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Verksamhetsberättelse för 2000.
Möten och
medlemsantal
Under detta årtusendes första
år har föreningen slagit nytt rekord i antalet betalande medlemshushåll. I år blev vi 1.270
hushåll, en kraft att räkna med.
Tidigare rekordet var 10 färre.
Totala antalet hushåll har ökat
något under året i Snättringe
och det är troligen en del av förklaringen. Styrelsen känner bra
motivation av den positiva trenden.
Styrelsen har haft 10 möten
under året. Därutöver har styrelsens funktionärer medverkat
i många andra möten och kontakter i medlemmarnas intressen.

Årsmötet
Årsmötet hölls måndagen den
14 februari i Snättringeskolan.
Trädgårdskonsulent Ylva Landerholm kåserade på sitt härliga sätt om "Vår älskade trädgård". Hon gav många bra tips
att tänka på. Ett sjuttiotal medlemmar närvarade. Helmuth
Hoffman invaldes i styrelsen
och Kennet Bergh avslutade sitt
uppdrag. Snart efter årsmötet
avgick Yngve Alvarsson. Han
ersattes efter styrelsens beslut
av Halina Öhman.
Motioner om Milstensparken
och soptunnor behandlades.
Årsmötet biföll även förslag om
postlåda vid Stuvsta station.
Föreningen uppvaktade senare
stadsdelens tjänstemän om
Milstensparken som sedan ser
ut att ha fått en godtagbar lös-
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ning. Vi skrev även till posten
om postlådan men fick tyvärr
ett negativt svar. Postens servicechefer tycks inte vilja vara
så kundanpassade, men vi får
väl försöka hitta alternativa vägar. Soptunnorna nämns i detta
husblad.

Julfesten
För 29:e året hade vi i Snättringe
julfest för alla boende i området tillsammans med Fullersta
fastighetsägareförening. Källbrinksskolan var under ombyggnad och utdelningen av informationen fungerade inte helt
bra. Trots det var vi 318 deltagare som såg ut att trivas med
stämning på topp. Slagsta gille
stod för en betydande del genom sin glada musik och dans.
Det ekonomiska resultatet blev
enligt målsättning mycket nära
+ - 0. Till kommande år väntar
fräscha lokaler.

Trädgård
Föreningen har förmedlat
trädgårdsvaror vår och höst. 93
beställningar för 41.000 kr på
våren och för knappt 30.000 kr
på hösten var ett bra resultat i
nivå med fjolårets resultat. Vårt
intryck är att förmedlingen har
fungerat på ett bra sätt. Vi har
även förmedlat trädbeskäming.
Under våren arrangerade föreningen 5 trädgårdskvällar med
vår högt uppskattade Ylva Landerholm som föreläsare. Kostnaden var 20 kr/tillfälle. Det blev
mellan 25 och 30 deltagare
varje kväll.

Husbladet
Vår tidning har kommit ut med
3 nummer även i år. Artiklarna
har informerat om vad vi gör
samt några presentationer av
enskilda företagare i området.
Vi såg även ett behov av att informera om vad man kunde göra
som äldre här i Snättringe.
Arbetet med föreningens hemsida har fortsatt under året men
tyvärr ej helt kunnat slutföras.
I slutet på året innehöll tidningen
en enkät med förfrågan om intresse för att föreningen skulle
köpa in ett större tält för större
sammankomster.

Miljö och
stadsplanefrågor
Genom att ingå i ett nätverk har
vi fortlöpande följt utvecklingen
i frågan om flygplats på Södertörn. Frågan har legat hos regeringen och beslut kom i slutet på året. Vi är nöjda med beslutet om att det ej blir någon
flygplats, vilket var den inriktning som föreningen drev under 1999.
Under året kunde politikerna i
Huddinge äntligen bestämma
sig om dragningen av Haningeleden vid Flemingsberg.
Snättringe fäf agerade aktivt
inom nätverket för egnahemsägare i Huddinge för den dragning som senare blev beslutad.
När sedan även Glömstaleden
blir färdig räknar vi med en avlastning av genomfartstrafiken
inom vårt område.
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Under året har folkpartiet i Huddinge börjat agera för att öppna
en väg till Kungens Kurva genom Gömmareskogen. Föreningen har klart framfört att vi är
mot en sådan dragning då det
innebär fler bilar genom Snättringe och Fullerstas boendebebyggelse. Vi bedömer att
eventuell avlastning av Häradsvägen endast skulle bli marginell.
Moderaterna skickade en förfrågan till föreningen om vår syn
på frågan. Vi uppskattade detta
politiska initiativ och har svarat.
Vi har under året ej fått något
svar på frågan vi skickat till
gatukontoret om följderna av
ändringarna på Häradsvägen.
Styrelsen bedömer dock att en
långsam hastighet är bra för att
motverka genomfart och olyckor.
I slutet på året blev sammanställningen av enkätsvar från
1998 klar. Vi är inte nöjda med
den långa tiden och möjlighet
till redovisning. Vi ska försöka
förenkla arbetet till kommande
enkät. Hur som helst uttalade
de boende sig liksom tidigare
enkäter med samma inriktning
beträffande Gömmarevägen
och flygplats på Södertörn.

Bredband

dinge och Vårby i Snättringe
skola. Det framkom då att närpolisen var under förändring
och att de ej längre kunde hålla
kontakten med grannsamverkan. Föreningen och närpolischeferna kom då överens
om att föreningen tills vidare
håller samman verksamheten
och hjälper till att starta upp nya
grannsamverkansområden.
Under året har föreningen medverkat vid två sådana träffar.
Vid slutet av året framkom att
polisen omorganiserar så att
Huddinge kommun blir ett närpolisområde med lokal i
Flemingsberg. Vi ser en försämring med denna lösning.
Vi kan dock glädja oss med att
antalet inbrott i bostad minskade från 30 till 13 under år
2000. Det är de bästa siffror vi
har haft sedan vi började följa
statistiken. Tendensen är densamma över hela länet men
skillnaden är betydligt större än
genomsnittet. Även forskare vid
Brottsförebyggande rådet har
under året angivet grannsamverkan mot brott som en
bra metod för att öka tryggheten i boendeområden. Tack alla
som aktivt medverkar i grannsamverkan till gagn för oss alla.

Snättringes historia

Föreningens
bredbandskommitté har följt utvecklingen
men några ställningstaganden
har ej tagits under året.

Vi har haft fortsatta kontakter för
insamlande av material. Vid vår
medverkan vid Snättringedagen
visades en utställning med bilder från gamla Snättringe.

Grannsamverkan
mot brott

Föreningens kapital

Antalet grannsamverkansområden bedöms fortfarande var
omkring 40 i Snättringe. Den 17
maj arrangerade föreningen ett
möte med kontaktpersonerna
och närpolischeferna från Hud-
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större kapital och hoppas på sikt
kunna omsätta pengarna till
nytta och glädje för de boende i
Snättringe. Pengarna kommer
i huvudsak från försäljning av
tre tomter 1998.

Folkomröstning om
delning av Huddinge
Föreningen konstaterade att
omröstningen från 1999 ej
hade lett till klarhet under år
2000.

Samverkan
Vi har fortsatt goda förhållanden med vår syskonföreningar
i Stuvsta och Fullersta även om
antalet möten minskat. Föreningen har fortsatt att medverka
aktivt i möten i nätverket för
egnahemsboende i Huddinge.
Styrelsen vill avslutningsvis
tacka alla medarbetare och engagerade medlemmar i föreningen för insatserna under detta
årtusendes första år. Vi ser
fram mot ett år med bättre boendeförhållanden samt ökad
trygghet och trivsel.
Alla medlemmar, blivande medlemmar och övriga snättringebor tillönskas ett gott 2001!
Snättringe i januari 2001
Styrelsen för
Snättringe
fastighetsägareförening

Under året har föreningens kapital i Nordbankenfonder, Futura och Spectra, stått kvar.
250.000 kr har överförts till Likviditetsinsvest. Föreningen ser
inget egenvärde i att ha något
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Rekord i uteblivna inbrott
Bästa resultatet hittills. I år har endast 13 inbrott polisanmälts. När vi började för 6 år sedan var antalet 52. En
rejäl minskning. I tider av krympande polisiära resurser är det särskilt angeläget att vi alla hjälps åt att hålla
tjuvarna borta. Grannsamverkan är en mycket bra metod. Föreningens grannsamverkanskommitté kan kontaktas för frågor om grannsamverkan. Vi hjälperäven gärna till att komma igång i nya områden. Ett stort tack
till alla kontaktpersoner för era insatser till nytta för era grannar.

Några av alla i Snättringe som aktivt jobbar med grannsamverkan mot brott.
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Bidrag till
Skogsängsparken?

Hur minskar vi
dominansen av
soptunnor?

Se upp för en vit
Mazda Pic Up

I förra upplagan av Husbladet
fanns en artikel om Skogsängsparken vid Långsjöns östra
ände. Kringboende har engagerat sig i parken för barn. Det
fattas fortfarande pengar till utrustning som en rutschkana.
Kommunen vill tydligen inte
släppa till mer pengar. Föreningsstyrelsen har fått en förfrågan om bidrag, men vi är
tveksamma till att ta medlemspengar till utgifter som kommunen ska svara för. Om någon
boende i Snättringe har någon
idé hur lekplatsen kan kompletteras, så hör gärna av er på föreningens adress, fax eller
email.

Vid årsmötet behandlades en
motion av Markus Gustafsson
om hur området har påverkats
av alla dessa gröna soptunnor
som har kommit att dominera
gatubilden i området.
Föreningen efterlyser härmed
idéer om hur vi ska kunna förbättra gatubilden så att soptunnorna ej längre blir så synliga
längs gatorna.
Förslag kan sändas till föreningens adress, fax eller email.

Enligt uppgifter till Husbaldet
har en vit Mazda Pic Up
uppträtt misstänksamt inom
vårt område. Vid en direkt
förfrågan har en man och en
kvinna hävdat att man är
poliser och visat en legitimation. Efter kontroll har det visat
sig att man inte alls var några
poliser och legitimationen
falsk. Så se upp med en vit
Mazda Pic Up som stryker
omkring i skumma ärenden!
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