Verksamhetsberättelse 2002
Möten och medlemsantal
Till vår stora glädje blev 2002
ännu ett rekordår, 1.352,5
medlemshushåll. En ökning
mot fjolårets rekord med 25,25.
Totalt finns omkring 3100 hushåll i Snättringe. Tack alla ni som
medlemmar i föreningen stöttar gemensamma frågor om
trygghet och trivsel i området.
Styrelsen har haft 11 möten
under året. Därutöver har föreningens funktionärer medverkat i många andra möten och
kontakter i medlemmarnas intressen.
Årsmötet
Årsmötet hölls i Snättringe-skolan den 20 februari. Gert Z
Östergaard nyvaldes som styrelsesuppleant. Beslutades om
inköp av tält till föreningen. Motion om 30-sträckor och 50skyltar på Häradsvägen bifölls.
Ellert Ström, Huddinge hembygdsförening talade och visade bilder om torp och gamla
gårdar i Huddinge.
Motioner och skrivelser
Vi skrev till kommunen om 50skyltar och tung trafik på
Häradsvägen. Vi fick besked
om att önskemålet om fler 50
skyltar ej kunde tillgodoses och
vi var nöjda med argumentationen kring detta. Vi var dock mindre nöjda med skrivelsen angående den tunga trafiken. Beträffande 30 km-zon framförde vi
önskemål och beslut för ett begränsat område vid Snättringe
IP togs i april 2002.
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Vi skrev även om vinterplogning
av gångbanan på gamla Stuvstabron samt julgran i Stuvsta
centrum. Vi fick positiva svar
även om frågan om julgran var
lite osäker.
Flyttning av postlåda vid Korkskruven fick en bra lösning.
Julfesten
Julfesten lockade 380 besökande, något färre än tidigare.
Topper Martyn trollade. Slagsta
Gille spelade och sjöng med
härlig stämning. I övrigt var det
ett vackert vinterväder med
våra sedvanliga attraktioner.

Husbladet
Husbladet har utkommit med
tre nummer. Till vår glädje har
fått motta positiva kommentarer på den något förändrade tidningen . Den kostar mer att
trycka men den tar även in lite
mer i annonsavgifter.
Hemsidan
Vår hemsida har utvecklats
mycket och ytterligare under
året tack vare Gert Z
Östergaards fina arbete.
Vi har även fått en ny adress:
www.snattringe.com. Hälsa
gärna på oss där. Exempelvis
kan du läsa om vårt tält och om
tältet är ledigt för uthyrning en
viss dag. Du kan läsa om
grannsamverkan och mycket
annat.
Miljö och stadsplanefrågor
Förutom vad som har skrivits
tidigare har en extra tyngd lagts
på den tunga trafiken på
Häradsvägen under året. Vi är
inte riktigt nöjda med den redovisning som den gamla gatunämnden lämnade i slutet av
året. Vi hoppas nu möta den
"nya" gatunämnden för att agera vidare i denna fråga. Vår inställning har redovisats i tidningen "Mitt i Huddinge".

Trädgård
Föreningen har förmedlat
trädgårdsvaror vår och höst.
Vårens siffor var 102 beställare
för 51839 kr - en klar ökning!
Höstens resultat blev 68 beställningar och 29.758 kr - ungefär som föregående höst.

Bredband
Det har inte varit så mycket
aktivitet i frågan under året men
i den senare delen av året redovisades en teknisk lösning
som skulle kunna vara aktuell
för ett område som vårt. Vi följer utvecklingen.
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Grannsamverkan
mot brott
Föreningen har fortsatt arbetet
med Grannsamverkan mot
brott. Närpolisen i Huddinge är
ännu ej i sådan form att vi har
kunnat få en kontaktpolis men
det verkade se lite ljusare ut i
slutet av året. Vi fortsätter att
arbeta med det mandat vi har
fått av polisen. Den 15 maj hade vi vårt sedvanliga årliga
möte med kontaktpersonerna
för grannsamverkan i Snättringe.
Årets resultat med inbrott blev
tyvärr lite sämre än fjolårets
goda resultat. Vi slutade på 15
inbrott mot fjolårets 13.
Inledningsåret var det 52 inbrott
så vi ligger bra till fortfarande.

Tältet
Vi köpte in ett föreningstält som
hyrdes ut 6 ggr under det första året. Hyrestagarna har varit mycket nöjda och då blir även
vi i styrelsen nöjda. Vi har själva
använt tältet till ett flertal aktiviteter. Nu hoppas vi på fler
uthyrningar under 2003.

Snättringedagen
Föreningen var som vanligt representerad vid den årliga
Snättringedagen. Regnet öste
ner och vi hade stor nytta av vårt
nyinköpta tält

Enkät och politikerträff
Under våren skickade vi ut en
enkät med frågor till hushållen i
Snättringe. Vi fick endast in ca
100 svar, de flesta på Internet.
Svaren har sedan presenterats
i tidningen och vid en av oss anordnad debatt med de främsta
politiska företrädarna i Huddinge vid ett allmänt möte i
Utsäljeskolan den 14 augusti.
Under hösten ordnade vi en studiecirkel med duktiga Ylva Landerholm om förnyelse kring
trädgårdsplanering med 24 deltagare. Det blev mycket uppskattat.

Långsjödagen
På vårt initiativ anordnade 10
föreningar från Huddinge och
Stockholm den 29/9 en gemensam aktivitet med vandring, information och tipspromenad
runt Långsjön. Vi hade mycket
fina förberedelser tillsammans
med föreningarna i Segeltorps
Hembygdsförenings fina lokal i
Magasinet. Omkring 2000 människor närvarade med gott humör. Vi deltagande föreningar
blev mycket nöjda med intresset varför vi planerar en ny
Långsjörunda 2003.

Samverkan
Vi har fortsatt kontakterna med
föreningarna i Stuvsta och
Fullersta. Kontakterna har varit
mer sparsamma än normalt.
Däremot har kontakterna med
föreningarna kring Långsjödagen varit breda, återkommande och givande.
Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar för insatserna under
året.
Snättringe i januari 2003
Styrelsen för Snättringe
fastighetsägareförening

Snättringes historia
Vi har ägnat huvuddel av arbetet kring att ta fram en utställning som dock ej kunde göras
färdig under året.
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Polish och tvättmedel i Snättringe

Lennart fick en chans
och tog den
Lennart Ivarsson föddes på Kungsholmen Stockholm den 29 april 1916. Lennart är manien bakom företaget Ecliptic som på 50- och 60-talet tillverkade polish och tvättmedel i
Snättringe. Husbladets utsända Gunnel Jacobsen har fått en intervju med den pigga 86åringen som nu bor på Stuvstagården och spelar piano för lunchgästerna.
Ecliptic golbonare
och bonvax
Lennart Ivarsson fick redan
som 14-åring arbete på en liten mekanisk firma som hette
Ecliptic och som bl a tillverkade
parkettgolvbonare, en uppfinning av ägaren själv ing Sven
Carlstedt. Det var en elektrisk
maskin med borstar på ett skaft
och som användes för att bona
parkettgolv. Först smetade
man in golvet med ett vax och
efter ungefär en timme skulle
man gnida golvet blankt med
bonaren. På den tiden hade
man obehandlade parkettgolv.
Lennart tog chansen
Lennart berättar att när han var
i 20-årsåldern och gick jag på
Bröderna Pålmans handelsinstitut frågade Carlstedt om han
ville köpa hans firma Eclipticvax.
- Jag tog den chansen, och
med hjälp av min far kunde jag
betala handpenningen. Bonpolish var ju en viktig produkt
när parkettgolven skulle bonas.
Jag skaffade stora kokare med
elektrisk uppvärmning. Det var
kopparkärl som rymde 200-300
liter och jag hade en elektrisk
omrörare med stora blad som
gick runt i låg hastighet. I taket
hade jag ett block och med en
vev kunde jag hissa upp kärlen,
när de skulle tömmas
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Fabrikör Ivarsson i tillverkningstagen

Råvaror köpte jag från Amerika
genom en importör i Göteborg.
Det var paraffin och glansvaxer.
Jag smälte vax och blandade
med lacknafta eller vanolen, jag
använde aldrig fotogen, sen
skulle blandningen koka och
emulgera med vatten.
Det var ingen som ville lämna
ut sina recept, men jag hade fått
ett grundrecept på polish genom Carlstedt som jag förbättrade. Jag fick tag i ett amerikanskt recept, det var som ett
detektivarbete, och plötsligt fick
jag ett utmärkt polish och sedan har jag fortsatt att skriva
upp mina olika recept i receptböcker. Det blir starka ångor
när petroleum kokar och ventilationen i källaren var dålig. De
som kom in utifrån klagade över
lukten, men jag som gick i det

hela dagarna kände ingenting
och det var naturligtvis inte bra.
Palats med vackra parkettgolv
Det fanns gott om parkettgolv i
staden och jag gjorde alltid per
sonliga besök hos mina blivande kunder och hade tydligen
en förmåga att verka förtroendeingivande. Det fanns också
ett stort intresse för att bevara
gamla vackra parkettgolv. Jag
besökte olika offentliga byggnader och berättade om min polish, lämnade prover och visade
vilken fin lyster ett parkettgolv
kunde få.
Kunglig hovleverantör
En gång gick jag upp på Kungliga slottet och gav dem ett prov.
De blev förtjusta och jag hade
dem som kunder i många år.
Jag sålde även till Tullgarn och
Drottningholm. När jag sedan
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sökte fler kunder kunde jag
hänvisa till att min bonpolish
användes på kungliga slott.
Tillverkning i Snättringe
I början av 1940-talet köpte jag
och min familj en tomt med
adress Snättringevägen 70,
vid den gamla Göta Landsväg.
Tomten låg på ett plant område
som en gång använts som
idrottsplan för bygdens ungdomar och som kallats Nybergs
gärde. Det hade ägts av skomakare Nyberg, som bott tvärs
över vägen i förhållande till min
tomt i Snättringe gårds grindstuga.
1945 byggde vi vårt hus. Det
blev ett 2-våningshus utan källare och efter bara några år
gjorde jag en tillbyggnad, och
fick en bra fabrikslokal. Den
låg i markplan och fick mycket
bättre ventilation än den inne
på Grev Turegatan. I början
hade jag båda lokalerna, men
sen flyttade jag ut allt till
Snättringe. Min fru Renée var
litet betänksam vid att jag
skulle ha både hem och arbetsplats på samma ställe,
men det gick bra. Hon blev
mer och mer engagerad i rörelsen genom att hon fick
svara i telefon och tala med
kunder och till slut tyckte hon
att det var riktigt roligt. När jag
kom hem hade hon ofta långa
listor på beställningar.
Golvpolish till
linoleummattor
Så småningom minskade efterfrågan på bonpolish. Man
började lackera parkettgolven
så att de inte längre behövde
bonas. In i det sista hade jag
en del fasta kunder, som vägrade lackera sina golv, bl a
Stockholms slott, och där var
de olyckliga när jag upphörde
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helt med min tillverkning av bonpolish. Jag ändrade min produktion och övergick successivt till att i stället göra golvpolish
till linoleummattor. Jag kokade
den med vax och vatten, även
det ett amerikanskt recept. Jag
fick lära mig en hel del om kemi
för att hitta de rätta proportionerna och framställde en självbonande golvpolish. Jag
gjorde också det speciella rengöringsmedel Ecliptic som var
avsett att användas just på
vax- och polishbehandlade
golv.
Tvätt- och diskmedel
Efterfrågan började minska
även på golvpolish för linoleummattor och då övergick jag bl a
till att tillverka polish för stengolv, men det var en liten marknad och jag började göra
vittvättmedel och maskin- och
handdiskmedel. Det blev stora
produkter eftersom det fanns
en betydligt större marknad.
En period hade jag t ex alla de
olika systembolagen i Stockholm som kunder.
Rent hus i kommunen
Genom en granne, fru Märta
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Jakobsson, som arbetade i Huddinge kommun fick jag tips om
att lämna prover på mitt
rengöringsmedel till kommunen. Jag gjorde det och det dröjde
inte länge förrän jag levererade
både maskindiskmedel och andra rengöringsmedel till alla Huddinges förvaltningslokaler, skolor,
daghem, som ju bara blev fler
och fler.Som mest hade jag 27
olika produkter i min produktlista
och då kallade jag företaget Tekniska fabriken Ecliptic-vax.
Glad pianist
Nu 2002 har jag sålt huset och
flyttat in här på i Stuvstagårdenpå Stationsvägen. Jag har
en trevlig lägenhet och kan gå ner
i en matsal och äta lunch. Det
finns ett piano där och de andra
lunchgästerna vill gärna att jag
spelar för dem. Mina föräldrar
köpte ett piano en gång och min
syster fick ta pianolektioner. Jag
började spela fiol och spelade
också gitarr ett tag, men jag är
självlärd och i den mån jag haft
tid så har jag spelat piano. Nu
sedan jag flyttade hit så blir det
ganska ofta.
Gunnel Jacobsen
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15 inbrott i Snättringe
under 2002
Det blev ett bra år i stort men ganska många
inbrott i slutändan av 2002. Föregående period
skedde inbrotten på helgerna. Nu har det varit
under vardagar på dagtid.
Vi slutade på 15 inbrott. Två fler än fjolårets resultat, som var vårt bästa.
Vi har tidigare redovisat årets inbrott i fastighet
på Vattentornsvägen, Stambanevägen,
Storskogsvägen, Storskiftesvägen, Lillskogsvägen, Vassvägen och Snäckvägen.

Det kan vara samma gärningsman i december. Av fotspår att döma verkar det vara en ensam tjuv.
Till alla som under 2002 verkat genom Grannsamverkan mot Brott i Snättringe vill vi från föreningen framföra vårt varmaste tack. Era insatser är mycket värdefulla för den goda trygghet
och grannsämja vi har i Snättringe.

Tyvärr drabbades vi av minst 6 inbrott till som
här redovisas.

Snättringe Husblad
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En kvarterskiosk har öppnat!
När Husbladet besökte Snättringekiosken i förra numret fanns det
bara skalet kvar av Sollans gamla
kiosk. Vi har följt utvecklingen sedan dess och sett hur en modern
kiosk vuxit fram. Det är bara den
gula färgen som minner om
svunna tider. När Husbladet gjorde
återbesök var det bitande kallt och
det var skönt att kunna gå in i
kioskvärmen och dricka en kopp
kaffe.

Kaffe och korv är också uppskattat, inte minst när frosten
biter i skägget. När solens
strålar börjar värma igen hoppas man kunna ha några stolar och bord utanför kiosken
för att locka till en liten paus
under vårpromenaden.Om
Snätt-ringeborna köper tillräckligt mycket lotter kan man

också hissa flaggan som ATGombud och ge service åt alla
spelsugna. Visste du förresten
att du kan köpa Bingolotter i
kiosken som säljs till förmån
för Snättringe SK? För den
som vill ha lite mer fysiskt spel
så går det även bra att köpa
kuponger till lediga tennistider
i Källbrink.

Magnus Lundbom och Claes
Widelund är mycket nöjda med de
två första månaderna. Vi har blivit
väldigt väl mottagna, säger Anders som bara har lovord till övers
för snättringeborna, unga som
gamla. - Det känns som om vi har
blivit en riktig kvarterkiosk och lite
av en samlingsplats i området.
För de boende i Snättringe är det
en klar tillgång att ha en liten
servicebutik på gångavstånd. Sedan Konsum lagt ner kan det vara
långt efter en liter mjölk.eller lite
smågodis.
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Magnus Lundbom och Claes Widelund hälsar alla nya och
gamla kunder välkomna
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Minska tung trafik på
Häradsvägen NU!

Den 3 december 2002 godkände Huddinges gatunämnd
Gatukontorets strategi för
Häradsvägen. Fråga hade efter
önskemål från föreningen vänligen framförts av Eric Byström
(m) och Sven Eklund (s).
Det verkar tyvärr bli ett tydligt
exempel på när vi från föreningen och kommunen talar förbi
varandra, antingen medvetet
eller omedvetet.
Vi har framfört de boendes klagomål på en besvärande ökning av den tunga trafiken.
Detta bekräftas i gatukontorets
egen framförda statistik som
innebär en ökning på 31,3 %
från 1991 till 2001. Denna procentsats redovisas ej. I faktiska
tal betyder det en ökning från

610 tunga fordon till 801. En ökning med 191 fordon. Om vi slår
ut 801 tunga fordon delat på 24
timmar betyder det 33 fordon i
timmen dygnet runt eller drygt
en varannan minut.
Utan att närmare redovisa siffror påstår Gatukontoret att
Häradsvägen ej är värre belastad med tung trafik än andra
motsvarande vägar. De talar
vidare om att de ej tror att mängden kommer att öka ytterligare,
snarare att den kommer att
minska om några år.
Snättringe fastighetsägareförening hävdar fortfarande att
boende i Huddinge ska ha lika
bra regler som Stockholm mot
tung trafik. Vi anser att situationen nu ej är acceptabel och att

Snättringe Husblad

åtgärder nu ska vidtas åtminstone fram till att Södertörnsleden blir klar.
Självklart ska bussar få köra
genom området. Det lyckas
man med även i Stockholm
trots att bussarna är längre än
12 meter. Lär av Stockholm.
Vi nöjer oss ej med den
"gamla" gatunämndens beslut.
Det är märkligt att företrädare
för Huddingepartiet främst står
bakom nämndens passiva
ställningstagande.
Nämndens beslut i stort är att
utvecklingen bör följas upp
med trafikräkningar för att
snabbt vid behov kunna genomföra förbättringar. De har
alltså inte godtagit de boendes
klagomål om tung trafik i nuläget.
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