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Bli Medlem 
i Snättringe Fastighetsägareförening ! 

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 bor 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. 

Vi hanterar frågor om boendes intressen för 

• trafik, stadsplan och kommunikationer 
• miljö 
• trygghet och trivsel 

Vi har kontakt med kommun och kommundeisnämnder 
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 trädgårdsvaror med hemköming till dörren, höst och vår. Till bra pris. 
Vi förhandlar om rabatt hos lokala företag. 

Medlemsrabattema redovisas i varje Husbiad. 
Just nu får du rabatter på: mäklararvoden, trä, glas och vvs varor, bildelar, uthyrnings 
materiel, rep av TV och video, fastighetsservice, mm 
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Snättringedagen lockade 
många besökare 
Årets Snättringedag firades den 20:e maj och som vanligt så var det folkligt, festligt och fartfyllt. 
Trots att skolgården i år var byggarbetsplats och vi fick tränga ihop oss mellan barackerna så var 
det ingen brist på aktiviteter. Nytt för i år var möjligheten att få känna sig som en riktig pilot 
(se omslag). Hungriga magar kunde mättas och törsten släckas. Med sig hem kunde man också 
få en nästan ny bok från loppmarknaden eller en påse bullar till söndagskaffet. Det var heller ingen 
brist på kulturella inslag. Snättringeskolans elever uppträdde med både sång och dans och bli
vande konstnärer hade vernisage. 
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Överst t.v.: 

Unge herr Schiitzler 
har redan börjat för
djupa sig i Husbladets 
ledarsida 
Överst t. h.: 
Ing-Marie Edlund 
fixar bättre hamburgare 
än MacDonalds 
Underst: 
För att få lite godis 
måste man lösa 
föreningens knepiga 
frågor 
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Vad sägs om 
vädergaranti? 

Ett tält för snättringebor 
att kunna festa i? 

För något år sedan sålde föreningen tre tomter. 
Det innebar att vi fick en god kassa. Föreningen 
har bland annat uppgift att verka för trivsel i om
rådet. Vi har frågat oss hur våra pengar på olika 
sätt kan omsättas för att öka glädje och trivsel 
för de boende i Snättringe. Vi vill gärna stödja 
enskilda engagemang och aktiviteter i dessa ti
der av offentliga nerdragningar 

Efter en regnig och ostadig sommar har vi bör
jat fundera på att köpa in ett större festligt tält av 
god kvalité. Storleken skulle kunna var omkring 
5m x 8 m och rymma upp till 50 personer. Tältet 
skulle hyras av medlemmar för en billig penning, 
självkostnadspris, kanske 500 kr mot markna
dens 2.500 kr. Tältet skulle kunna användas vid 

föreningens aktiviteter som Snättringedagen, vid-
andra evenemang och festliga tillfällen som 
födelsedagar, klassfester, bröllopsfester och 
skolavslutningar. Det kan ju även användas för 
fest och aktiviteter vid sommarstället. 

Priset för ett nyinköp ligger på mellan 55.000 och 
65.000 kronor. Föreningens ekonomi bedöms 
kunna klara en sådan utgift. 
Ett inköp förutsätter att vi finner en lösning på 
praktiska frågor om förvaring och utlämning. 

Styrelsen vill nu med en enkel enkät efterhöra 
medlemmarnas intresse för detta förslag. In
komna svar kommer att ligga till grund för vårt 
fortsatta arbete i frågan. 
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Instore marketing -
fäster ditt budskap i butiken 
Snättringe Husblad har besökt ett företag som levererar produkter som vi sällan tänker på 
- de bara finns där. Vi ser dem varje dag när vi går till affären och handlar. Små skyltar, 
flaggor, hållare, spjut mm. Teq DISPLAY levererar över hela landet och Christer Berg
ström är mannen som gör budskapen möjliga att synas i en butik nära dig. 

Christer Bergström har varit 
egen företagare sedan 1994. 
När hans tidigare företag flyt
tade till Sundsvall tog Christer 
hand om sina gamla kunder. I 
dag ligger företaget i gamla 
Videlens lokaler och ett sten
kast ifrån det bergströmska 
hemmet. Visst kan det kännas 
lite ensamt ibland, säger Chris
ter som är en av många "Unos" 
som ensamföretagarna brukar 
kalla sig. Produkterna säljs of
tast via kontakter och mun-mot-
mun metoden. Det är tryckerier 
och distributörer som behöver 
något att fästa sitt budskap på, 
några vimplar och affischlister 
för en kampanj eller några olika 
former av spjut eller andra hål
lare för olika varor. Broschyrställ 
i olika storlek och utformning är 
också en stor produkt. Varje li
ten prislapp måste ha sin egen 
skylthållare och finns inte rätt 
storlek i grundsortimentet så 
kan Christer tillverka själv med 
hjälp av en stansmaskin. 

Teq DISPLAY är ett nischföretag 
som håller sig till sina beprö
vade produkter utan att frestas 
till att bli en diversehandel. Kun
derna finns inte bara i Sverige 
utan även i Frankrike, Tyskland, 
England och Spanien. Konkur
renterna är inte fler än sex och 
mycket av produktutvecklingen 
kommer från USA. 

Christer Bergström med famnen full av produkter. 

Att hänga varorna i länga rader 
är det senaste. Bland annat så 
finns det godispåsar som ex
poneras på detta sätt. 

Som alla andra företag så hål
ler även Christer på och knåpar 

med en hemsida som blir klar 
vilken dag som hellst. Det är 
bara att söka på "teqdisplay" så 
kommer snart ytterligare ett 
snättringeföretag att finnas i 
cyberspace. 
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Ett bra liv efter 65! 
Antalet ålderspensionärer i landet ökar radikalt. Så även i Hud
dinge. Från ca 8 000 år 1995 till ca 9 000 idag. Det är en ökning 
med 12,5 %. Om några år är antalet 10 000 vilket blir en ökning 
med 25% räknat från 1995! Klart är att samhällets resurser för 
äldreomsorgen har svårt att hänga med i utvecklingen. Det gäl
ler både ekonomiskt och personellt. Vad kan då bli följden? En 
allt hårdare prioritering av insatserna från kommunens sida. En
dast de allra mest behövande kan få hjälp och även det i allt mer 
begränsad omfattning. Sociala kontakter begränsas till ett mini
mum. Vi har tyvärr blivit bortskämda. Vi har invaggats i tron att 
samhället alltid kommer att ha resurser för att ta hand om oss på 
äldre dar - om det behövs. 

Vem bevakar 
pensionärernas intressen? 
Bland annat PRO och SPF har 
representanter i Huddinge kom
munala pensionärsråd (KPR) 
som i de Lokala råden i de olika 
kommundelarna. Där sker sam
råd mellan kommunens politi
ker och PRO/SPF när det gäl
ler äldrefrågor. Som exempel 
kan nämnas ett av många om
råden som behandlas i pen
sionärsrådet, nämligen avgifter 
för äldreomsorgen. I tidningen 
Mitt i Huddinge den 3 februari 
1998 beskrivs detta ärende 
med följande ord: "Många kom
muner tar ut för höga avgifter 
av de äldre. Det visar en under
sökning som gjorts av Social
styrelsen. Men Huddinges taxor 
för hemtjänsten håller godtag
bar nivå". Detta gäller fortfa
rande: Så sent som i våras fick 
vi inom SPF Orlången höra att 
pensionärerna i Huddinge kan 
anses vara relativt gynnade. Ef
tersom yttrandet gjordes av ett 
försäkringsbolag som egentli
gen var ute efter att sälja 
pensionsförsäkringar måste 
det betraktas som en ganska 
objektiv bedömning. 

Vad göra efter 65? 
Pensionärer har, liksom alla 
andra, olika intressen och lev
nadsvillkor. Många äldre ser 
fram mot pensioneringen med 

förväntan. Andra bävar inför 
framtiden. Pensioneringen blir 
för de sistnämnda ett främ
mande spöke. Man har kanske 
tidigare varit helt engagerad i sitt 
arbete och haft mycket liten tid 
över för fritidsverksamhet etc. 
Viktigt är att dessa pensionärer 
inte slår sig till ro utan aktive
ras, var och en efter sina egna 
förutsättningar och intressen. 

Nytta och nöje! 
Pensionärsföreningen kan, 
som nämnts ovan, vara till stor 
nytta. Det är också mycket triv
samt och utvecklande att till
höra en pensionärsförening. 
Regelbundna möten arrang
eras där medlemmarna um
gås, dricker kaffe, lyssnar på 
underhållning och tar del av 
aktuell information. Äldrefrågor 
och trafiksäkerhet diskuteras 
men man dansar även t ex 
square dance, spelar bridge, 
deltar i studiecirklar och gör 
bussresor tillsammans. Att 
motionera är utomordentligt vik
tigt för välbefinnandet, särskilt 
när man bli äldre. Pensionärs
föreningarnas friskvårdsgrup
per organiserar motionsverk
samhet bl a promenader vilket 
är en utmärkt form av motion. 

Gunnar Henrikson 
vice ordförande SPF Orlången 

Gå med i en pensionärs! 
Många pensionärer är redan medlemmar i n 
net har landets två största pensionärsfölen 
lemmar. PRO har 380 000 och SPF drygt 2 
desto större tyngd blir det för föreningarna 
andra makthavare. Därför är det viktigt att 
medlemmar blir det. Gör anmälan snarast 1 
dom och ökade sociala kontakter! 

Du kan komma i kontakt med Gunnar Henrik 
tel 08-711 16 48, eller Ingvar Thörn på tel 08-" 
e-post: ingvar.thorn@swipnet.se 
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'sförening! 

.ni någon pensionärsförening. På rikspla-
!?reningar tillsammans ca 600 000 med-
fgt 200 000. Men desto fler medlemmar, 
irna i förhandlingarna med politiker och 
att de pensionärer som ännu inte blivit 

ast för medverkan till en tryggare ålder-

snriksson via SPF Orlångens expedition, 
08-77418 81. Ingvar kan du också nå via 

Det är kul att vara senior! 
Pensionär. Vad innebär det? En del ser med längtan fram emot 
pensionering. Arbetslivet kan ha varit hårt och det skall bli skönt 
att få ta igen sig. Andra bävar inför pensioneringen. Man kom
mer bort från en gammal och välkänd gemenskap, och vad får 
man i stället? Några ser fram emot att kunna ägna all sin tid åt 
någon kär hobby. Du, som är husägare", kanske äntligen kan få 
tillräckligt med tid för hus och trädgård. 

Hur som helst, det är ingen tve
kan att pensionering innebär en 
stor omställning. Jag vet, jag 
har själv gått igenom ekluten. 
Jag fick avtalspension när jag 
var 63 år. Det företag, där jag 
arbetat i 40 år, lades ned. Från 
ständig övertid, t o m sista da
gen, till ingen arbetstid alls över 
en dag. Det var nog mer frus-
trerande än jag då ville erkänna 
för mig själv. Visserligen hade 
jag både villa, fritidshus, bil och 
båt, så nog fanns det saker att 
göra. Men det var något som 
fattades. Nu, när jag skriver 
detta, inser jag plötsligt vad det 
var. Utmaningarna. Jag var van 
vid ständigt nya utmaningar. 
Och de där materiella sakerna 
erbjöd inte den form av problem 
som jag ville ägna mig åt. 

De stora pensionärsorganisa
tionerna, SPF och PRO, hörde 
visserligen av sig. Men vada? 
Jag kände mig inte som någon 
pensionär. Jag var ju fullt vital, 
hade ingen lust att bara slå mig 
till ro. Att jag så småningom 
skulle välja SPF hade jag väl 
klart för mig. Jag hade många 
grannar och andra vänner som 
redan var medlemmar. Men inte 
redan nu. Och min fru hade fle
ra år kvar till pension. Jag tror 
inte att jag är ensam om såda
na tankar. Som regel är vi alla 
idag fortfarande mycket vitala 
när vi går i pension. Vi vill på 
något sätt inte erkänna för oss 
själva att vi faktiskt blivit pensio
närer. Det låter så gammalt på 
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något sätt. Så, om det under
lättar, låt oss kalla oss seniorer. 

Och jag har fått revidera min 
uppfattning om medlemskap i 
någon pensionärsorganisation. 
Gå in som medlem omedel
bart! Många tror att man kan 
sätta likhetstecken mellan 
kaffedrickning och pensionärs
verksamhet. Och visst dricker 
vi kaffe tillsammans, men det 
är inget självändamål. Vi 
dricker kaffe i pausen, när vi har 
våra månadsmöten med di
verse underhållning, informa
tion m m. Och vi unnar oss en 
kaffepaus, då vi är ute och re
ser någonstans tillsammans. 
En del tar med sig termosen 
under våra promenader osv . 
Vi har en lång rad aktiviteter, där 
vi försöker att tillgodose olika 
behov och önskemål. Det är 
inte minst vid dessa olika tillfäl
len, som vi skapar gemenskap, 
som ger glädje och ökad triv
sel och trygghet i dagens sam
hälle. 

Själva kom vi genom SPF i kon
takt med square dance. Den 
kombinationen har gett oss 
mycket glädje och en lång rad 
nya och mycket goda vänner. 
Vi konstaterar glatt, att vi har 
nog aldrig haft så roligt som nu 
under våra drygt 46 år tillsam
mans. 

Ingvar Thörn 
ordf SPF Orlången 
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Unna dig en 
avkopplande massage! 
Minskar stress och ökar 
välbefinnandet 
Redan de gamla grekerna visste att klassisk massage med hjälp av händerna gav posi
tiva effekter. Behovet av beröring hör till människans mest basala behov och i dag finns 
det även vetenskapliga belägg för att massage kan lindra smärta och ge ökad livskvalitet. 
För att vara i trygga händer ska man vända sig till en certifierad massör. Snättringe Hus
blad vände sig till Göran Berg på Lönnvägen. 

Rikt ig m a s s a g e 

Göran Berg har knådat musk
ler i 20 år och ovanför ingången 
står det för säkerhets skull 
"RIKTIG MASSAGE". Det är 
den klassiska varianten som 
Göran praktiserar där det gäl
ler att med hjälp av händerna 
hitta ömma punkter - knåda -
trycka till och sedan få kunden 
att slappna av. Det krävs ett 
samarbete mellan patient och 
masssör för att nå ett bra re
sultat. För att lossa spänningar 
och lindra ryggskott krävs ofta 
en regelbunden behandling. En 
timme är lagom, tycker Göran, 
för att masasagen ska ge öns
kad effekt. 
Behovet av beröring och att 
någon bryr sig är ofta lika vik
tigt som själva det manuella 
knådandet. Patienten måste 
känna sig trygg för att kunna 
slappna av, menar Göran. Ib
land kan det vara en stor hjälp 
att bara få prata om sin onda 
nacke eller värkande rygg. 

Från murare till massör 

Göran Berg började sitt yrkes
liv som murare men fick ont i 
ryggen. Prövade själv alla sor-

Christer Berg vet hur man ger riktig massage 

ters massage och fick upp in
tresset för att själv lära sig att 
använda sina händer. Efter 
grundutbildning på Axelssons 
Fysiokaliska Institut och kom
pletterande komvuxkurser i 
anatomi och sjukldomslära var 
det fritt fram att börja massera. 
Efterfrågan på massage har 
varierat men efter en nedgång 
under mitten av 1900-talet är 
den nu kraftigt ökande. Många 
företag erbjuder sina anställda 
massage som friskvårds 
aktivitet och Göran har möjlig 

het att även ge mobil massage 
på arbetsplatsen. Det dyker 
också hela tiden upp olika vari 
anter på den klassiska massa
gen. Masserande bänkar, 
sängar och stolar finns också 
på marknaden men kan aldrig 
ersätta den mänskliga berö
ringen, menar Göran. Hans 
egen massagemetod är en 
kombination av avslappnings
massage, muskelknådning 
samt töjningar och mobilise
ring av hela kroppen. 
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K v a l i t e t s s ä k r a d massör 

Sveriges Massörers Riksförbund (SMRF) bildades 1983 med 19 
medlemmar och har idag ca 800. 
För att bli medlem krävs att massören genomgått certifierings-
examen samt att man regelbundet uppdaterar sina kunskaper. 
Certifieringen har hjälpt till att höja kvaliteten och statusen för 
massage som terapiform och massörerna som yrkesgrupp. 
Göran är givetvis en certifierad massör så patienterna kan känna 
sig i trygga händer på Lönnvägen 31 . 

Husbladets fotograf får masage 

Det finns många sätt att 
massera 

Det finns en rad olika massagetekniker men några av de mest 
kända förutom klassisk massage är: 
Aromaterapi - djupverkande behandling med eteriska oljor 
Bindvävsmassage - vid behandling drar man med drag-hakgrepp med 
fingrarna isär den strama bindväven i olika zonområden vilket ökar blod
cirkulationen och minskar nervspänningar 
Energi massage - härstammar från traditionell japansk massage och 
bygger på akupunktur-systemet. Genom massagen sätter man fart på 
kroppens energiflöden genom att trycka på olika akupunkturpunkter 
Kinesiologi - betyder rörelselära och metoden går ut på att hitta försva
gade muskler och ge masage på olika nervreflexer och akupunkturpunkter 
Medicinsk fibromassage - lätta strykningar och speciella grepp.Målet 
är att öka blodcirkulationen och kombineras med vegetabiliska oljor och 
geler samt även genomgång av kostvanor och näringstillskott. 
Taktil massage - en mjuk, omslutande beröring av huden som ges med 
respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Utgår 
ifrån att huden speglar hur vi mår. 
Polynesisk cirkulationsmassage - djupgående massage längs med 
blodådrorna för att rensa dem från slaggprodukter och öka cirkulationen 
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Behåll genomfart på gamla järnvägsbron 
till Stuvsta centrum! 

Behåll brandkårsvägen genom 
Gömmareskogen! 

Klart nej till storflygplats i Tullinge! 

Sent omsider har vi med omfattande enskil
das insatser kunnat sammanställa den 
frågeenkät som vi skickade ut 1998. Delar 
av svaren har vi plockat ut tidigare för att 
kunna agera i vissa frågor, bl.a om flygplat
sen och brandkårsvägen. 

Vi fick in 345 svar, dvs cirka 12 % av hus
hållen svarade. Vi ser enkäten som en väg
ledning för vårt agerande i olika frågor. Sär
skilt heta frågor vill vi dock gärna komplettera 

med allmänna informationsmöten. 255 av de 
svarande bodde i villa. 83 bodde i rad/kedje
hus och 7 i flerfamiljshus. Spridningen över 
området var proportionerlig. 

Materialet har ej kunnat sammanställas på ett 
helt acceptabelt sätt. 
Vi ska förbättra det till kommande enkät. 
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I övrigt var många, 261, missnöjda över 
Häradsvägens trafik. Efter enkäten gjordes 
stora förändringar för biltrafik och cyklister på 
Häradsvägen varför svaren inte är helt an
passbara på dagens trafik på Häradsvägen. 
Vi fick in många goda förslag och synpunk
ter. Dessa kommer att behandlas av våra res
pektive kommittéer eller styrelsen. 

Vi föräldrar har varit med under hela proces
sen och tyckt till om lekplatsen. Det uppskat
tar vi verkligen. Så här ska närdemokrati fung
era i praktiken! Alla boende runtomkring par
ken som har varit med känner också ett större 
ansvar för att den ska hållas snygg och inte 
vandaliseras. 

Om du har ytterligare frågor om enkäten kan 
du framföra det till någon i styrelsen. 

Till nästkommande enkät avser vi att ändra 
på frågeställningarna så att materialet blir mer 
lättarbetat. 

Tack alla ni som svarade! 

- En annan fara är ungdomar på mopeder som 
> färdas snabbt på våra smågator. Det är lätt 
!- hänt att bilar eller små barn plötsligt kan 
- komma ut i gatan från tomterna. Då gäller det 
3 att kunna hinna stanna. Bilister har i regel 
3 körkort och känner till dessa risker. Moped

ungdom har inget körkort varför vi vädjar till 
föräldrar att tala med sina ungdomar i frågan. 

Skogsängsparken-

Ny lekpark i 
Snätfringe 
En grupp föräldrar har under två års tid bear
betat kommunpolitiker och tjänstemän för att 
få dem att inse det stora behovet av en ny 
lekpark i Stuvsta-Snättringe. Andelen barn
familjer i området har ju verkligen ökat den 
sista tiden. Efter många turer och dragningar 
i budgetmöten är lekparken nu äntligen på 
plats. Ove Quist (hp), som är ordförande i 
Stuvsta-Snättringe kommundelsförvaltning 
har tillsammans med projektledaren Udo 
Muller hållit i trådarna och den 13 juni invigde 
de tillsammans med barn, föräldrar och dag-
barnvårdare den nya lekparken vid Långsjön. 

I lekparken finns det gungor, lekstuga, sand
låda, gunghäst och boulebana samt flera bän
kar. Det skulle behöva kompletteras med en 
rutschbana och klätterställning. Förhopp
ningsvis kan det finnas pengar till det i nästa 
års budget. Utöver detta har man huggit ut och 
rensat v id kanten av Långsjön och även lovat 
att rensa upp ytterligare så att strandkanten 
blir mer lättillgänglig. 

Har du som bor i närheten möjlighet att bidra 
med en liten möbel eller dyl. till lekstugan el
ler sandlådan är vi mycket tacksamma! 

På invigningsdagen enades vi om namnet 
Skogsängsparken eftersom den ligger i 
området Skogsäng. Välkomna till vår nya 
park! 

Eva Mirsch 

Var försiktig i 
snättringetrafiken! 
Nu väntar en tid med mörker och halka. Det 
betyder ökade risker för alla i trafiken. För
eningen vill särskilt vädja till cyklister och fot
gängare på de nya trottoarerna vid Härads
vägen att vara uppmärksamma och försik
tiga. 

Ett stort ansvar ligger på cyklister som när
mar sig fotgängare bakifrån. Plinga gärna på 
ringklockan i god tid. Tänk på att fotgänga
ren kan ha dålig hörsel. Var vaksam på om 
fotgängaren hinner reagera. 
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