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Nu blir det enklare
att få bygglov
Snättringe Fastighetsägareförening har yttrat sig till kommunen om förändringar i
plan- och bygglagen. Det handlar om bygglovsbefrielse och att ta fram normalbestämmelser för kommunens framtida detaljplanläggning. En översyn kommer även
att ske av äldre villaområden. Man kommer då att ta hänsyn till de nya normalbestämmelserna.
Vilka "normalbestämmelser" har man då på för- cip ser föreningen mycket positivt på att det
även inom boendeområden finns småföretag
slag? Jo dessa:
och hemarbete så länge det inte blir störande för
grannarna. Det bidrar till ett levande område
och ett närutbud för de boende. Genom de nya
möjligheterna med IT och arbete på distans kan
det också ge ökade försörjningsmöjligheter.
I skrivelsen har vid strukit under att det är av
stor vikt att kommunen med kraft griper in om
någon verksamhet skulle bli störande. Det finns
redan nu några exempel i Snättringe som är
svåra att komma tillrätta med.
LL

Uppsnyggning av
grönområden
och hjälp med
kompostering

Vidare föreslår man att bostäder ska kunna innehålla en mindre lokal för handel, hantverk eller
kontor för verksamhet av "icke störande art".
Verksamheten ska helt ske inomhus. Högst fyra
parkeringsplatser får ordnas på tomten.

Stuvsta-Snättringe kommundelsförvaltning har
planer på att starta ett projekt för att snygga upp
grönområdena inom kommundelen. Det behöver både klippas, rensas och planteras nytt. Eventuellt kan man inom projektet även hjälpa till
med kompostering hos privatpersoner.

Snättringe Fastighetsägareförening har i vårt
yttrande välkomnat förenklingarna. Vi har tryckt
på att de närboende ska ha ett stort inflytande på
ändringar som sker inom ett område. Som prin-
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Rondeller ger ökat flyt och
minskad hastighet
Ingen har väl undgått att se att antalet rondeller i Stuvsta har ökat. Snyggt stenlaggda
trafikplatser där bilar och bussar kan samsas utan ljussignaler. Och fler rondeller är
planerade.

HUSBLADET ringde u p p Hans Klang på
Gatukontoret för att få en kommentar med anledning att de nya rondellerna i Stuvsta. Enligt
Hans är rondeller ett bra sätt att få trafiken att
flyta smidigt. Samtidigt så får man ner hastigheten.
-Rondeller är många gånger ett bättre sätt att
öka trafiksäkerheten jämfört med gupp eller
hastighetsbegränsningar, anser Hans Klang.
Guppen är dyra i underhåll och besvärliga att
hantera under vintern. Blir det för tätt med
hastighetsbegränsningar till 30 k m / t i m tappar
bilisterna respekten. Det är bättre att ha
hastighetsbegränsningar där det är befogat t ex
vid skolor och daghem.
Ä v e n gator kan vara roliga
Gator behöver inte vara tråkiga, menar Hans
och syftar på att de nya rondellerna är snyggt
d e s i g n a d e m e d hjälp av gatsten i olika
nyanser.Det är i första hand av estetiska skäl
som man valt att inte bara asfaltera.
-Vi ville ge kommuninvånarna en lite trevligare
miljö och för en gångs skull fanns det även lite
p e n g a r att tillgå. I de höga svarta järn-
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ställningarna kommer det att planteras klängväxter. Gatubelysningen har också moderniserats för att allt skall smälta in i en väl fungerande
helhet och ge känslan av en riktig centrumgata.
Fler rondeller planeras
Gatukontoret funderar också på att göra en rondell i korsningen vid Kungens Kurva där det
idag är knepigt att ta sig till Ikea, Kvantum eller
vart man nu är på väg. En rondell skulle kunna
ge en smidig lösning.
SL vägrade flytta hållplatsen
Avslutningsvis frågade vi Hans Klang varför
inte busshållplatsen i Stuvsta flyttades ned till
torget så att alla sena resenärer slapp löpa gatlopp nedför backen och snubblande ta sig till
perrongen. Frågan har varit uppe till diskussion
men SL hade sagt nej. Tidtabellen tillåter inte
några "utsvävningar" och ibland är tiden knapp.
Kanske finns det anledning att se över tidtabellen. Det vore inte fel om bussarna passade både
Stockholms- och Södertäljetågen eftersom allt
fler även pendlar söderut..
LT
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Bilder från gamla Stuvsta
HUSBLADET har fått tillgång till några
gamla vykort genom Anne-Marie Eliason.
Det översta kortet är från 1947 och på bilden
syns backen upp mot gamla bron där det
idag är busshållplats.
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Det understa kortet är från 1953 och visar
samma affärslänga men ur en annan vinkel.
Vi tackar Anne-Marie för bidraget. Du som
har fler vykort från Snättringe och Stuvsta i
byrålådan kan kontaka HUSBLADET så
sätter vi in bilderna i kommande nummer.

Trålfiske i Långsjön
Aprilskämt eller miljösatsning?
Vi som bor runt Långsjön fick ett informationsblad om trålfiske omkring den 1 april
i år. Första tanken var aprilskämt men det visade sig att det var ett nytt sätt att rena
vattnet i Långsjön. Genom att ta bort beståndet av mörtfisk så ökar antalet djurplankton som i sin tur kan äta växtplankton vilket ger ett klarare vatten.

Två specialbyggda aluminiumbåtar hade hyrts
in från Hässleholms gatukontor. Där har metoden prövats i två sjöar. Ur Långsjön togs det upp
med trål 6 ton mört, brax och sutare. Abborrar
och gäddor förpassades tillbaka i sjön. Målet var
att få upp 12 ton fisk, men projektet kom sent
igång och mörten hann börja leka intill stränderna och var svårfångade. Arbetet pågick hela
maj månad trots regn och snöoväder.
M i n s k a antalet mört
Försöket går ut på att minska mörtbeståndet i
sjön. Mörten äter upp djurplankton som behöver få leva eftersom de livnär sig på växtplankton. Minskar andelen alger så får vi ett klarare
vatten. Vi som bor vid sjön märker redan en klar
förbättring av vattnet. De blågröna algerna har
inte dykt upp under sommaren, vilka det fanns
gott om i fjol. Siktdjupet har förbättrats från
0,4 m förra sommaren till 0,75 m i år.
Projektet har fortsatt under september-oktober
med utplantering av 10 000 gösyngel. Man kommer också att placera ett luftaggregat i sjön för
att förbättra syret i vattnet.
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Billig reningsmetod
Trålningen har kostat ca 200 000 kr och
utplanteringen av fiskyngel kommer att kosta
ca 30 000 kr, berättar Göran Andersson på
Miljökontoret i Huddinge. Projektet sker i samverkan mellan Huddinge och Stockholms miljöförvaltningar. Jämfört med t ex slamsugning
och muddring är det här en billig reningsmetod.
Mer sanering b e h ö v s
Boende kring Snäckstigen har i en gemensam
skrivelse efter trålningen påtalat behovet av
ytterligare sanering i Långsjön." Vår närmiljö är
på väg att förpestas, sydöstra änden mot Stuvsta
kan inte längre nås med båt, badmöjligheterna
begränsas och de rofyllda promenaderna runt
sjön störs av ansamlat skräp". Ett problem som
inte heller är löst är det smutsiga dagvattnet som
leds direkt till Långsjön.
Berit Bäckfors
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Skaffa dig en ny hobby
Gör dina egna prydnadssaker
I "Snättringebacken" finns det en nyöppnad butik som säljer keramikfigurer. Det
finns också möjlighet att själv gå på kurs
och lära sig tekniken från grunden. HUSBLADET gjorde ett besök i Keramikkällan
och träffade Åsa Nyman.

Tomtar till jul
Nu har Åsa minskat ned på sitt ordinarie jobb på
Posten för att driva både en presentaffär och
kurser i hobby-keramik. Intresset har hittills
varit mycket stort och det är alla olika åldrar
som hittar ned till Keramikkällan. Nu när julen
står för dörren kommer utbudet av tomtar, julgrisar och jullampor att öka. Vill man ha några
mer udda figurer kan man bläddra i kataloger
från USA och beställa hem. Där finns bl a de
amerikanska, avlånga tomtarna eller varför inte
en hel uppsättning schackpjäser. Till våren kan
man också göra trädgårdsankor eller en liten
fontän.
Alla figurer är handmålade
Alla figurer som Åsa säljer är handmålade. Det
ger en mer levande och tilltalande yta jämfört
med de sprutmålade kopior som säljs via postorder. Det finns många olika målningstekniker
t ex basecoating, drybrushing, antiking, flouting mm. Du som tycker att det här låter intresant
kan gå på olika korta kurser där det finns tillgång till allt som behövs: formar, penslar, färg
etc. Kurserna genomförs både på kvällstid och
helger. Det enda man behöver ta med sig själv är
ett gott humör och ett förkläde!

Formar från USA
Den teknik som används i Keramikkällan kommer från USA och innebär att man använder
flytande lera som man sedan gjuter i formar.
Efter en viss torktid och bränning är det sedan
dags för målning och ev glasering. Utbudet av
formar är otroligt stort. Det finns minst 50 olika
företag i USA som tillverkar formar allt från de
populära grisarna till Halloween-pumpor och
skelett.
Man behöver inte vara proffs
Åsa Nyman blev intresserad av keramik när hon
fick en handmålad ljusstake i present. Hon skaffade sig mer information om hur man på ett lätt
sätt kunde tillverka olika keramikfigurer. Det
blev till en rolig hobby som gav Åsa ökat självförtroende. Man behövde inte vara proffs för att
kunna åstadkomma populära presenter till
födelsedagar, dop, bröllop mm.

Snättringe Husblad
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Johnny Lonn The One and Lonnly
Kommer till julfesten i Källbrink
Johnny Lonn - eller som han egentligen heter Björn Lönnkvist - är en trollkarl med
många magiska år få sitt samvete. Det började som en hobby i 14-årsåldern till att idag
vara beredd att packa trollstaven för en tripp till Japan, Monte Carlo eller Las Vegas.
Trots att han har hela världen som sin spelplan kommer han att visa sina konster på
Snättringe- och Fullersta fastighetsägareföreningars julfest i Källbrinksskolan den
6 januari 1996!
Började s o m 14-åring
När Johnny Lonn började sin karriär som fingerfärdig magiker fanns det många ställen att uppträda på i Stockholm bl a China varitéen och
Berns. Trolleriattributen kunde man skaffa i den
anrika gamla butiken Sfinx och ständiga tävlingar m e l l a n t r o l l k o n s t n ä r e r n a ö k a d e
skickligheten. Snart k u n d e Björn lägga
reklambyråjobbet på hyllan och trolla på heltid.
Namnet Johnny Long fick han av sin tyske manager som ville ha ett internationellt namn. Det
fanns alltför många trollare med namn ur tusen
och en natt för att en till skulle kunna göra sig
känd. Det fick bli Johnny och halva Lönnkvist
utan prickar.
Avec m e d trolleri
I dag uppträder Johnny mest på firmafester och
andra galanta tillställningar där man behöver
något extra till kaffet och konjaken. Att vara
världsartist på heltid är svårt att förena med ett
vanligt familjeliv. Trots att han är trollkarl kan
han inte förvandla sig till anden i flaskan och
vara som en god far på distans till sina båda barn
- 10 och 14 år gamla.

Enligt Björn så har även magikern på senare år
blivit uppskattad som konstnär och dragplåster
som David Copperfield och Joe Labero har givetvis bidragit till ett visst uppsving. Annars är
många av tricken de samma genom åren och
vad som krävs är en duktig illusionist.

Uppskattad konstnär
Vid sidan om trollkonsterna är Björn också en
riktig konstnär med pensel och staffli.I det Lönnkvistska huset är väggarna draperade med egna
konstverk i många olika stilar. I våras hade Björn
utställning i Monte Carlo i samband med
cirkusgalan. Naturligtvis var motiven hämtade
från manegens underbara värld. Riktig konstnär föresten. Hur är det med trollkarlens status
i vår tid där datorerna har fått ersätta trollspöt?

Fult att avslöja hemligheter
För något år sedan skulle Harald Treutiger i TV
avslöja hur alla trollkonster gick till vilket gjorde
att de svenska trollkarlarnas eget "pack", Svensk
Magisk Cirkel, gick till skarp attack. Att avslöja
alla hemligheter skulle rycka undan duken för
alla magiska entertainers och man skulle stå där
med kaninen mellan fingrarna. Det är just känslan av att inte kunna komma på hur man egentligen gör som är det underhållande, påpekar
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Björn. För visst vet vi alla att vi blir lurade. Ingen
dam blir egentligen itusågad och ingen duk
förvandlas plötsligt till en papegoja.
T v e k s a m till trollerilådor
Eftersom julen snart står för dörren så kunde vi
inte låta bli att fråga om en trollerilåda i julklapp
kan vara inkörsporten till en internationell karriär.
Björn är något tveksam och menar att de flesta
trollerilådor inte fungerar så bra i praktiken. Det
krävs en duktig instruktör och bruksanvisningarna är alldeles för svåra för ett barn att förstå.
M e d kort och pensel
Framtiden för Johnny Lonn ser ljus ut trots att
konjunkturerna går både upp och ned. Företagen fortsätter att festa. Antingen för att dölja hur
knepigt det är eller för att fira framgångar på
marknaden. En trollkarl kan bli hur gammal

En av aktiviteterna inom Intressetorget är släktforskning. Under ledning av Inger Forsmo träffas man fem gånger för att lära sig grunderna i
hur man söker sina rötter. Det kan t ex vara att
hitta rätt bland kyrkböckerna eller botanisera i
bibliotektets arkiv. Resultatet skall så småningom bli ett släktträd som ka föras vidare till barn
och barnbarn

Snättringe Husblad

som helst. Se bara på Victor Borge som fortfarande drar fulla hus. Det finns alltid plats för lite
trollkonster och det är lätt att anpassa framträdandet efter olika förutsättningar. Ibland så får
man träna in en scenshow, ibland blir det lite
mer närkontakt med publiken där magikern får
dyka upp som gubben i lådan bland publiken.
Björn Lönnkvist kommer att fortsätta att måla
och har nyligen inrett en egen ateljé. På höstens
program står bl a slottsmålningar.
Kom till julfesten 6 januari!
Lördagen den 6 januari nästa år kommer Johnny
Lonn att uppträda på julfesten i Källbrinksskolan.
Det är som vanligt fastighetsägareföreningarna
i Snättringe och Fullersta som står för arrangemanget. Vi hoppas att många redan nu viker
eftermiddagen i sin almanacka och kommer till
julfesten och låter sig trollbindas av
" The One and Lonnly".
LT

En annan aktivitet som varit mycket uppskattad
är kvällarna kring torkade växter.
Du som har fler idéer om vad vi kan samlas kring
nu när vintermörkret snart är över oss kan kontakta Snättringe Fastighetsägareförening, Lars
Lehman tel 08 - 711 66 77 eller skicka ett tips på
fax 0 8 - 7 1 1 13 38
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Polisen kommer
närmare de boende
Södertörnspolisens nya organisation med närpoliser börjar sakta komma igång.
Vi som bor i Snätttringe tillhör två närpolisområden - både Huddinge och Vårby-Segeltorp.
I varje område kommer det också att finnas en
särskilt utsedd kontaktpolis. Husbladet har försökt att få kontakt med våra närpoliser på båda
sidorna om kommundelsgränsen.
Stefan Bager - närpolis i H u d d i n g e
I Huddinge fick vi kontakt med närpolis Stefan
Bager. Han är vår egen kontaktpolis för boende
i Stuvsta-Snättringe. Claes Tell har fortfarande
hand om grannsamverkan mot brott men Stefan
räknade med att sätta sig in i dessa frågor efter
hand. Vi är välkomna att höra av oss direkt till
Stefan om vi har några tips och idéer. I skrivande
stund finns det 12 poliser i Huddinge. Eventuellt k o m m e r det ytterligare sex vid årsskiftet. Enligt polismästaren ska det till nästa
sommar finnas 40 poliser.

Ingen utsedd närpolis i Vårby
När Husbladet ringde till Vårby-Segeltorp var
det närpolis Johan Beje som lyfte på luren. Han
berättade att organisationen inte är klar ännu
samt att ingen kontaktpolis är utsedd för vårt
område. I nuläget finns det 14 närpoliser och
eventuellt skulle ytterligare någon komma till
vid årsskiftet. Från början är det sagt att det
skulle finnas 30 närpoliser i området, men det
verkar som om det antalet kommer att minskas
något.

Snättringe riskerar att suddas ut på kartan
Efter många krav på fler vägskyltar som utvisar var Snättringe ligger kom en kalldusch från
Gatukontoret: Namnet Snättringe ska bort från officiella kartor och den enda vägskylt som finns ska
tas ned.
I dagsläget finns det bara en vägskylt som visar
var Snättringe är beläget.
Föreningen har tidigare begärt fler skyltar, men
kommunens svar har varit att skjuta frågan på
framtiden. Man skulle avvakta både ombyggnader och beslut om vem som ska ansvara för
väghållningen. Vi skickade en ny skrivelse till
Gatukontoret i maj och förnyade vårt krav på
fler skyltar.
Under sommaren fick vi ett häpnadsväckande
svar från Gatukontoret. Namnet Snättringe
skulle sällan förekomma på officiella kartor.
Dessutom planerade man att ta bort den befintliga skylten under innevarande år.
I ett skarpt formulerat svar har Snättringe
Fastighetsägareförening påtalat att vi ca 7 000
invånare som bor i Snättringe inte bor i något
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ingenmansland mellan Segeltorp och Stuvsta.
Vi har också talat om att vägskyltar upplyser
människor i hög grad. Att ta bort den befintliga
skylten och att inte sätta upp nya är att motverka
de boendes intresse av identitet och samhörighet. Vidare har vi pekat på det ökade intresset
för att ha en historisk koppling till den plats där
man bor.
Snättringe Fastighetsägareförening har krävt att
få kontakt med ansvarig politiker innan någon
negativ åtgärd vidtas.
Vi står fast vid vårt krav att den befintliga tavlan
ska stå kvar och att nya tavlor till ska placeras ut
på strategiska ställen.
Vi avvaktar med spänning på ett nytt svar från
Gatukontoret.
LL
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"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 /
år att vara medlemshushåll i föreningen och ni som ännu inte är medlemmar kan använda
anmälningstalongen 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 * miljö * 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 trädbeskärning 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
hyrp riset

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 antennmont.

Rabatterna

14

ovan erhålls vid uppvisande av
årets medlemskort i

Eldningsförbudet
kvar trots beslut om
två veckors fri
eldning per år
Huddinge kommun har lyckligtvis beslutat att
ändra det totala eldningsförbudet till att vi ska
få elda två veckor per år. Det är v 16 och v 42
inkluderande föregående helg. Det kan vara en
acceptabel lösning med tanke på allergiker och
andra känsliga personer.
En privatperson har dock överklagat beslutet.
Han vill att det inte ska finnas några begränsningar av eldandet. Följden har blivit att det
tidigare i laga kraft fattade beslutet gäller, dvs
eldningsförbud.
Enligt Huddinge kornmuns jurist Per-Erik Björkbacka ska ärenset först till Länsrätten och sedan
eventuellt till Kammarrätten. Han hoppas att
ärendet ska vara klart till v 16 1996 så att vi kan
få vår lagstadgade rätt att stryka stickorna mot
plånet och se elden ta fyr.
Alla som eldade under v 42 i år gjorde det
ovetandes om det kvarvarande förbudet som
orsakats av en man som inte vill ha något förbud.

Inga fler P-platser
vid Snättringe IP
Föreningen har skrivit till kommunen och föreslagit fler P-platser vid Gravyrstigen i samband
med ombyggnadsarbeten på platsen. I mitten
av oktober fick vi svar att befintliga P-platser vid
Tomtbergavägen bedöms vara tillräckliga. Dessutom är det tillåtet att parkera på Ängsvägen
och Gravyrstigens nordvästra sida.
Med hänsyn till de boende, främst på Gravyrstigen, är det bra om vi försöker att ställa bilen
på parkeringen vid Tomtbergavägen och på
Ängsvägen.

Snättringe Husblad
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