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Föreningen startade 1919 och har m.a.o. funnits i 80 år.
Vi är till för de boende i Snättringe, från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster.
Från brandvägen i söder till Stockholm i Norr.
Vi är ca 7700 människor som bor i Snättringe. Vi boj i nära 3000 hushåll.
Omkring 1400 av dessa hushåll är med i vår förening.
Det är svårt att som enskild driva frågor gentemot myndigheter
men som grupp kan vi påverka.
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Vi hanterar frågor om boendes intressen för:
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• trafik, stadsplan och kommunikationer
• miljö
• trygghet och trivsel

Inköp
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Vi har kontakt med kommun och kommundelsnämnder
Vi hjälper medlemmar med skrivelser
Vi ordnar informationsmöten i aktuella frågor
Vi ordnar tillsammans med andra föreningar julfest
Vi ger ut en tidning, Snättringe Husblad, 3 ggr per år
Vi organiserar grannsamverkan mot brott
Vi förmedlar trädbeskäming och uthyrning av materiel
Vi förmedlar tädgårdsvaror med hemkörning till dörren, höst och vår. Till bra pris.
Vi förhandlar om rabatt hos lokala företag.
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Medlemsrabattema redovisas i varje Husblad.
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materiel, rep av TV och video, fastighetsservice, mm
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Snättringe Husblad

Julen dansades ut och 2000-talet in
Seklets första julfest i Källbrinksskolan
Även det nya århundradet inleddes med Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningars
gemensamma julfest. För 29 året
i rad samlades unga och gamla
för att dansa, fiska, peka rätt,
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spela på chokladhjul samt vinna
fina priser på lotterier. Trots att
det var lite rörigt tack vare
Källbrinksskolans ombyggnad
så var stämmningen på topp.
Slagsta Gille sjöng, spelade och

dansade och till sist så kom tomten med påsar till alla barnen,
På omslaget till Husbladet ser
vi några av de 318 besökarna
som gett sig in i dansens virvlar.
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Verksamhetsberättelse för 1999
Möten och medlemsantal
Styrelsen har haft 10 sammanträden under året.
Dessutom har föreningens representanter medverkat i mänga andra möten och kontakter under
året. Vid året slut hade vi 1246,5 betalande hushåll som medlemmar i föreningen. En liten tillbakagång mot föregående rekordår, men vi hoppas på en fortsatt uppgång. Totalt är vi ca 3000
hushåll i Snättringe. Det fattas ca 250 hushåll för
att hälften skulle vara medlemmar.
Vi som aktivt arbetar i föreningen känner oss
stärkta av antalet betalande medlemmar. Det ger
oss kraft att fortsätta.
Årsmötet
Årsmötet hölls onsdagen den 17 februari i
Snättringeskolan. Omkring 80 personer närvarade. Ett aktivt årsmöte gjorde att det drog ut på
tiden. Desto mer glädjande var att nästan alla
stannade kvar och lyssnade på Arne Eklund,
snättringebo sedan 1920, när han visade bilder
och färgstarkt berättade sina minnen från området. Det blev verkligt uppskattat. Bengt Höglund
och Yngve Alvarsson valdes som nya i styrelsen.
Förutom sedvanliga årsmötes frågor behandlades
även ett antal inkomna motioner om Häradsvägen
och stadgeändringar.
Julfesten
Julfesten 1999 blev mycket lyckad. 255 barn och
222 vuxna kom till den 28 julfesten i ordningen.
Showgruppen Re Action, fyra duktiga sång- och
danskunniga ungdomar från Huddinge, stod för
underhållning tillsammans med folkdanslag. Som
vanligt fanns lotterier, förtäring, disneyfilm på
menyn.
Liksom tidigare år samverkande vi med Fullersta
Fastighetsägareförening.
Trädgård
Föreningen har förmedlat trädgårdsvaror vår och
höst. I våras beställde 85 hushåll för omkring
37.800 kr. Under hösten beställde 72 hushåll varor för ca 32.200 kr. Siffrorna innebar en ökning
jämfört med 1998 och 1997. Vi har intrycket att
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handläggning med leverantören har fortsatt att
fungera på ett bra sätt. Vi har även förmedlat trädbeskärning.
Husbladet
Vårt huvudorgan för medlemsinformation,
Snättringe Husblad kom ut med tre nummer inklusive medlemsmatrikeln. Vi skrev bl.a. om glädjande nedåtgående siffror över antalet inbrott
under 1998. Vi gjorde ett antal besök hos företagare i området. Vi skrev om det stora antalet brott
vid Stuvsta station. Vi berörde frågorna om flygplats på Södertörn och ombyggnaden av Häradsvägen. I slutet på året efterfrågade vi boende med
intresse och kunskap kring ny teknik med bredband. Vi fick 8 svar. Arbetet med bredband fortsätter. Infokommittén har påbörjat arbete med en
hemsida där frågor för boende i området ska
kunna belysas.
Gatukostnader
Den gällande borgerliga majoriteten beslutade
1999-03-29 att undanröja den tidigare majoritetens svekfulla hantering och beslut 1996 angående regler för gatukostnader i Huddinge. Föreningen har sedan 1996 aktivt motarbetat beslutet
som i år äntligen kunde ändras tillbaka till 1991
års regler. Vi noterade att oppositionen reserverade sig och anar att de kan försöka återinföra
sitt beslut om de kommer i maktställning igen.
Miljö och stadsplanefrågor
Flygplats på Södertörn har fortsatt att vara en
aktull fråga under året. Föreningen deltar aktivt i
nätverket för egnahemsboende i Huddinge och
agerar där i frågan. I början av 1999 la Luftfartsverket ett förslag om att Tullinge eller Hall vid
Södertälje skulle vara de bästa alternativen för
en ny storflygplats på Södertörn. Föreningen och
nätverket har hävdat att Luftfartsverket är jävig i
sin roll och att alternativet med Skavsta flygplats
bör utredas bättre.
Vidare har vi ansett att miljöfrågorna för de boende måste klargöras betydligt tydligare.
Vi har helt gått emot förslaget till flygplats på
Tullinge och har stöd för det genom en boende

Snättringe Husblad

enkät. Senare under året beslutade regeringen att
Tullinge ej skulle vara ett alternativ som storflygplats. Vi är inte säkra på om regeringen även har
avsett Tullinge som uteslutet för s.k. beslutfattarflyg, som idag landar på Bromma.
Föreningen har direktkontakt med aktionsgruppen mot Tullinge flygplats i frågan.
En annan aktuell fråga har varit Häradsvägen.
1999-05-09 anordnade vi ett välbesökt "Häradsmöte" i Snättringeskolan. Gatunämndens ordförande och gatuchefen närvarade.
Synpunkter framkom om ökande tung trafik,
olyckor och avgaser. Hastigheterna hade dock
sänkts. Efter mötet skickade föreningen en skrivelse till Gatukontoret med begäran om undersökning av tung trafik, trafikolyckor, hastighet,
buller och avgaser, före och efter ombyggnaden.
I syfte att avlasta Häradsvägen har föreningen
även framfört att Haningeleden bör färdigställas
så snart som möjligt och att den bör dras väster
om Orlången.
Föreningen har även framfört att G:a Södertäljevägen mellan Segeltorp och Kungens Kurva ej
kan stängas av innan Smista Allé har öppnats för
trafik.
Vi har fortsatt bearbetningen av tidigare utsänd
frågeenkät till de boende men resultatet har ej
heller kunnat bli helt klart under 1999.
Under året har styrelsen beslutat ta fram ett diplom till hushåll som förhöjer skönhet och trivsel i
området genom åtgärder på hus och i trädgård.
Grannsamverkan mot brott
Antalet grannsamverkansområden har troligen
varit ganska oförändrat under året, ca 40 st, i
Snättringe. 1999-04-28 kallades kontaktpersonerna till ett årligt möte för inbördes information.
Vid årets slut konstaterade vi att inbrotten i området ökade i förhållande till rekordåret 1998.
Under 1999 ökade vi från 20 till 30 inbrott. Huvuddelen skedde i Snättringes Huddingedel, 23
av de 30. Huddinge närpolisområde var särskilt
belastat med inbrott under 1999.
Föreningen sätter stort värde på grannsamverkan
och medverkar gärna till att fler områden kommer igång. Kontakta närpolisen i respektive område.
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Snättringes historia
Under året har vi fortsatt med insamling av materiel, även om arbetet inte är helt lätt.
Vi hoppas på fortsatt samarbete med hembygdsföreningen i Huddinge samt boende i Snättringe.
Arne Eklund gav intressant information på årsmötet.
Även i år medverkade vi vid Snättringedagen vid
Snättringe skola. Vi visade vår utställning med
lite historia samt tipsfrågor.
Föreningens kapital
Under 1998 sålde föreningen sina tre tomter.
Under året har en kommitté bildats för placeringar
av kapital i enlighet med årsmötesbeslut. Vid
årets utgång hade 80.000 kronor placerats i Nordbankenfonder, 60.000 i Futura och 20.000 i
Spectra. Föreningen ser inget egenvärde i att ha
något större kapital och hoppas på sikt kunna
omsätta pengarna till nytta och glädje för de boende i Snättringe.
Folkomröstning om delning av Huddinge
1999-05-09 anordnade föreningen en debatt i
Snättringeskolan inför omröstningen. Huddinges
tunga politiker för de två huvudlinjerna deltog.
Tyvärr var de boendes intresse för frågan mycket
litet. Ett fåtal närvarade. Det lilla intresset visade sig även senare var allmänt vid folkomröstningen. Följderna av omröstningen var inte klargjorda under 1999.
Samverkan
Vi har fortsatt goda förhållanden med föreningarna i Stuvsta och Fullersta, även om antalet
möten var färre än vanligt. Nätverket för
egnahemsboende i Huddinge erbjuder en viktig
kontaktyta liksom länken till aktionsgruppen mot
en flygplats på Tullinge.
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar i föreningen för
insatserna under 1999. Vi ser fram mot ett år 2000
med bättre boendeförhållanden samt ökad trygghet och trivsel.
Alla medlemmar, blivande medlemmar och övriga snättringebor tillönskas ett gott 2000!
Snättringe i januari 2000.
Styrelsen
för
Snättringe
förening

fastighetsägare-
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Okat antal inbrott i
Snättringe under 1999
Det totala antalet inbrott i området ökade från 20 till 30 under 1999. De flesta brotten
skedde i området närmast Stuvsta station. Under 98 hade hade
vi inga inbrott under december.
Årets december innehöll minst

6 inbrott. Vi är nu mitt inne i
en period med bostadsinbrott i Snättringe!
I några inbrott har två latinamerikaner varit synliga. I några
fall skedde inbrotten då boende
låg och sov. Snättringe

Huddingedel har varit mest utsatt, särskilt under hösten.
Vi tar nya krafter. Tjuvarna ska
inte få lyckas! Grannsamverkan
är viktigt!

Polisanmälda bostadsinbrott i Snättringe
15/2
0730-1410
Tranvägen M
0700-1430
Tranvägen M 15/2
1630-2330
Häradsv.
0 3/3
1815-2130
Teknikerv To 25/3
0110
Häradsv.
M 19/7
Furuvägen S 28-29/11 2000-0700
1200-1800
Brovaktarv F 17/12

Vårbydel under 1999:7 (1998:9) (1997:11)
fönster entrédörr Adidasskospår i snön
FÖRSÖK fönster
nyckel i stulen bil
fönster baksida
FÖRSÖK cykel man röd jacka
under byggnad, bil observerad
fönster baksida

Polisanmälda bostadsinbrott i Snättringe
Ängshydv 0
13-15/1
F 26/2-3/3
Gnejsv.
1000
Storskiftev F 11/6
Heimdalsv To 17/6
1000-1300
Heimdalsv To 17/6
0700-1430
Storskogsv O 23/6
0900-1100
Stambanev 0 23-24/6
29/6-8/8
Storskiftev
11-16/8
Lönnvägen
Ti
Urbergsv
17/8
0645-1810
Kallkärrsv 0 22-23/9
2230-0745
Ängshyddv
23/9
0030-0600
0710-1840
Gråbergsv Ti 5/10
0800-2110
Prästskogv Ti 19/10
0530-1530
Prostvägen M 25/10
1530
Storskogsv O 3/11
Myrmarksv L 6/11
0330-1400
Köpmansv F
12-14/11
Häradsv
1-2/12
0
1800-0745
15/12
1500-1715
Granitv
0
Stambanev To 23-26/12
Kyrkstötsv F 24/12
0903
Storskiftev M 27/12
1810

Huddingedel under 1999:23 (1998:11) (1997:21)
nybyggd obebodd, uppbruten dörr
FÖRS ÖK, blomkrukor mot fönster
FÖRSÖK, ruta gavel, hustru skrek, 2 sydamerikaner
ruta nedre våning, 2 sydamerikaner fråga pendeltåg
fönster baksida 2 latinamerikaner fråga bilförsäljn
hallfönster offer 90 år
altandörr, stulen bil hittad vid OK Fruängen
källarfönster
altandörr
fönster baksida
under sömn, svaga brytmärken på ytterdörr lås
låg och sov, okänt sätt
altandörr okänt sätt
fönster markplan
källarfönster, tjuvar stängde larm och el
FÖRSÖK, såg gärningsman
fönster, under sömn
köksfönster
dörrfönster
sten gm toalettfönster
fönster gavel
FÖRSÖK, LARM fönsterhakar
fönster baksida, hakar av
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Busskurar vandaliserade
I stället för en stilla natt i
adventsstjärnans sken så blev
det krossat glas och vandalisering. Det var det några hemvändande "stjärngossar" som roade
sig med att slå sönder ett antal
busskurar i Snättringe. Resultatet kunde alla morgonhuttriga
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bussresenärer bistert erfara när
vinden ven kring röda örsnibbar.
Det skulle det göra ganska
många dagar framöver, just den
vecka som snön och vinden visade sig från sin kallaste sida.
Frågan är bara vad som är så
"roligt" med att panga bus-

skurar? Notan får vi själva betala genom högre biljettpriser,
viket troligen även drabbar glaskrossarna. Samma helg krossades även glasrutor vid Stuvsta
station och det är troligt att det
finns ett visst samband.
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