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Nyligen har folkpartiet i Huddinge 
återuppväckt frågan om Åleden. 
Snättringeborna har genom flera 
enkätundersökningar uttalat nej till 
Åleden och att de vill behålla Göm-
mareskogen som ett naturområde. 
Trafiken på Häradsvägen är argu
mentet för de som förordar 
Åleden. Låt oss konstatera att 
Häradsvägen knappast kan stängas 
av för trafik om Åleden införs. 
Åleden skulle innebära att ännu fler 
bilister skulle söka sig in bland vil
lorna i Snättringe för genomfart till 
Kungens kurva och E4 i stället för 
att ta Glömstavägen. Trafiken på 
Häradsvägen skulle fortsätta. 
De boende i Snättringe skulle stö
ras av en avsevärt större genom
fartstrafik på två stråk. 

Föreningen har hos kommunen 
begärt en utvärdering av de föränd
ringar som utförts på Häradsvägen. 
Vi väntar på svar. Vår uppfattning 
är dock att trafiken går långsam
mare med något mer märkbara 
avgaser som följd. 

Vill vi ha snabb eller långsam 
genomfart på Häradsvägen? Ju 
snabbare genomfart, desto fler bi
lister söker sig hit. Om det går lång
samt väljer de förbiåkande andra 
snabbare vägar. 

Föreningens inriktning är att mot
verka att vårt område får vägar 
med snabb genomfartstrafik. Vi vill 

ha Haningeleden utbyggd med 
Vägverkets förslag ner till Fittja. Vi 
vill gärna att trafiken i östlig-västlig 
riktning väljer Haningeleden eller 
Älvsjö, inte Snättringe. Åleden 
skulle locka ännu fler in genom 
Snättringe. Vi säger ett stark nej till 
Åleden. 

Lars Lehman 

Halina Öhman 
ny i styrelsen 

Lyckade cirklar om 
trädgårdsskötsel 

På grund av ökad arbetsbelast

ning har Yngve Alvarsson av

sagt sig sitt uppdrag i styrelsen. 

Helmuth Hoffman har därför 

gått in som ledamot i styrelsen. 

Halina Ö h m a n har utsetts till 

suppleant. Vi tackar Yngve för 

hans insatser. 

Vi vill ha postlåda 
vid Stuvsta station 

På förslag från årsmötet har för

eningen skrivit till Posten och 

föreslagit en post låda vid in

gången till Stuvsta station på 

Stambanevägens sida. 

Under våren har föreningen arrangerat 5 kvällar med studier avseende 
trädgård. Mycket duktiga Ylva Landerholm har givit oss kunskap och 
många goda tips. Varje kväll hade cirka 30 besökare. Om du har förslag 
på nya ämnen för studier genom föreningen så kontakta gärna Halina 
Öhman eller på föreningens adress. Tipsa även om du har någon lämplig 
studiecirklelledare. Vi arrangerar till lågt självkostnadpris till glädje för de 
boende i Snättringe. 

Snättringe Husblad 3 



Föreningen stödjer 
Vägverkets förslag om 
Haningeleden 
Fastighetsägareföreningarna i Snättringe, Stuvsta och Fuller-
sta har gemensamt yttrat sig om Haningeledens sträckning vid 
Flemingsberg Vi stöder och förespråkar Vägverkets förslag med 
en bro över järnvägen och sträckning norr om Flemingsbergs 
gård. Vi vill inte få in mer genomfartstrafik i våra områden 
med de olägenheter det skulle medföra. Vi framförde även hopp 
om en skyndsam beslutsprocess och ett snabbt genomförande. 

Nej till ny flygplats 
Ja till Skavsta 

Föreningen har tidigare ifråga
satt Luftfartsverkets roll och 
ställningstaganden avseende en 
ny storflygplats på Södertörn. 
Tillsammans med nätverket för 
egnahemsboende i Huddinge 
har vi framfört att alternativet 
Skavsta måste utredas seriöst, 
vilket Luftfartsverket med par
tiskt intresse ej velat göra. 
Statsminister Göran Perssons 
uttalande i frågan visar på att 
han har insikt om viktiga prin
ciper för en myndighet. Sedan 
kan hans partivänner i Söder
törnskommunerna tycka vad de 
vill. Över 38.000 människor har 
skrivit på listor mot en flygplats 
på Södertörn. 
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Klottrare fast i Snättringe 

Söndagen den 26 mars omkring kl 
01.15 utfördes en omfattande ska
degörelse i form av klotter längs två 
gator i närheten av Snättringe skola. 
Klotter skedde på ett tiotal bilar, 
husvägg, elstationer, grindstolpar 
och berghäll med många upprörda 
boende som följd. 
Genom en vaken granne och god 
efterföljande grannsamverkan kunde 
en yngling kartläggas. Tipset över
lämnades till Huddinge närpolis som 
utreder ärendet vidare med de 
drabbades skadeståndskrav. Yng
lingen är 16 år och bor i Huddinge, 
dock ej i närområdet. 
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veckor för anpassning och typbe
siktning. Vill du sedan ha dataskär
mar i taket med integrerade lap-
topplatser är det bara att säga till! 

Skottsäker bil 

Är du sugen på en Hummer kan 
Kent Andersin också hjälpa till. Det 
är en stryktålig bil som går att släp
pas ned från en helikopter med fritt 
fall. Den Hummer som stått hos 
Kent under vintern är såld och den 
nye ägaren kan känna sig helt säker 
med skottsäkra rutor och däck. En 
lite mer avskalad version, Hummer 
2, kommer under året. Något för 
den som tycker att det vanliga jeep-
stuket är för mesigt. 

En glidare i sommarnatten 

Hos Kent kan du också köpa ett 
riktigt dollargrin. En Lincoln Town 
Car Signature Touring Sedan. Då 
får du en lyxig personbil med all 
tänkbar utrustning. Färgen är inte 
bara röd utan "Bright Toreador Red 
Tinted Clearcoat Metallic". Bland 
utrustningen hittar man också må
lande beskrivningar som "4,6L V-
8 Dual Exhaust system 220HP", 
"Black birds-eye" träinredning och 
eldrivet moonroof. Det är bara att 
ladda CD-växlaren med Chuck 
Berry, Jerry Lee Lewis, The Beach 
Boys och varför inte Jerry Williams 
"Cruisin' on a Saturday night"! 

VT 

Får vi fresta med 
ett exempel ur 

bilparken: 

1999 Chevrolet Choo-
Choo Custom Van HT: 
5.7 lVortec.V-8, skinn
klädsel, 4 kapten + bäddbar 
soffa, 2 x AC, 2 x värme, 2 
x Stereo + CD, 2 x elstolar, 
elspglar, elhissar, farthållare, 
lyxig träinredning, svart/ 
chanpagne med brunt skinn, 
780 mil 
Pris: 329 000 kr + moms 
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Problem med datorn? 
Hjälpen kan finnas på nära håll. 
I en villa på Norrängsvägen hittar vi Koland Thorberg som driver ett eget företag, Databolaget AB. Han hoppade 

av den vanliga jobbpendlingen 1982 och har nu företaget i hemmet. Ett beslut som han inte ångrar - särskilt nu när 

vårsolen tittar fram. 

Roland Thorberg är datakonsult 
och hjälper företag att få sina data
system att fungera. Alla som någon 
gång kommit i kontakt med dato
rer vet att det kan vara nog så kne-
pigt. Sitter man fast är det guld värt 
att ha någon att ringa som tar sig 
tid att lotsa dig fram mellan alla 
hotfulla meddellanden som poppar 
upp. Därför är det viktigt att man 
inte glömmer bort supporten när 
man investerar i nya datorer. Det 
gäller också att välja rätt datorer 
och programvaror så att det verk
ligen underlättar det dagliga arbe
tet. Få är insatta i alla datatekniska 
termer och blandar lätt ihop MHz 
och MB. Det är här Roland kom
mer in som en hjälpande hand och 
lotsar rätt bland nätverk, skrivare 
och tillbehör. 

För det lilla företaget är det viktigt 
att ha enkla system som tar hand 
om administrativa rutiner men som 
även ger möjlighet till e-post, 
hemsida och på sikt elektronisk han
del. Kunskapen hos användarna 
måste också förbättras varför Ro
land också jobbar med utbildning 
och konsultation. De flesta pro
blem som dyker upp beror ju trots 
allt på okunskap bakom tangen
terna 
Bland de vanligaste bekymren är att 
kunderna har svårt att komma ut 
på Internet eller att man måste rensa 
och göra ominstallation. Behovet av 
uppgradering ökar också på grund 
av att alla programvaror hela tiden 
blir större och snabbare. Det är inte 
säkert att man behöver ha senaste 
versionen men särskilt i Sverige har 

tillverkarna lyckats få oss att stän
digt kasta oss över nya versioner. 
Glatt påhejade av spelindustrin som 
pressar upp prestandan med bättre 
grafik och häftigare effekter. 

Att ha valt att ha jobbet hemma 
tycker Roland är det bästa han gjort. 
Nu kan han styra över sin egen tid 
och slipper stressa morgon och 
kväll. Visserligen kan det bli lite en
samt på personalfesten men Ro
land jobbar i ett nätverk av sam
verkande konsulter som både hjäl
per varandra med marknadsföring 
och med att hålla de egna kunska
perna på topp. Med arbetsplatsen 
i egna villan borde man kunna njuta 
av vårsolens första strålar. Om inte 
telefonen ringde. Och det gör den. 
Hela tiden! 
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Nu är den här: 
Torp och gårdar i Huddinge 
324 sidor fyllda med bilder och text om 250 torp 
och gårdar som funnits eller finns i Huddinge. 
Ett uppslagsverk för Huddingebor i allmänhet, 
för släktforskare och historiskt intresserade. 

Innehållsförteckning 
Förord 
Exempel på torpkontrakt 
Förklaringar av uttryck och beteckningar 
Register över torp och gårdar i Huddinge 
Översiktskartor visande rotar och gårdar i Huddinge 
Förteckning över torp och gårdar rotevis 

Balingsta rote, Flemingsbergs rote, 
Fullersta rote, Glömsta rote, 
Lissma rote, Länna rote, 
Stuvsta rote, Sundby rote, 
Vårby rote Ågesta rote 

Texter och foton över Huddinges torp och 
gårdar i bokstavsordning 

Kartor över torp och gårdar i Huddinge 
Balingsta 
Flemingsberg 
Fullersta 
Glömsta, Kästa 
Länna 
Sundby 
Björksättra, Lissma 
Stuvsta 
Vårby 
Ågesta 

Litteraturanvisningar 
Anteckningar 

Torpgruppen har i år för arbetet med boken belönats med 2000 kr, ett av "Korpa-
Majastipendierna" ur Harald Magnusson fond, Vårby hembygdsförening. 

Boken kostar 240 kr för medlemmar i Huddinge Hembygdsföreing 
För övriga 280 kr 
Beställ genom att ringa föreningslokalen 711 26 70 eller 
Rigmor Christensson 711 96 16, Maire Henriksson 711 78 97, Ellert Ström 711 45 11. 
Boken finns också på Huddinge bokhandel, pris 280 kr. 
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