
Om hundra år är det säkert många
Snättringebor som är tacksamma för det
arbete som nu utförs för att minnas och
bevara.
- Men varför vänta i hundra år? Lär känna
din hembygd redan idag. Kanske finns det
intresse för guidad Snättringevandring, avslutar Gunnel
när hon tar på sig kappan för att gå ut i ett
vårligt vackert Snättringe.

BLI M E D L E M I S N Ä T T R I N G E F A S T I G H E T S A G A R E F Ö R E N I N G !
Snättringe Fastighetsägareförening är till för Dig som bor i egen villa,
radhus eller bostadsrättslägenhet. Föreningen har till uppgift att ta
tillvara medlemmarnas intressen när det gäller bl a:
*
*
*

boendemiljö
trafik- och stadsplanefrågor
information och med inflytande

Vi är remissinstans inom Snättringe, från järnvägen i öster till och med
Lövdalsvägen i väster. Vi är med och påverkar besluten innan de fattas!

JA TACK!
Jag vill ha mer information om föreningen och er verksamhet.
Namn:
Adress:
Postadress:

Tfn:
Skicka talongen till:

%
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Snättringe Fastighetsägareförening
Box 20 99 !41 02 HUDDINGE
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Trädgård 94 på Sollentuna-mässan
Det ska vara en
fontän i år!
Aldrig förr har m a n väl sett så många fontäner, srpingbrunnar, vattenfall och allehanda
attiraljer för att få vattnet att flöda i trädgården. Som om det inte skulle räcka med
naturens eget vattenfall som brukar vara
nog så ihållande.
Nej, bygg dig egna små dammar, gärna med
näckrosor i och låt en stråle spruta u p p som
en minigeysir i mitten . En och annan flodhäst eller groda i sten kan vara ett bra komplement. I sluttningen kan man bygga en
vattentrappa som gör en åtta i varje form
och blir som efterliknar " flodens rytmiska
krökar och forsens virvelströmmar". Vill
man leka romare finns det också kopior av
deras vinkalkar men tanken är tyvärr att det
är vatten och inte vin som ska flöda.
Om man inte har någon passande tomt be-
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h ö v e r m a n inte h ä n g a l ä p p för det.
NaturKällan kan köpas som komplett vattenfall med behållare, bergvägg, p u m p och
belysning. Ett vattenfall på väggen är också
fullt möjligt med "vattentavlan" . Vattnet
rinner ner från en bergvägg ner i ett litet
akvarium där vattnet pumpas u p p igen.
De gamla fågelbaden är ute. Vill du hänga
med - satsa på en fontän!

Katt av plåt
"Le Chat Noir" är ingen cabaré i Paris utan
en katt av plåt som ska hjälpa dig att hålla
fåglarna borta från bärbuskar och fruktträd.
De glittrande kristallögonen reflekterar ljuset vid minsta rörelse i vinden. Katten är
gjord av plåt och sägs ha obegränsad livslängd. Vill du ha maximal effekt bör du ha
flera "katter" som man flyttar på lite då och
då så att fåglarna inte vänjer sig.
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Grannsamverkan mot brott
behöver fler frivilliga
Styrelsen har fortsatt arbetet med att försöka få
igång en b r e d g r a n n s a m v e r k a n mot brott i
Snättringe. 17 av oss ca. 7.500 boende i Snättringe
har anmält sig som kontaktperson. Vi behöver vara
många fler.
Det är endast de gator, kvarter och områden som
har en kontaktperson som kan delta i samverkan
mot brott tillsammans med polis och försäkringsbolag.
Kontaktpersonens uppgift är att förmedla information i båda riktningarna mellan polis och boende.
H a n / h o n ska också kunna svara på en del frågor
om säkerhet och trygghet. I inledningsskedet blir
det en särskild uppgift att informera de närboende.
Särskild utbildning kommer att ordnas med polis,
med början i mitten av maj 1994.
Anmäl kontaktperson till någon i styrelsen, på föreningens adress, eller på fax 711 13 38 så snart som
möjligt!
Vi överväger att i kommande nummer av Snättringe
Husblad redovisa var grannsamverkan fungerar,
är under uppbyggnad eller var kontaktperson finns
utsedd.
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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.

Tel. 08-774 82 88 Mobil. 010-226 79 85
Snättringe Husblad
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Brasan tänds kl 20.00
Fyrverkeriet börjar 21.30
Välkommen!
Lämna bilen hemma. P-platser finns inte

Arrangörer:
Snättringe Fastighetsägareförening
Hem-och skolaföreningen i Utsälje
Samfällighetsföreningama i Utsälje

