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Långsjörundan
Vi kommer snart att påbörja förberedelserna för höstens Långsjörunda
i slutet av september. Fjolårets premiär blev ju en succé. Om du har
förslag i samband med rundan är
du välkommen att höra av dig till föreningen.
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Konsum i Snättringe blev 59 år
Konsumbutiken på Häradsvägen hann aldrig fira 60-års jubileum. Just när man väntade
på den nya COOP-skylten kom beskedet om att butiken inte ansågs vara lönsam. Gunnel
Jacobsen som varit trogen kund och de sista två åren ordförande i medlemsrådet har
skrivit Konsumbutikens historia som snart finns i tryck. Husbladet har gjort en sammanfattning av milstolparna i butikens utveckling med utgångspunkt från Gunnels berättelse.

1943 kunde snättringeborna
börja handla i den nya Konsumbutiken. Det var en 3-delad butik dvs en ingång till mjölk, en
till speceri och en till chark. Det
fanns dörr mellan chark och
speceri, men till mjölk var det
bara en ingång utifrån och där
hade man en bassäng med
vatten för mjölkflaskor. I två av
fönstren var det fönsterspolning
som förr var vanligt framförallt i
fiskaffärer. Mot Häradsvägen
fanns det en skylt med neonljus vilket ansågs vara något
väldigt fint. Första butiksföreståndaren hette Birger Rimsjö
och var 29 år när han öppna en
ny butik i ett nytt hus med nya
inventarier, nya varor och ny
personal. På den tiden skedde
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all inventering på nyårsafton där
föreståndare, personal och ibland en utomstående inventeringskontrollant fick tillbringa
tolvslaget i Snättringebutiken.
Under en period var Snättringeskolan en viktig kund eftersom
det serverades Oslo-frukost i
kommunens skolor. Konsum
körde ut varorna och fru Eklund,
som var skolans städerska och
allt i allo, skötte inköpen och
gjorde smörgåsarna. Mjölken
levererades i små glasflaskor,
en till varje elev.
Alfhild Nilsson är en profil som
de flesta gamla konsumkunder
känner igen. Alfhild var anställd
i 27 år, mellan 1948 och 1975.
Hon hann se många förestån-

Första Konsumskylten med KsF
som symbol

dare komma och gå innan hon
själv axlade manteln de sista
7 åren som butikschef. Alfhild
bodde granne med butiken och
kände så gott som alla kunder
till namnet. På den tiden hade
Kooperativa förbundet egna leverantörer till alla varor och det
var upp till Alfhild att lära sig
stycka både hela lamm och
halva grisar. Det gjorde hon oftast på kvällarna efter stängning.
1956 invigdes butiken som
snabbköp men behöll betjäningen vid bröd och kött några
år.
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som bara gällde i vissa
Konsumbutiker - oftast inte i
Snättringe - vilket ledde till besvikna kunder. Vid en fastighetsreglering på 1990-talet upptäcktes att konsumtomten
omfattades av en särskild bestämmelse att "den inte fick
användas
för
handelsändamål". Kommunen beslöt
snabbt att upphäva bestämmelsen retroaktivt eftersom man
gärna ville ha butiken kvar.

1979 bytte butiken namn till
Servus och började att ha öppet kvällar och helger. Den liggande 8-an i symbolen hade
först blå bakgrund för att i slutet på 80-talet bli röd. Det kom
att visa sig att oändlighetssymbolen inte skulle vara för
evigt. 1983 kom Maria Holm till
butiken som förståndare och
under några år utvecklades
butiken bra och fick t.o.m. utmärkelsen "Årets Servus" Under en period av 10 år mellan
1981 och 1991 upplär Konsum
planen utanför butiken till sina

egna Konsumdagar och till de
lokala politiska partierna i samband med valrörelserna. Det
bjöds på konsumkaffe, lottades
ut konsumkorgar och vid de senare pratades även politik.
Omkring 1990 blev Konsumskylten grön, den liggande 8:an
försvann och butiken fick namnet Gröna Konsum Häradsvägen. Folkhumorn i Snättringe
sa däremot Gula Konsum, eftersom huset var gult. Under
den här tiden skickades det ut
reklamblad med erbjudanden

En fylld brödmonter med glad betjäning
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Det ville däremot inte Konsum
centralt som trots namnbyte till
Coop Konsum Snättringe och
ny hyllinredning under våren
2002 beslöt att lägga ned butiken. Det kom aldrig upp någon
skylt med det nya namnet Coop
och i juni 2002 fick alla veta att
butiken skulle stängas på
grund av dålig lönsamhet. Beskedet kom oväntat både för
medlemsrådet och andra medlemmar. Kvar i Snättringe blev
den andra livs-medelsbutiken,
Vivo, som hösten 2002 kunde
fira 15-årsjubileum.

Nytt lågprisvaruhus i Snättringe
Det finns planer på en ny livsmedelsbutik i hörnan av Häradsvägen och Utsäljeleden där
i dag GA:s bilplåt ligger. Det är
det tyska lågprisföretaget LIDL
som har köpt marken och det
finns ett preliminärt avtal mellan Huddinge kommun och
LIDL Sverige KB om etablering
av en ny livsmedelsbutik om ca
2000 kvm och med tillgång till
ca 160 parkeringsplatser. LIDL
har ett begränsat sortiment av
livsmedel och har som ambition att bedriva lågprishandel
och utgöra ett komplement till
stormarknader med bredare
utbud. Tanken är att även ge förbättrad service till kringliggande
bostadsområden.
Om butiken byggs måste korsningen mellan Häradsvägen
och Utsäljeleden utformas som
en rondell vilket även hjälper till
att minska hastigheten. In- och
utfart till butiken blir via Utsäljeleden och inte via någon direktutfart mot Häradsvägen. I avtalet med kommunen ingår att
LIDL bekostar de åtgärder som
behövs för att korsningen skall
bli trafiksäker.
Tidplanen är att efter samråd
skall detaljplanen kunna ställas
ut under december 2003 och
januari 2004 för att sedan
kunna antas av Kommunfullmäktige i april 2004. Så det
kommer att dröja minst 1 år
innan det går att handla en liter
mjölk på LIDL.
Informationsmöte kring detaljplanen kommer att hållas onsdagen den 7 maj kl 18.00
i Utsäljeskolans matsal. Handlingar finns också utställda i tekniska nämndhuset,
Sjödalsägen 29.
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/ korsningen Utsäljeleden och Häradsvägen planeras för ett nytt
lågprisvaruhus. Blir det verklighet kommer också en ny rondell
att byggas

Remisstiden för förslaget går ut
28 maj och de fastighetsägare
som vill lämna synpunkter bör
också göra det skriftligen före
samma datum till Huddinge
kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 141 85 Huddinge.

Årsmötet
Styrelsens vice ordförande,
Gösta Eriksson, bestämde sig
efter 29 års styrelsearbete att
minska på engagemanget i föreningen. Gösta har lagt ner
mycket tid och engagemang för
bl.a. att klara ökade krav på föreningen om data, ekonomi och
medlemsredovisning.
Gösta tackades för sina betydelsefulla insatser. Troligen har
ingen varit aktiv i styrelsen
längre än Gösta i föreningens
84-åriga historia. Han utsågs av
årsmötet till hedersmedlem.

Upplysningar lämnas av
Susanne Werlinder,
tel 535 364 27. Den föreslagna
etableringen är en av flera alternativa lokaliseringar inom
kommunen som utreds.
Gösta fortsätter arbetet i föreningens IT-kommitté.
Till vår glädje valdes Ulla Markhester in som ny suppleant i
styrelsen.
Vi hade även ett tema om
Häradsvägen. Tyvärr dök ej
gatuchefen Carl-Eric Lilja upp
som han skulle. Vi valde då att
fortsätta mötet som ett rådslag.
Mötet kom bl.a fram till att den
tunga trafiken verkligen är ett
problem för de boende. Vi önskade även att trafiken blir någon
grad mer lättframkomlig än nuläget. Busshållplatsen vid
Ejdervägen är direkt trafikfarlig
och behöver flyttas/byggas in.
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Populär blomsterkurs
Snättringe Fastighetsägareförening anordnade under tre kvällar en kurs i blomsterarrangemang där Ylva Landerholm lärde ut grunderna i hur levande blommor gör sig bäst
i arrangemanhg och buketter.

I Snättringe finns numera 57
stycken "spirande" florister.
Vid tre tillfällen i Januari och
Februari inspirerades vi av floristen och trädgårdsarkitekten
Ylva Landerholm. Vi lärde oss
tänka i nya, fast gamla termer,
adel, präster, borgare och bönder även blommorna rangordnas
Vi koncentrerade oss och vi
skapade, höga arrangemang,
japansk harmoni och låga
bordsdekorationer och så världens enklaste gåborts-blomma
som det lilla extra .Fantastiska
konstverk bar vi hem, i vinterkyla och snöoväder

Nyttigt för själen i vår numera
så stressade värld eller som en
av deltagarna uttryckte sig: "
efter en sån här kväll sover jag
gott hela natten - det har jag
igjort på många år"
Den som väntar på något gott
väntar ibland lite länge - men till
hösten får vi förhoppningsvis
arrangera igen, Ylva har lovat
att inspirera oss, denna gång i
buketternas värld.
En av dom spirande floristerna
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Irma Jansson
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Renovering pågår av gamla Konsum
Föreningssparbankens Fastighetsbyrå har köpt gamla Konsum på Häradsvägen. Man räknar med att kunna flytta in i månadsskiftet maj/juni och lämnar
då sina gamla lokaler på Lönnvägen.
Förutom mäkleri blir det också
en italiensk restaurang som förutom pizza även kommer att ha
italienska delikatesser och catering. Det blir också en lunchrestaurang med ca 25 platser.
Mäklarfirman har suttit trångt i
de gamla lokalerna och är glada
för både mer utrymme och ett

Bättre belysning
mellan Stuvsta och
Älvsjö
Den 19 mars skrev föreningen
till kommunen med begäran om
belysning på park/skogsvägen
vid gränsen mot Stockholm
stad. Det skedde efter en god
idé från en boende i området.
Vägen löper väster om och
längs järnvägen vid det fina

Lars Darwin, Marjus Helin och Hans-Olof Persson från
Föreningssparbankens Fastighetsbyrå

bättre marknadsläge.Just nu
pågår ombyggnad och
renovering för fullt men mäkla-

rna lovar att behålla den gula
färgen på utsida.

skogsområdet mellan Stuvsta
och Älvsjö. Skogen tillhör
Stockholm.
Från Älvsjöhållet finns belysning som stimulerar vistelse
och motion.
Från Huddingesidan saknas
belysning. Detta medför svårigheter för huddingebor att nyttja
skogen och vägen.
Snättringe Fastighetsägareförening föreslog Huddinge
kommun att kontakta Stock

holms kommun om att förlänga
elbelysningen ca 800 meter
längs park/skogsvägen mellan
Huddinge kommun och befintlig belysning.
Det skulle innebära förbättrade
möjligheter och trygghet för
motion i form av vandring,
jogging och cykelturer.
Både stockholmare och huddingebor skulle bättre kunna
nyttja vägen som cykelfärdled
för minskad biltrafik och ökad
motion.
Efter skrivelsen har ju åtskilliga
miljoner kronor beslutats att
satsas inom länet för ökad
cykeltrafik. Någon del av pengarna borde kunna ledas till
denna belysning.
/-^sniiM™.
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Redaktion: Lars Tiberg
Lars Lehman
Bengt Höglund (foto)
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Vem är det som kommer med gödsel?

Många som har köpt trädgårdsprodukter genom föreningen har troligen inte träffat leverantören, Per
Palmer. Han har sedan 1968 levererat diverse trädgårdsprodukter till
villaägare runt Stockholm. När vi
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träffade honom hade han varit i
Brom-ma dagen innan och skulle
till Spånga och Värmdö dagarna
efter Snättringes leveranser. Per
berättar att han alltid haft tunga arbeten och det känns på hans hand

slag. Att varje dag under sommarperioden lasta in 7-8 ton säckar i
lastbilen för att dagen efter lasta ut
det igen krävs kraft. Volvo lastbilen
som Per Palmer kör är av årsmodell 1978 och har hunnit med 46500
mil. Perbehöver inte gå på gym.
Han får all träning han behöver genom att lyfta jord och gödsel.
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När vatten och avlopp
kom till Snättringe
Hej! Nu kommer jag med några rader igen. Den här gången skall jag ta upp frågan om vatten och
avlopp, vilket var en av de största frågorna för det nybildade municipalsamhället Snättringe.

Innan vi fick kommunalt vatten
till området var det egen brunn
som gällde. För att få fram var
vattenådrorna löpte fanns det
folk som hade som specialitet
att med en tjuga få fram i vilket
område det var lämpligast att
börja gräva. En tjuga var en
slags slagruta som bestod av
två grenar. Fanns det vatten så
pekade tjugans grenar nedåt.
Jag försökte själv några gånger men lyckades aldrig hitta
något vatten.
I början av femtiotalet så blev
en herre med namnet Nils
Eliasson Snättringes "starke"
man. Han blev också snart hela
kommunens ledande politiker.
Nils Eliasson var mycket folklig
så han blev snart "Nisse" med
alla snätringebor. Nisse såg
snart problemen med det lokala
självstyret genom municipen.
Nisse ville utveckla kommunen
- bygga fler lägenheter och villor, utöka vägnätet mm. Det var
svårt om varje municip såg till
sitt eget bästa - inte minst vad
gäller vatten och avloppsledningar som är en förutsättning
för att få fart på byggandet.
Ungefär samtidigt som Nisse
tog över i kommunenförsvann
också de lokala municipalsamhällena och byggandet tog
fart. Det kommunala bostads
företaget HUGE startade sin
verksamhet i början av 50-talet
och 1955 blev HUGE kommu
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nal bostadsstiftelse med Nisse
som ordförande.
I mitten av 50-talet kom också
kommunalt vatten och avlopp
till Snättringe. Nisse brukade
cykla runt och knacka på dörren hos oss snättringebor när
han ville förmedla något viktigt.
Den här kvällen gällde det vatten och avlopp och Nisse sa att
om vi skyndade oss att teckna
avtal före ett visst datum så
skulle vi få anslutningen 1000

kr billigare. Notan hamnade på
3 500 kr i stället för 4 500 kr.
Sommaren 1956 så drogs kommunalt vatten och avlopp in i
Snättringe.
Min kusin Signar gjorde sin
militärutbildning samma år.
Under sommaren fick han permission och hjälpte oss med
att gräva för vatten och avlopp.
Jag har ju tidigare nämnt att det
var så mycket vatten utanför
vårt hus att änderna simmade

Snättringe Husblad

Grabbarna som grävde

omkring på gärdet. Det gjorde
det extra besvärligt att tvingas
gräva i sank mark. För att inte
ledningarna skulle sjunka ned i
dyn fick vi bygga stegar som de
vilade på. Men det var mödan
värt när vi kunde vrida på kranen och vattnet började rinna.
Att bli av med diket längs
Häradsvägen tog däremot
längre tid. Inte förrän i slutet av
60-talet kunde man dränera bort
vattnet från diket. Innan diket
försvann hann en nära vän till
mig att ta sig ett dopp i avloppsdiket. Vi hade mötts vid Stuvsta station och jag tyckte att vi
kunde ta en promenad till
Snättringe. Men hon föredrog
att ta bussen så jag fick promenera själv. Hon hann hem först
men det var ingen rolig syn jag
möttes av. Hon låg och flöt i diket med handväska och matkassar. Bussen hade kört för
långt ut på vägkanten så hon
hade varit tvungen att gå baklänges ut ur bussen och hamnar rakt i diket.

Snättringes starke man - Nils Eliasson
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