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Snättringe Husblad

Röken stod tät och stilla över Huddinge på
morgonen den 1 maj. de traditionella Valborgseldarna hade brunnit ut. Dessutom hade
hundratals mindre eldar spritt ut sin rök
runt om i trakten. All eldning utomhus hade
tillåtits på en enda dag under hela året Valborgsmässoafton. Tillåtelsen hade tillkommit på nåder.
Snättringe Fastighetsägareförening har tillhört kritikerna över det kompromisslösa
eldningsförbudet. Behovet att få elda visade
sig vara stort på Valborgsmässofaton. Nyli- vi Dig som är intresserad av olika aktivitegen skickade kommunen ut en remiss i frå- ter. Vi hoppas att det kan väcka intresse.
gan där det föreslås att huddingeborna ska
få elda kvistar under två perioder varje år Som en gåva på den vägen ska Gunnel Ja15 till 30 april samt 15 till 31 oktober.
cobsen ta med intresserade snättringebor på
Förslaget tyder på att våra politiker har in- en historisk rundvandring i Snättringe den
sett problemen och är prestigelösa nog att 17 maj. Visst är det lockande? Det kostar
kunna ändra ett förhastat beslut. Förhopp- bara lite tid. Själv har jag skrivit in tiden i
ningsvis blir reglerna ändrade till hösten. min livskalender.
Det är viktigt att vi har politiker som kan gå
Avslutningsvis vill jag påminna om att vi
emot väl nitiska tjänstemän då så krävs.
närmar oss en tid med risk för inbrott. Våra
För övrigt så är väl våren här,får vi hoppas. 35 områden för grannsamverkan mot brott
Som en liten förberedelse har föreningen är i bättre läge än de som ännu inte har
tillsammans med Ylva Landerhorn arrang- börjat. Låt oss alla bry oss om varandra lite
erat trädgårdscirklar i Snättringe skola. Även mer under den blomstertid som nu komdenna gång blev det ett mycket fint gensvar. mer.
Detta har fått oss föreningen att fundera över
om vi inte skulle kunna försöka dra igång Med längtan till en solig och varm svensk
fler aktiviteter kring olika intressen här i sommar med bad i Gömmaren.
Snättringe. Det ska helst inte behöva kosta
något. På annan plats i tidningen efterlyser Lars Lehman
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Hotad majbrasa i lågor

I

Utsäljes traditionella valborgsmässoeld var i år på väg att helt utebli. Orsaken var ett totalt
eldningsförbud i kommunen. Efter hand vågade Snättringe Fastighetsägareförening ändå ta på sig
ansvaret och klockan 19.45 den 30 april tändes så vår älskade majbrasa.
Till allas vår glädje gick kommunen i slutet av april ut med ett remissförslag som från
hösten kan innebära att det varje år blir tillåtet att elda mellan den femtonde och trettonde
april samt mellan den femtonde och trettioförsta oktober. Om förslaget blir gällande kan
Utsäljes valborgsfirande fortsätta att vara en tradition.

Trevlig kör jagade ut vintern Färgsprakande final
Folk och hundar strömmade till mest hela
tiden, men ändå var det inte riktigt lika
mycket folk som vanligt. Kanske berodde
det på kylan, kanske på att många inte visste
att det trots allt skulle bli en majbrasa, En del
kanske till och med stannade hemma av
hockey intresse. Sveriges Tre kronor mötte
nämligen Tjeckien.
Ungdomarna smällde ljudliga smällare på
fotbollsplanen. Ivriga valborgsfirare sköt då
och då u p p enstaka raketer i väntan på det
riktiga, stora fyrverkeriet. Den av Per Arne
Sjöström ledda manskören, vid namn Lirpa
Jam (Vrid och vänd på det! Ni kanske upptäcker något fyndigt...) sjöng den sedvanliga "Vintern rasat ut" och en hel del andra
vackra vårsånger.

Klockan halv tio höll Lars Lehman ett tal där
vi alla fick vara med och hurra för vårens
antågande. På det sista "hurraet" börjande
fyrverkeriet. Människorna stod andlösa och
tittade på det glittrande, färgsprakande och
också rejält smällande fyrverkeriet. När
fyrverkeriet var slut gick de kvällströtta hem,
men elden fortsatte att sprida sitt ljus och
värme i den kylslagna vårnatten.
ANNA BENGTSSON

{Anna Bengtsson, 14 år, på Journalistvägen blev uppmärksammad av "Mitt i Huddinge" nyligen och givetvis har Husbladets
mediamoguler slagit klorna i henne)

Manskören Lirpa Jam tar ton
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Full fart på grannsamverkan
Snart får vi skyltar som "varnar" tjuven
Den 25 april träffades kontaktpersonerna för
Grannsamverkan mot brott i Snättringe. Vi diskuterade hur det första året hade gått. Noterade
att vi av naturliga skäl hade hunnit olika långt.
Nya kontaktpersoner och områden dyker upp
efter hand.
Vi kom överens om att föreningen skulle
skicka ut bra informationsexempel till de 35
kontaktpersonerna. Föreningen skulle även
skicka ut en del färdig info som sedan kunde
delas ut efter hand i områdena.
Gatuskyltar på gång
När det gäller de större gatuskyltarna hade
gatukontoret svarat att det var OK om vi
inte satte upp dem på stolpar för vägmärken
eller gatunamnsskyltar. Belysningsstolpar
skulle kunna accepteras. Stadsbyggnadskontoret hade muntligen framfört att det var
tillåtet att sätta u p p skyltarna utan avgiftsbelagt tillstånd om det skedde på egen mark
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eller samfällighetens mark. Därifrån kom
också synpunkter på att skyltarna skulle
sättas upp rejält och med eftertanke. Stadsbilden hade betydelse. Om det blev problem
var vi välkomna att kontakta både Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret. PerAxel Lindqvist utsågs att ha överblicken
över skyltarnas placering.
Belysning nattetid på egen bekostnad?
Vi har ännu inte fått något beslut om vi på
egenbekostnad kan få gatubelysningen tänd
nattetid. Enligt en tjänsteman på Huddinge
Energi ligger frågan hos kommunstyrelsen.
Frågan anses vara knepig. Själva kostnaden
räknas till några hundralappar för själva
omkopplingen och sedan ca 250 k r / å r och
belysningsstolpe.
Avslutningsvis erinrade vi oss att den mer
inbrottsfrekventa sommaren var i antågande.
Kontaktpersonerna träffas igen om ett år.
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Gröna cirklar ger ett
fagrare Snättringe

Fler P-platser vid
Kallkärrets Idrottsplats

Under våren har
Ylva Landerholm
entusiastiskt fortsatt med sina uppskattade kvällscirklar om beskärning, växter och förnyelse av trädgården med många int r e s s e r a d e deltagare och många infall. Vi lärde oss nya
växter och kombinationer. Givande
var även tipsen om
hur man praktiskt
förenklar skötseln
av trädgården.
I slutet av kursen besökte vi och fick praktiska råd vid två trädgårdar på Gnejsvägen
och Prästskogsvägen. Varje kursdeltagare
fick omsätta sina kunskaper i praktiken,
samtidigt som det fanns möjlighet att få svar
på frågor. För att hålla rådjuren borta fick vi
tips om en spray- "TWI" - som lär kunna
räcka i ca 3 månader. Efter dessa kurskvällar
kan vi se fram mot ett allt fagrare Snättringe!
Gänget med gröna fingrar kan beskådas på
Husbladets omslag.

I samband med att grävningsarbeten pågick
framkom förslag att bygga en P-plats för
bresökande till idrottshallen och idrottsplatsen vid Kallkärret med anslutning till
Gtravyrstigen. Föreningen har 1995-03-21
i en skrivelse till kommunen stöttat förslaget.

Motioner vid årsmötet
Brandväg genom Gömmarskogen
och farthinder på Lövdalsvägen
Francine Forestier-Bengler på Lövdalsvägen
ville att föreningen skulle stoppa planerna
på att låta brandvägen genom Gömmarskogen bli bussgata. Årsmötet ställde sig
bakom kravet på att rädda Gömmarskogen.
Förslaget om bussgata har dragits tillbaka.
Den andra motionen kom också från en
medlem på Lövdalsvägen, Lena Ersson, som
vill att vi verkar för att kommunen inför
fartgupp på Lövdalsvägen när nu förslaget
om återvändsgränd inte fick gehör. Årsmötet
beslöt att föreningen på nytt skulle ta upp
frågan med berörda instanser.
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Nytt hopp om mildring
i eldningsförbudet
Fjolårets kommunala beslut omförbud mot utomhuseldning har skapat irritation och följder som
troligen inte var kända då beslutet togs. Den 16 mars skrev föreningen till kommunstyrelsen med
begäran om att beslutet skulle omprövas och bli mer anpassat till människors totala miljöintresse.
Vi skrev att det borde finnas möjlighet att någon gång på våren och någon gång på hösten kunna
elda kvistar. Löveldning skulle dock fortfarande vara helt förbjudet.
Valborgselden var länge hotad
Vi uttalade även oro för Valborgsmässotraditionen. Kommunens miljötjänstemän
hade ju hänvisat invånarna att lägga kvistar
och grenar på Valborgsmässoeldarna istället för att elda själva. Vi riskerade att få en
enorm hög som vi inte kunde ta ansvar för.
Om vi desutom skulle drabbas av eldningsförbud pga av torka på själva Valborg skulle
vi också riskera stora bortforslingskostander. Vi kunde nämligen inte få dispens för
att i så fall kunna elda upp högen vid ett
senare tillfälle.
Föreningen beslutade i detta läge att inställa
brasan men att fira Vaborg i övrigt på traditionellt sätt. Senare ändrade kommunen sin
tolkning så att enskilda fick elda på sin egen
tomt på Valborgsmässoafton, det visade sig
sedan utnyttjas mycket flitigt. När vi närmade oss Valborg kunde vi också bedöma
att det inte skulle bli någon torka. I dettaläge
ändrade vi beslutet så att vi i alla fall skulle

elda majbrasan. Tyvärr hann inte någon bredare information om detta gå ut.
Remiss från kommunen om
ändring av eldningsförbudet
I mitten på april fick föreningen en remiss
från kommunkansliet med förslag på ändring av förbudet mot bränning av trädgårdsavfall. "Bränning av vedartat trädgårdsavfall
såsom grenar och kvistar och dylikt är tillåten under perioderna från och med den 15
april till och med den 30 april samt från och
med den 15 oktober till och med 31 oktober.
Bränning av icke vedartat trädgårdsavfall
såsom löv, gräs, vass och dylikt får dock inte
ske".
Politikerna har därmed visat att de uppfattat
problemen. Med något smärre tillägg borde
förslaget vara acceptabelt för de flesta av
oss. Vi bedömer också att Valborgstraditionen kan hållas vid liv.

Valborgselden vid Utsälje värmde många i vårkylan
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Upprop till idé och intresseutbyte i Snättringe!

Kom till intressetorget!
Bakgrund
Vi tror oss veta att vi boende i Snättringe har en mängd olika intressen och kunskaper,
mer eller mindre utvecklade. Tillsammans förfogar vi över enorma resurser. Genom att
träffa andra med liknande intressen har vi möjlighet att utveckla våra kunskaper
ytterligare. Nutidens människa har ofta ont om tid. TV:n har tagit bort dialogen
mellan oss och även bundit oss vid våra hem.
Idé
Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse
vill gärna medverka till ökad möjlighet för
människor med liknande intressen att träffas här i närområdet. Det kan gälla matlagning, musik, data, ekonomi, trädgård,
Snättringes historia eller vad Du vill. Ambitionen bör vara att träffarna inte ska kosta
pengar - möjligen självkostnadspris.

Vad göra nu?
Var inte blyg. Skicka Din idé eller Ditt intresse till Snättringe Fastighetsägareförening, Box 2099, 141 02 Huddinge eller
faxa till 08 - 711 13 38. Du kan också ringa till
Lars
Lehman,
helst efter kl
18.00.

Välkomna till Intressetorget!

Fördelar
Geografisk närhet spar tid.Personlig utveckling till ringa eller ingen kostnad. Glädje och
nytta för fritid och/eller arbete.

Nackdelar
Svårt att hitta.

Erbjudan
Föreningen erbjuder intresserade att gratis
annonsera under "Intressetorget" i Husbladet för intresseaktivitet enligt ovanstående. Vi erbjuder oss även att efter prövning
kunna boka gratis lokal genom kommunens
bokningsservice t ex Snättringeskolan eller
Utsäljeskolan.

Krav
Föreningen vill ha kännedom om aktiviteten och dess huvudsakliga innehåll.Vi förbehåller oss rätten att kunna göra en prövning om aktiviteten faller inom ramen för de
intresseområden vi avser.
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Anbudsinfordran
Snättringe Fastighetsägareförening infordrar härmed anbud på tre obebyggda
tomter. Tomterna är belägna på Furuvägen i Snättringe, Huddinge kommun, och
är inte avstyckade från fastigheten Banvakten 21. Fastighetens nuvarande taxeringsvärde är 966 000 kronor.
Anbud kan avse en, två eller alla tre tomterna. I anbudssumman skall ingå alla
myndighetskostnader och övriga kostnader i samband med överlåtelsen. Ej ännu
erlagda gatukostnader skall också innefattas i anbudet.
Anbud skall vara inkommet till Snättringe Fastighetsägareförening senast den 31
maj 1995 under adress Box 2099, 141 02 Huddinge. Efter anbudsöppning avser
föreningen att besluta om försäljning skall ske eller ej.
Upplysningar lämnas av Per-Axel Lindqvist tel 08 - 711 97 12, fax 08 - 689 70 46
eller Gösta Eriksson te 08 - 774 20 35, fax 08 - 779 39 55. Kvällstid 18.00 - 21.00.

Enligt årsmötesbeslut så har styrelsen mandat att sälja tomterna.
Vi kommer noga att överväga de bud som vi får och därefter besluta om försäljning eller inte.

Snättringe

Husblad
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Snättringe
"som på landet men ändå nära staden"
Vi är ca 7 700 människor som bor i Snättringe. Vi bor i nära 3 000 hushåll. Omkring
1 000 av dessa hushåll är med i vår förening, Snättringe Fstighetsägareförening, bildad
1919. Det kostar 80 k r / å r att vara medlemshushåll i föreningen och ni som ännu inte är
medlemmar kan använda anmälningstalaongen som finns i Husbladet.
Föreningen är en pigg gamling som just fyllt 75 år. Vi är till för de boende i Snättringe,
från järnvägen i öster, till brandsstationen i söder, Lövdalsvägen i väster och Stockholm
i norr.
Vi hanterar frågor om boendes intressen för:
- trafik, stadsplan och kommunikationer
- miljön
- trygghet och trivsel
Vi:
- har kontakt med kommun och kommundelsnämnder
- hjälper medlemmar med skrivelser
- ordnar informationsmöten t ex vid val, om kompostering mm
- ordnar tillsammans med andra föreningar julfest och valborgsmässobrasa
- ger ut en tidning, Snättringe Husblad, 3 ggr per år
- förmedlar trädgårdsvaror till dörren höst och vår
- förmedlar trädberskärning och uthyrning av materiel
- ger ut en årlig medlemsmatrikel
- organiserar grannsamverkan mot brott
- gör mycket annat och
- har ögonen öppna för nya behov och aktiviteter.
Medlemmar får rabatt hos olika företag. Se förteckning i Husbladet.
Ungefär vart 5:e år går vi ut med en enkät i Snättringe och frågar de boende vad de
tycker i olika frågor. Svaren ligger sedan till grund för våra ställningstaganden och
ageranden.
Om ni har några frågor kan ni ringa till någon i styrelsen. Se förteckningen i Husbladet.

Välkommen till vår förening!
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Snättringe Fatighetsägareförening
Aktuella medlemsrabatter 1995 -05-01
Byggkonsult
Kjell Häckberg AB
Snättringe
Tel: 711 53 64

15 % på
ordinarie timkostnad

Citarent
Tel: 711 25 10

10 % på
hyrpriset

Dala Trä
Tel: 744 74 70

10 % på
ordinarie pris

G:ssons
Fastighetskonsult
Tel: 7174 42 43
Mblte.: 010/217 94 91

15 % på
ordinarie timpris

Huddinge Järn
Djupåsvägen
Tel: 774 08 80

10% vid köp av snickerier
för minst 1000 kr (ej varor
till specialpris) Vid större
ombyggnader begär offert.

Lelles Bildelar AB
Gullarängens Gård
Tel: 774 13 00

15 % på
begagnade bildelar
Gratis skrotning av
komplett bil

LTH E1
Tel: 774 41 63
Mblte: 010/215 78 18

5 % på
elinstallationer
och materiel

Malms
Fastighetsbyrå
Tel: 774 82 88

20 % på
mäklararvodet

Q8
Huddingev. 376
Tel: 711 10 82

10 % på
tillbehör och oljor
hyra av släpkärror
(dock ej batterier,
däck, specialerbj.)

Stuvsta
Glasmästeri
Stationsvägen 29
Tel: 7111740

10 % vid
rep av fönster i hemmet
30 % vid
rep. inl. i butik
10 & på inramningar

Stuvsta Rör
Tel: 774 02 85

10 % på
VVS-varor, tillbehör och
beställningsvaror
(dock ej på extrapriser
och kampanjpriser)

TOMI
Elektronik
Tel: 18 61 70

10 % på
rep. av TV, video, CD,
HiFi mm.
10% på antennmonteringar

Rabatterna ovan erhålls vid uppvisande av
årets medlemskort i
Snättringe Fastighetsägareförening.
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Förslagen till
stadgeändringar
mottogs positivt
Vid årsmötet beslöts att styrelsens förslag till
stadgeändring ska genomföras. För att stadgeändring ska gälla krävs beslut på två efter varandra följande föreningsmöten, varav det ena
skall vara årsmötet. Dessutom fordras minst
2/3 majoritet av de närvarande vid det senare
mötet. Föreningen kommer att kalla till ett särskilt medlemsmöte där stadgeändringen kommer att tas upp på nytt. Förslagen till ändringar
ser ut så här:
Ändring § 2
Nuvarande lydelse:
Föreningens syfte är att tillvarata och främja
sina medlemmars ekonomiska och andra gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare genom att bl.a. hjälpa medlemmar med
skrivelser till kommun och andra instanser, för
medlemmarnas räkning förmedla besprutning
och beskärning av träd och buskar samt anskaffning av trädgårdsmaterial m.m. till förmånliga
priser.
Ny lydelse:
Föreningens syfte och andra instanser, verka
för medlemmarnas trygghet och trivsel, för medlemmarnas räkning förmedla beskärning av träd
och buskar samt anskaffning av trädgårdsmaterial mm. till förmånliga priser.
Ändring i § 3, mom 2
Nuvarande lydelse:
På årsmöte beslutas medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. Avgiften skall vara
högst 100 :- och erlagd senast den 1 april.
Ny lydelse:
På årsmöte beslutas medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår. Avgiften skall vara
erlagd senast den 1 april.

Snättringe Husblad
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Välkomna till

Snättringedagen
för alla Snättringebor, släkt och vänner. Skolan, fritids och dagis och
fastighetsägareföreningenn ställer upp med många roliga och spännande
aktiviteter, där barnen främst skall glädjas:
• Loppmarknad
• Bokstånd
• Tårtlotteri och
brödförsäljning
• Sockervadd
• Lotteri

•
•
•
•
•
•

Utställning
Cykelmärkning
Trekamp
Fiskdamm
Bandymål
Auktion, musik
och sång

• Ballonguppskick

• Peka Teckning

• Fångarna på fortet • Gott att äta korv, glass
• Porslinskrossning
• Servering
• Clownmålning
• Internationell
kokbok

Vårfest Lördagen den 20:e Maj 1995 kl 11.00 - 15.00
o
pa
Snättringe Skola , Häradsvägen 33
Loppmarkanden
Prylar till Loppmarknaden kan lämnas på skolgården Fredag den 19:e Maj
kl 19.-20 eller på Lördagen klockan 9-10. Vi kan också hämta hemma hos
er. Ring i så fall till Mats Persson 774 86 56 eller 070 - 530 40 66
Som entré tar vi emot en konservburk, som lämnas vid scenen. Dessa
lottas sedan ut med flera dragningar under dagen.
Uppträdande
Skolans elever uppträder med sång och musik.
Fastighetsägareföreningen
Fastighetsägareföreningen, 75 år i fjol, visar en utställning och informerar
om sin verksamhet.
Behållningen
Er behållning hoppas vi blir en trvlig vårfest i Snättringe. Vår behållning
ekonomiskt går till vår verksamhet på Snättringe Skola, fritidshemmen
och daghemmen.

