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Verksamhetsberättelse för 2001
Möten och
medlemsantal

Motioner

Inledningsvis gläder vi oss att
återigen slå nytt rekord i antal medlemshushåll. Under
2001 blev vi 1327,25 medlemmar, en ökning mot fjolårets rekord med 57,25. Totalt
finns omkring 3100 hushåll i
Snättringe. Tack alla som
med sitt medlemskap bidrar
till gemensam ökad trygghet
och trivsel i området.
Styrelsen har haft 10 möten
under året. Dessutom har styrelsens funktionärer medverkat i många andra möten och
kontakter i medlemmarnas
intressen.

Eftersatt Gatuunderhåll Bifall. Lekplatsutrustning
till Skogsäng-Avslag. Frågan löste sig genom kommunen i senare skede. Fest för
Snättringeborna - avslogs,
men kunde ändå bli aktuellt i
samband
med
Snättringedagen. Telefonnr
i telefonkatalogen -Avslag.
I övrigt fick styrelsen i uppdrag
att fortsättningen bevaka frågorna om flygplats på Södertörn och Åleden. Även hastighet på Stambanevägen och
situationen i Milstensparken
behandlades.

Tidningen har utkommit med
tre nummer. Vi har fått motta
särskild uppskattning för artiklarna om nybyggarnas
Snättringe av Arne Eklund.
Kommittén har tagit fram en
ny handlingsplan för tidningen. Det har bland annat
resulterat i en något annorlunda lay-out och fyrfärgstryck
på några sidor.

Årsmötet

Julfesten

Hemsida

Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 21 februari. Föreningens
bredbandskommitté lämnade information om möjligheter till bredband. Konstaterades att
ingen större förändring var i
sikte för gemensam lösning
annat än i mer täta områden
som samfälligheter och radhus. För villaägare handlade
det mer om enskilda lösningar, ex ADSL. Kommittén
fortsätter att bevaka frågan.
De flesta funktioner omvaldes. Karl-Erik Larsson blev
ny revisorssuppleant och
Christer Kamler valdes som
ny till Bredbandskommittén.
Styrelsen fick i uppdrag att
fortsätta utreda tältfrågan
med fler alternativ. Se särskild
rubrik.

Julfesten blev mycket lyckad
med rekordstort deltagande
av 465 betalande, därav 241
barn.
Helmuth Hoffmans nya attraktion med modell av Snättringe
skola blev mycket uppskattad.
Slagsta Gille bidrog starkt till
en härlig traditionell julstämning med musik och dans i
sina fina folkkläder. Topper
Martin trollade för barnen.

Under året har vi äntligen
kommit ut med den
hemsida som Bengt Höglund och hans son startat
upp åt oss. Gert Z
Östergaard har utvecklat
den på ett mycket fint sätt.
Vi finns nu på

Trädgård

De stora tunga frågorna löste
sig på ett bra sätt under föregående år. Folkpartiet gjorde
dock ett försök att bygga ut
Åleden till Kungens kurva. Vi
gjorde tydligt motstånd och
bedömer att frågan är avförd
från politikernas dagordning.
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Föreningen har förmedlat
trädgårdsvaror vår och höst.
Våren innebar 82 beställningar till ett värde av 41.443
kr. Hösten siffror var 68 beställningar och 31.964 kr. Det

var ett bra resultat i nivå med
året innan. Vi har även förmedlat trädbeskärning.

Husbladet

www.snattringefastighetsagare.se.

Hälsa gärna på oss där.

Miljö och
stadsplanefrågor
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Motionen om bristande underhåll av gatorna gjorde att
vi i Husbladet efterlyste information om platser med brister av de boende. En hel del
svar kom in. Dessa redovisades till Gatukontoret som redovisade åtgärdsplan. I senare Husblad redovisade vi
listan och bad boende att reagera om bristerna ej var åtgärdade. Vi fick senare kvittens på att de flesta olägenheterna var ordnade.
Flera frågor har dykt upp angående 30-sträckor och övergångsställen. Vi hann ej riktigt ta tag i denna fråga under året.

Bredband
Frågan har bevakats av föreningens
bredbandskommitté. Det har ej varit aktuellt med någon egentlig utbyggnad i Snättringe.
Samfälligheter och andra
byggnader med kablar har
dock funnit lösningar i några
fall. För en enskilde villaägaren ligger närmast att finna en
egen lösning, exempelvis
Telia ADSL.

närpolisen att vara sammanhållande i dessa frågor inom
vårt område.
Den 9 maj hade vi sedvanligt
möte med kontaktpersonerna för våra 40 områden.
Beträffande inbrott i bostad
hade vi ett rekordår, endast
13 inbrott mot inledningsårets 52.
Vi tackar varmt alla som har
bidragit till att öka tryggheten i vårt område.

mer sparsamma än under tidigare år. Även kontakterna
inom nätverket för egnahemsboende i Huddinge har varit
på sparlåga. Nästa år är ett
valår. Vi får väl se om temperaturen går upp.
Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engagerade
medlemmar för insatserna under året. Vi ser fram mot ett
givande 2002.
Snättringe i januari 2002

Tält
Vi har undersökt marknaden
för ett större föreningstält på
internet och även lokalt i området.
Vi har stannat för ett förslag
som kommer att presenteras vid kommande årsmöte.

Styrelsen för Snättringe
fastighetsägareförening

Snättringes
historia
Vi har fortsatt arbetet med
att försöka samla in material
om Snättringes historia.
Arne Eklunds artiklar i Husbladet har varit mycket intressanta i det arbetet.

Grannsamverkan Föreningens
kapital
mot brott
Föreningens kapital Futura,
Föreningen har fortsatt engagemanget i "Grannsamverkan mot brott". Närpolisen
tvingades tyvärr att omorganisera så att Wårby försvann.
Det blev ett Huddinge näpo
för hela kommunen. Under
året har näpot varit under uppbyggnad och ännu ej riktigt
kommit igång. Föreningen
har under tiden fått mandat av

Spectra och Lividitetsinvest
har legat kvar under året.

Samverkan
Vi har haft fortsatta kontakter med våra två systerföreningar i Stuvsta och
Fullersta.
Då vi inte har haft några
större akuta gemensamma
frågor har kontakterna varit

Snättringe Husblad

5

En vanlig syn i Stuvsta!
Hur många gånger har vi
inte sett den här synen
vid busshållplatsen
i Stuvsta?
En gång för mycket länge sedan
så var tanken att tåg och bussar
skulle anpassas efter varandra
och ge trafikanterna bästa service. Bussen skulle vara en
förlängningav tågresan och ge en
smidig kollektiv lösning. Så är det
knappast idag då verksamheterna
drvis av olika företag som endast
har sin egen tidtabell att ta hänsyn till. Är tåget försenat går bussen hellre tom än väntar några minuter.
Just i Stuvsta finns det särskilt
många faktorer som bidrar till att
förmörka kollektivresenärens himmel:
1. Bussen stannar långt ifrån stationen och det krävs en hastig
språngmarsch för att ha en
chans. Åt båda hållen. Särskilt på
vintern när backen ner mot stationen är glashal blir det mycket
fäktande med armarna och risk
för benbrott.
2. Busschauffören kan omöjligen
se om tåget har kommit eller inte.
3. Den som har lagt tidtabellen
utgår ifrån att alla åker mot Stockholm. Tåget från Södertälje kommer in exakt samma tid som bussen ska lämna hållplatsen.
Samma sak åt andra hållet.
4. Att på vintern stanna med en
ledbuss mitt i en backe är ingen
bra lösning. Hur många gånger
har inte bussen kört fast?
Dessutom kan det vara trångt för
bilar att passera när bussen står
vid hållplatsen.
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Vad kan man då göra?
1. Flytta busshållplatsen ned
till Stuvsta torg utanför
Pressbyrån.
2. Sätt upp en elektronisk
skylt som talar om för bussförarna när tåget kommer
in. Finns redan vid många
andra stationer.
3. Anpassa tidtabellen för resenärer åt både norr och söder. Krävs inte mer än 1-2
minuters förskjutning mot
idag.

En annan välgärning vore om
det fanns elektronisk tidsangivning på busshållplatserna
längs Häradsvägen på samma
sätt som linje 4 i Stockholm.
I dag vet man aldrig om bussen har gått eller är på väg.
Några andra reflexioner som
man kan göra som bussresenär längs Häradsvägen är
att 703 och 704 har nästan
samma tidtabell. Varför? Och
varför går ingen 703:a på lördagar och söndagar?
LT
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Topper
Martyn
Trollkarlen från England var
åter på besök och visade
olika trick med både kort och
snören. Topper lyckades få
den unga publiken att jubla
även i dessa tider då Harry
Potter och Gandalf från Sagan om Ringen är trollkarlarna på modet.

380 besökare
Årets julfest som traditionsenligt arrangerades av
Snättringe och Fullersta
Fastighetsägareföreningar
lockade 380 besökare.
Många nya barnfamiljer hade
hittat till Källbrinksskolan i det
vackra vintervädret och det
var full fart påbåde chokladhjul, fiskdamm och bollrullning. Finger kunde man
inte peka men däremot både
kort och dekal.
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Slagsta Gille spelade upp till dans runt granen

Dans runt granen
Ingen julfest utan att dansen
ringlar sig runt den gröna granen och man har chans att få
se grannarna hoppa som
små grodor. Slagsta Gille
gned fioler och nyckelharpor
och ledde allsång.

Chans till fina
vinster
Naturligtvis fanns det flera
olika lotterier både för stora
och små. För Simon blev det
högsta vinsten i båda kategorierna och han kunde stolt gå
hem med både en matkorg
och ett stort mjukisdjur.
Storslam för Simon Hilljegren, 9år.
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