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Verksamhetsberättelse för 1997
Möten och medlemsantal

Valborg

Styrelsen har haft 11 sammanträden under året.
Därutöver har föreningens representanter och
kommittéer haft ett stort antal möten och kontakter.

Mot bakgrunden av kommunens beslut om eld
ningsförbud förutom två veckor/ år beslutadföreningen att ställa in firandet i Utsälje tills
vidare. Sedan eldningsförbudet infördes har
valborgsfirandet inneburit stigande kostnaderför föreningen. Mängden av grenar, ris och annat material har ökat så att vi har tvingats att
med maskiner skrapa ihop massorna och även i
förväg transportera bort skräpet till ett högt
pris. Vi informerade även om att vi skulle se på
möjligheten att använda pengarna till alternativa aktiviteter som t ex Snättringedagen och/
eller Utsäljedagen. I slutet av året blev det klart
att inom Huddinge kommun får vi i fortsättningen elda under veckorna 16 och 42.

Vid årets slut kunde vi åter glädjas åt en rekordnotering när det gäller antalet betalande medlemmar. Slutsumman hamnade på 1 219 hushåll. Det innebar att vi ökade fjolårets rekord
med 77 medlemmar. Drygt vart tredje hushåll i
Snättringe är medlemmar i föreningen.
Vi h a r k ä n t oss stärkta av d e n stora
uppslutnignen. Ett ökat antal medlemmar har
inneburit medvind när vi har drivit våra gemensamma intressefrågor.

Trädgård
Årsmötet
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 12 februari. Ett 50-tal medlemmar var närvarande.
Stasgeförslag behandlades. Kennet Bergh invaldes som ny suppleant. Susanne Lekengård, SRV,
talade om återvinning och källsortering. Thomas Strid talade om kommunens arbete med
Agenda 21 och synen på sophanteringen.

Vår förmedling av trädgårdsprodukter minskade i omsättning i förhållande till föregående
år. Under våren gjordes 63 beställningar för
drygt 23 000 kr. För hösten var siffrorna drygt 60
och ca 30 000 kr. Samarbetet med leverantören
fungerade som vanligt mycket bra. Beskärning
av fruktträd förmedlades också under våren.

Husbladet
Julfesten
Julfesten firades för 26:e året. 199 barn och 210
vuxna deltog i festligheterna. Den mycket välkände trollkonstnären Topper Martin visade sina
konster. I övrigt fanns de traditionella attraktionerna som fiskdamm, chokladhjul, peka rätt och
lotterier. Folkdanslaget Slagsta Gille sjöng, dansade och spelade med härlig känsla. Vi samverkade med Fullersta fastighetsägareförening.
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Vårt organ för medlemsinformation, Snättringe
Husblad, kom ut med tre nummer inklusive
medlemsmatrikeln. Vi gjorde bl a företagsbesök
i området och tog upp frågor som var aktuella i
Snättringe: Långsjön, grannsamverkan mot
brott, gatukostnader, bussförbindelser, sotning,
eldningsförbudet, Snättringedalen, nyinvigning
av Stuvsta station, farhågor om en storflygplats
i Tullinge mm. I april gav vi ut ett extra SnättringeInfo om inställd Valborg i Utsälje, grannsamverkan och gatukostnader.
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Gatukostnader

samverkan mot brott. Sedan hänger de på oss
alla hur resultatet ska bli.

Vid utgången av 1997 hade kommunens upprö
rande beslut om gatukostnader ej ännu kunnat
ändras. Boendes överklaganden hade inte vunnit gehör. Föreningen bevakar och driver frågan
inom nätverket för egnahemsägare i Huddinge.
Under året kom en statlig utredning som föreslår en a n n o r l u n d a modell för u t t a g av
gatukostnader. Det skulle i så fall innebära någon typ av årlig underhållsavgift för alla fastighetsägare, även juridiska personer. Huddinge
kommun borde avvakta med tillämpning av
sina nya beslutande regler tills det statliga förslaget blir klart.

För fjärde gången medverkande föreningen
under Snättringedagen vid Snättringeskolan,
arrangerad av Hem och Skola. Vi tycker att Hem
och Skola-föreningens initiativ är mycket bra. Vå
förening hade ett eget litet tält och spred information om både föreningen och Snättringes historia. Det fanns också chans att vinna lite godis
om man gick en tipsrunda med frågor om
Snättringe och dess historia. Till nästa Snättringedag kommer vi igen med förnyade krafter.

Miljö och Agenda 21

Föreningens tomter

På årsmötet hade vi besök av företrädare för
kommunen och Södertörns renhållningsverk
ang arbetet med Agenda 21 och sophantering/
återvinning inom kommunen. Föreningen har
ställt sig mycket positiv till Agenda 21. Vi har
dock varit mer tveksamma till de nya reglerna
för sophämtning och systemet med källsortering. Genom medverkan i nätverket för egnahemsägare har vi varit i kontakt med kommunen och SRV och framfört våra synpunkter.

Styrelsen har givit en mäklare i uppdrag att söka
köpare till föreningens tre tomter. Vissa förfrågningar har gjorts och under året lämnades ett
acceptablet bud på två av de tre tomterna. En
handpenning har lagts av köparna men affären
är inte helt slutförd. Allt tyder dock på att affären slutförs under januari 1998.

Vi har återigen skrivit till kommunen om behovet av förbättring av förhållandena i Långsjön.Under hösten lät kommunen utföra viss
rensning av sjön. Tillsammans med de boende
har föreningen drivit frågan om hastighetsdämpande åtgärder på Stambanevägen. Kommunen ställde sedan ut ett antal blomlådor för att
dämpa farten.Vi har skrivit och begärt ett nytt
övergpångsställe över Häradsvägen vid Frösövägen. Gatukontoret har svarat att de ser positivt på vår begäran.

Grannsamverkan mot brott
Antalet grannsamverkansområden har av allt
att döma varit oförändrat under 1997, ca 40 st.
Den 12 maj inbjöd vi kontaktpersonerna till ett
årligt uppföljningsmöte med representanter från
polisen. Tyvärr blev det ett missförstånd inom
polisen så ingen representant dök upp. Förhoppningsvis kommer närpolisen i Huddinge i
gång ordentligt under 1998. Vid utgången av
1997 har vi ännu inte fått in uppgifter om antalet
inbrott under året. Vi har all anledning att tacka
de kontaktpersoner som engagerar sig i grann-
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Samverkan
Det goda samarbetet med våra syskonföreningar
i Fullekrsta och Stuvsta har fortsatt bl a i form av
återkommande möten. Vi har också haft ett gott
samarbete med kontaktpersonerna i grannsamverkan mot brott samt Hem och Skola-föreningen i Snättringeskolan. Under året har vi
haft fortlöpande kontakter med andra fastighetsägareföreningar i Huddinge genom nätverket för egnahemsägare i Huddinge. Det är
genom aktiva människor och samverkan med
organisationer som vi kan få kraft att driva fågor
och att ordna aktiviteter.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för stödet under det gågna året. Vi hoppas
på ett 1998 med förbättrade boendeförhållanden
där vi får anledning att känna ökad trygghet och
trivsel.
Alla medlemmar, blivande medlemmar och
övriga snättringebor tillönskas Ett Gott 1998!
Snättringe i januari 1998

Styrelsen för
Snättringe Fastighetsägareförening
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Blir det någon lösning på parkeringseländet
vid Stuvsta station?

Så här såg det ut på Stambanevägen 1997. Kanske kan företrädarna för Huddinge kommun
ge oss några förhoppningar om förbättringar under 1998. Kom till årsmötet 18/2!

Blir det fler rondeller i Huddinge?

Den här rondellen blev inte så lyckad. Bussarna kunde inte svänga så dekorationen i mitten
är bortpockad. Men blir det en rodell vid Huddingevägen/Ågestavägen. Eller vid
Huddingegymnasiet? Svaren kanske ges under årsmötet.
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