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I början av detta år fick vi och 
andra fastighetsägare
föreningar ett brev från 
moderaterna i Huddinge med 
fråga om hur vi såg på byg
gande av väg, Åleden, mel
lan Huddinge och Kungens 
Kurva. 

Den tidigare döda frågan 
hade plötsligt pluppat upp på 
politikernas dagordning efter 
att folkpartiet på olika sätt 
börjat tala om att vägen skulle 
byggas. 

I mitten av oktober 2001 an
nonserade moderaterna i Mitt 
i Huddinge och informerade 
om att de efter ha hört sig för 
med inblandade villa- och 
fastighetsägareföreningar 
även i fortsättningen säger 
nej till Åleden och istället sä
ger ja till Södertörnsleden. 

Partipolitiskt obunden och 
som ordförande uppskattar 
jag moderaternas handlings
sätt och beslut. Jag tror nu att 
de flesta partier i Huddinge 
har samma uppfattning, dock 
knappast folkpartiet. 

De som önskar ingrepp i na
turreservat och mer genom
fartstrafik genom Snättringe 
kan med fördel rösta på folk
partiet i nästa val. 

För övrigt har partierna tydli
gen enats om att ta bort 
kommundelsnämndernas lo
kala beslutsrätt. Lokala poli
tiker utan beslutsrätt men 
med förslagsrätt ska dock fin
nas kvar i lokala demokrati
utskott vid medborgarkontor 
på biblioteken. För oss bo
ende i Stuvsta/Snättringe lig
ger närmaste bibliotek i Hud 
dinge centrum eller Segel
torp. Vårt avstånd till besluts

fattarna ökar. Vilka politiker i 
Huddinge centrum eller 
Segeltorp känner vi till? Till 
många av politikerna i Stuv
sta/Snättringe vill vi framföra 
ett varmt tack för deras insat
ser. Vi går sämre demokra
tiska tider till mötes. Hur blev 
det så här? Det kanske är tid 
för några att starta ett Stuv-
sta-Snättringeparti? 

I diskussionen om att sänka 
skatterna i Huddinge har ny
ligen tankar framförts om att 
avsevärt höja avgifterna till 
fjärrvärmen. Det finns anled
ning att än en gång sätta upp 
varningens pekfinger till den 
fastighetsägare som funderar 
på fjärrvärme. Du riskerar att 
bli en mjölkkossa till kommu
nens ekonomi. 

Lars Lehman 

Nytt konstverk pryder Snåttringeskolan 
Straxt efter skolstarten invigdes de 
nya konstverken på Snättringe-
skolan.Tomtberga Fastigheter har 
som policy att välja konstnärer som 
bor i Huddinge. Den här gången fick 
Gun Lindblad äran. Det är fyra 
stycken händelser med lekande 
barn som motiv. Gun beskriver själv 
bilderna som " Skuggor av barn, 
händelser i utdragna bilder. Barnen 
tittar, vinkar, leker kull, funderar. 
Skuggorna bildar önster på väg
garna och är samtidigt förestäl
lande, för tankarna tillbaka i tiden 
till hällristningar" 

Jan Johansson, rektor vid Snättringe 
skola, tycker att barnen i skolan ta

git bilderna till sig och han har fått 
många positiva kommentarer, de 

är robusta och går att ta på samt 
passar bra in i skolmiljön. 
Alla är välkomna att titta. 
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Snättringedagen 2001 

Till allt detta bidrog 
Snättringe Fastighetsägare 
förening med minigolf. En 
demonterbar bana som fören
ingens Helmut Hoffman 
byggt, mycket fiffig anord
ning för övrigt. 
Vem som helst kan förstå att 
det var en intensiv dag både 
för vuxna och barn. Barnen 
började dessutom med skol
dag, med föräldrar som åhö
rare, jobbigt tyckte en del 
barn. 
Vädergudarna var vänliga som 
bidrog med uppehåll och lite 
sol under vårfest timmarna. 
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Hur är 
underhållet 
av Din gata? 
Till årsmötet skickade Kaj Ihr in motion om för
slag att alla skulle inventera i sitt närområde vad 
som eventuellt skulle behöva åtgärdas vad gäl
ler gatuunderhåll. Uppmaningen gick ut i Hus
bladet i våras, nr 53. Vi fick in totalt 8 st iakttagel
ser, se nedan. 

Väg 
Östanvägen 

Furuvägen 25 
Bergmarksvägen 1-11 
Bergmarksvägen 7 
Godemansvägen 1-3 
Storskiftesvägen 4 
(nedanför backen) 
Alpstigen 
Lövdalsvägen 

Fjällstigen 

Tomtbergavägen 47 
Urbergsvägen 1-2 

Problem 
Stora delar av vägen, framförallt 
vid de nybyggda kedjehusen mot 
Lönnvägen. 
Lämna företrädesskylt från 
Östanvägen mot Snättringeleden 
Ej asfalterad efter uppgrävning 
Längsgående sprickor 
Hål och "kulle" 
Hål 
Grov skarv med hål, speciellt 
märkbar vid cykling 
Stort hål 
Många hål och sprickor. Slutet av 
gatan varit uppgrävd 
Dåligt skick 
Trappa, ledstång branten ne 
Svacka, bildas vattenpöl 
Sprickor i vägbanan, vatten 
tränger in till fastigheterna 

Åtgärd Gatukontoret 
Ombyggnation av vägen, problem med 
vatten osv, tidigast 2002 
SFF tillskrivit Gatukontoret 

Beläggas snarast 
Spricklagning troligtvis i sommar 
Driftenheten åtgärdar snarast 
Driftenheten åtgärdar snarast 
Driftenheten åtgärdar snarast 

Med i beläggningsprogrammet 
Med i beläggningsprogrammet 

Med i beläggningsprogrammet 
SFF tillskrivit gatukontoret 
Åtgärdas snarast 
Anmäld för åtgärdande 

Kontakt togs med gatukon-toret, Lars Lantz som förklarade att Huddinge kommun har en årlig åtgärdsplan för 
beläggning i området. Som allt annat är önskningarna större än tillgångarna, ungefär 4 gånger större. Trots allt 
kan vi glädjas åt en hel del som har åtgärdats under sommaren. Vi tackar alla som hållit ögonen öppna i vårt 
område och Gatukontoret för utfört arbete. 

Gatukontoret hälsar att det upprättat en "felanmälanservice" på telefonnr 535 365 50. Dit går det att ringa med 
akuta ärenden typ, hål i gatan. 
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Dagens nybyggare i Snättringe. 
Tänk att en skogsbacke kan ändra sig så. Men med idé, vilja, muskelkraft och skaparglädje 
går det. Det har alla kunnat njuta av som promenerat förbi Carina och Anders Wiklanders 
tomt på Oxelvägen 16. Där bor också Sandra och minsta flickan Ida. 

Vi lärde känna Carina när
mare när hon var en av flitiga 
kursdeltagare vid vår 
trädgårdscirkel i våras. 
Cirkelledare var Ulf Svens
son som också är ordförande 
i Blomstervännerna. Vi hade 
3 härliga cirkelkvällar. Vi fick 
bl a lära oss hur vi ska be
handla vår Snättringe jord för 
att bli en bra grogrund för det 
vi vill plantera, vad vi skulle 
plantera och ett nytt inspire
rande sätt att plantera häck 
som Folke Mattson, Zeta träd
gårds förre ägare, hade lan
serat. 

Vi förstod snart att Carin 
brann lite extra för det här 
med trädgård. Vi frågade om 
vi fick göra ett "hemma-hos-
reportage" under sommaren. 
Fler med mig kanske minns 
skogsbacken som Oxelvä
gen utgjorde förr i tiden? Det 
var så det såg ut när de för
sta gången gjorde tomtens 
bekantskap 1997. De fick 
börja med att fälla träd. Efter

som tomten var ojämn och 
gropig fick de lov att fylla, ca 
2 meter. Därför kunde inga av 
träden sparas. 

Huset kom på plats - men 
tomten? Carina som vuxit upp 
i villa i Huddinge med 
trädgårdsintresserad mor 
och mormor visste råd. An
ders fick plocka fram spade 
och börja gräva. Så här i ef
terskott sa Anders att en ma
skin hade sparat mycken 
möda. Carina gick med i 

Blomstervännerna. Vips kom 
det massor av tips, växter och 
goda råd. Carina och Anders 
har fått en prunkande och om
växlande rabatt runt hela hu
set. Där fanns många god
bitar. Amerikanska blåbär, ro-
dodendron, flox. Runt tomten 
planterades en ligusterhäck 
för att ge lite inramning. Ut
med Oxelvägen fick de gräva 
om och anlägga en stödmur 
för att hålla jord och fukt på 
plats. 
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För att snabbt få en gräs
matta fastnade de för en lös
ning med färdig gräsmatta. 
Det var bara att rulla ut, 350 
m2. Väl på plats slutade det 
att regna. Anders fick låta 
vattnet stå på i 3 dygn. Vat
tenverket började ana oråd 
då de hade gjort av med en 
årsförbrukning! Så här med 
facit i hand tyckte nog både 
Anders och Carina att det 
varit värt att så gräset själva 
från början. 

I ena hörnet bestämde Ca
rina att det skulle bli en damm 
med ett pilträd i utkanten. 
Anders som arbetat upp sina 
grävarmuskler plockade fram 
spaden. Resultatet blev bra 

som vi alla kan se på bilden. 
Carina är inte helt nöjd utan 
har nya planer. Ni som tar era 
vägar förbi får se. 

Hur får man då tiden att 
räcka? Carina tycker att det 
är en stor avkoppling att 
komma ut på tomten varje 
kväll, rensa lite här, påta lite 
där och njuta. Favorit
blomman framför andra är 
Riddarsporren. Rådjuren har 
Carina hållit borta med hjälp 
av blodmjöl. Jord har de köpt 
från Tullinge pletterar nu från 
egen komposterin 
Finns det då inga nackdelar? 
Huset som målades efter alla 
konstens regler med ny mil

jövänlig färg har fått svart
mögel så i somras var det 
bara att skrubba hela fasa
den för hand med såpa och 
skurborste. Tomten ligger i en 
liten svacka så det blir någon 
grad kallare. 

Carina har lovat att om någon 
önskar tips är det bara att 
passa på om hon finns ute på 
tomten. 

Så avslutas en trevlig stund 
den 19 augusti hemma hos 
en ny generation nybyggare i 
Snättringe, knappa 80 år efter 
Arne Eklunds föräldrar satte för
sta spadtaget i Snättringe-jorden. 
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Ett trivsamt boende på äldre dar 
Välkomma till Långsjöbo, hälsar föreståndaren Ulla Ericmats Markhester när 
Husbladet kliver in i de smakfullt möblerade lokalerna. Det är säkert många 
som är nyfikna på vad som döljer sig bakom Einar Belvéns skapelse så trots 
att Långsjöbo inte ligger i Snättringe har vi beslutat oss för att göra en visit. 
Över 700 har redan tittat in och ställt sig i kö för en lägenhet. Efter en rund
vandring förstår vi snart varför. 

Det första huset byggdes 1993 
av Einar Belvéns stiftelse. Einar 
Belvén , som är mest känd som 
grundaren av Delicato, ville göra 
något för Huddinge kommuns 
pensionärer och även ge de som 
inte hade så mycket pengar en 
chans att bo bra på ålderns höst. 
Genom att bygga lägenheterna 
helt utan lån kunde boende
kostnaden hållas nere. 
Hyran ligger på mellan 4 700 kr 
och 6 600 kr/månad men det är 
hyreshöjningar på gång. Samt
liga 32 lägenheter i hus A är 
hyresrätter utan insats och det 
finns både 1 Vi- och 2 -rummare 
samt en 3-rummare. I hus B 
som byggdes 1999 finns det 30 
lägenheter med ungefär samma 
föredelning. Ingen av lägenhe

terna är handkappanpassade. 
Alla som är bosatta i Huddinge 
kommun har rätt att ställa sig i 
kö: I dag finns ingen åldersgräns 
vare sig för att anmäla sig eller 
flytta in, men hyresgästföre
ningen på Långsjöbo håller på 
och se över reglerna. 

Både service och bubbelbad 
Förutom trevligt inredda lägen
heter med sjöutsikt finns det till
gång till både gemensamma 
aktiviteter och all tänkbar service. 
Fot- och hårvård finns att köpa 
men vill man träna på det egna 
gymmet eller bada bubbelbad 
efter bastun så ingår det i hyran. 
Ett sjukhem med 8 platser finns 
på övervåningen i hus A vilket 
innebär att det finns tillgång till 

T. v. Elsa Berg - husmor på Långsjöbo. T.h. Ulla Ericmats Markhester -föreståndare 

Ingrid Blomgren är den senast inflyttade 
hyresgästen. Här blir hon fin i håret med 
hjälp av Birgitta Sterner-West. 

sjukvårdspersonal 24 timmar 
om dygnet. Det ger en bra trygg
het för de boende. 

Einar ville att de pensionärer som 
flyttade in på Långsjöbo skulle 
vara pigga och friska, säger Ulla 
Ericmats. Mycket för att man 
skulle kunna ha gemensamma 
aktiviteter och ha roligt tillsam
mans. Visst ordnas de fester i 
matsalen, menar Ulla, men det 
kunde kanske ske lite oftare. 
Eftersom det inte finns något 
tvång att äta i matsalen (som på 
många andra liknande boende
former) är det många som lagar 
sin mat och äter själva i sin lä
genhet. Restaurangen är förres
ten öppen även för allmänheten. 
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Edith Ericson i sin trivsamma lägenhet som har både sovalkov och kök samt fin sjöutsikt. 

När man trivs lever 
man längre 
Att de som bor på Lånsjöbo trivs 
råder det ingen tvekan om. Den 
äldsta hyresgästen är 96 år och 
den yngsta 64 år. Husbladet fick 
titta in hos Edith Ericson som var 
den första hyresgästen som flyt
tade in i september 1993. Edith 
har 
sina rötter i Nellden, Jämtland, 
men kommer närmast från en 
villa på Tranvägen. Lägenheten 
ger ett hemtrevligt intryck och det 
verkar som om det alltid finns 
något nybakat på bordet. Hon 
saknar Einar Belvén som gick 
bort i våras. Han ordnade så 
mycket roligt för oss, säger Edith 
som verkligen lever upp till ut
trycket "en glad pensionär". 

Även personalen trivs på Lång
sjöbo och omsättningen är låg. 
Jag tycker om att arbeta med 
gamla människor, säger Ulla 
Ericmats. Att jobba på Långsjöbo 
är som att ta hand om sitt eget 
hem eller ett litet gemytligt hotell. 
Hon står själv i kö och vill gärnabo 

här när den dagen kommer. Var
för inte i den fina takvåningen 
som Einar själv designat med 
spännande planlösning och 
både balkong och terrass. 

När tuppen gol klagade 
grannarna 
Nu har inte allting varit en dans 
på rosor. När husen byggdes var 
protesterna höga från villorna 
runt omkring och man tyckte att 
boendemiljön försämrades. 
Strandremsan är fortfarande all 

männing men naturligtvis har 
sjöutsikten begränsats och tra
fiken ökats. Det rosa hönshu
set blev där emot en kortlivad 
historia. Tanken var god med 
djur in på knutarna men tuppen 
tog knäc-ken på grannarnas tå
lamod. 
I dag tycker Ulla Ericmats att 
grannsämjan är god även om 
det inte är så lätt att få behålla 
utplanterade blommor och bus
kar. Och då är det inte våra 
fyrbenta vänner från skogen. 

Lars Tiberg 
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Vi har fått många uppskattande reaktioner på Arne Ek
lunds berättelse om nybyggartiden i Snättringe. Här föl
jer fortsättningen. 

Del 2 av Arne Eklunds 
minnen från Snättringe 

Mina föräldrar har kommit 
fram till att stugan är för kall 
om vintern och väl liten som 
en fast bostad till en hel fa
milj. Pappa har gått in för att 
bygga en större och mer re
jäl stuga. Han har talat med 
en byggmästare som har gi
vit löfte att den ska stå klar 
någon gång i början av 1926. 
Då slipper Mamma gå upp 
mitt i natten och elda, så att 
jag inte ska frysa fast. Huset 
stod klart, som byggmästa
ren lovade i början av 1926, 
närmare bestämt i maj 1926. 
Huset står fortfarande kvar, 
fast lite ombyggt. 

När vi lilla stugan var torn kom 
en person och frågade om 
han fick hyra den under som
maren. Minns ni Barnens 
Brevlåda? Mannen var an
ställd på Radiotjänst. Sven 
Jerring hade honom till hjälp. 
Ja, det blev farbror Berg och 
farbror Sven. Farbror Berg 
blev som du förstår bekant 
med många ungdomar. Han 
bjöd ut många av dessa ung
domar till oss. Kommer du 
ihåg "Vårat Gäng"? "Vårat 

Gäng" bildades av Sven 
Jerring och tror det var Hasse 
Ekman. Där var namn som 
Alice Babs, Åke Johansson, 
Tore Bark och Kajan Hjelm. 
Ja, många fler. Farbror Berg 
bjöd ofta ut dem och då fick 
vi ju en kul sommar. Jag blev 
alltid bjuden på deras fram
trädanden i folkparkerna och 
också biopremiärer, ja det 
våren kul sommar. 

Ja, åren gick och sommaren 
1926 kom. Huset stod klart 
för inflyttning. Strömmen fick 
vi köpa av Segeltorps Elek
triska. Varje fastighetsägare 
fick köpa andelar i 
Segeltorps Elektriska. På 
Pappas sida fick vi teckna 
oss för fem andelar. Vad vi 
fick betala per andel minns 
jag ej. Blev det någon skillnad 
med elektricitet? Oj ja, jag 
minns hur oljelamporna 
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osade. Hur det var när mam
ma eller pappa hade glömt att 
köpa fotogen, ja då satt man 
där i mörkret och kunde inget 
annat. Jag har ett kort av gub
bar och gummor som styrde 
vår samhällsdel på den tiden. 
Enligt lagar och förordningar 
som fanns då, så fick det s.k 
municipalfullmäktige inte 
göra allt som de ville utan var 
tvungna att få sina beslut god
kända av kommunfullmäktige. 
Vi som låg i en utkant av 
kommunen (!) hade inte så 
lätt att få igenom våra frågor. 

Vi hade svåra översväm
ningar här i Snättringe. De 
flesta platserna här låg under 
vatten. Exempelvis vid Mil
stigen. Där var det upp till 3 
meter djupt, där nuvarande 
Häradsvägen ligger. När vi 
gick ut på vår veranda, så såg 
man bara vatten. Det var 
vackert att se. Till och med 
änderna simmade runt. Men 
det innebar ett stort problem 
för oss boende och för vårt 

municipalfullmäktige. På bil
den ser du hur man fick 
bygga en landgång för att 
kunna ta sig fram. 
Bilden av municipalfull-mäk-
tige. Jag minns inte alla nam
nen på alla gubbar och gum
mor men en del kan nämnas 
bl a Alvar Delvin, Harald Er
iksson, Bertil Hage, Arvid 
Karlsson, Lisa Nilsson, Gun
nar Lusch, Nils Nilsson och 
Granberg. 

Att få bort allt vatten var ett 
stor uppgift för municipet. 
Gubbarna bestämde då att 
bygga en landgång. Varje 
fastighetsägare som var be
rörd av vattnet fick i uppgift att 
spika en landgång på 5 - 6 
meters längd. När det var 
klart samlades alla gubbarna 
för att lägga ut och spika ihop 
dessa så att man kunde gå 
torrskodd till Stuvsta station. 
Landgången gick från gärdet 
utanför Harry Nyberg (idag 

Snättringe Husblad 14 



korsningen Snättringevägen 
- Frösövägen) och på baksi
dan av vårt hus och följde i 
stort dagens Gnejsväg. Där 
är det ju ett större skogsparti 
vid nuvarande Häradsvägen, 
den vänstra sidan i färdrikt
ning mot Stuvsta station. Nu 
kunde damerna i Snättringe 
gå torrskodda. Vi grabbar 
tog en bit landgång och 
paddlade runt på marken vid 
området där nu Snättringe 
skola ligger. Det var nog det 
område som var värst utsatt. 
Men vi grabbar, vi la alltid till
baks landgången vi lånat ef
ter oss. Lite bus får man väl 
ha? 

Jag ska väl också nämna att 
gubbarna uppförde ett stort 
hus som användes till sam
lingslokal i Snättringe. Huset 
hyrdes ut till samhällsboma 
och användes av municipet till 
deras möte. Alla fick hjälpa till 
med husbygget, elektriker, 
målare och snickare. 

Detta var min fortsättning på 
hur ett samhälle - vårt 
Snättringe - kom till i början 
av 1920-talet. Hoppas det 

varit något som varit till in
tresse för Dig. 
Fortsättning följer. 

Arne Eklund 
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