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Ny bilväg till Kungens Kurva 
Den 1:a november stängdes 
Gamla Södertäljevägen av för 
genomfart. Biltrafiken hänvisas 
till Smista Allé som är den nya 
vägen som byggts parallellt 
med E4:an 

Trafiken på Gamla Södertälje
vägen har under flera år ökat i 
samma takt som Kungens 
Kurva byggts ut till ett intensivt 
storköps centra. Under de för
sta dagarna var det många 
som av gammal vana åkte den 
gamla vägen men Gatukonto
ret bygger en passage där en
bart bussar kommer att kunna 
passera. Boende runt Gamla 
Södertäljevägen blir säkert 
glada av att enklare kunna ta 
sig fram särskilt under helgerna 
när trafiken varit mycket tät. 
Det är många som provat den 
nya vägen och omdömena är 
varierande. En del tycker den 
är mycket längre och krånglig
are med dåligt skyltade fart-
gupp. Några tycker att det går 
lika fort och smidigare att åka 
den lilla biten på motorvägen. 
Troligen överlever vi även den 
här trafikomläggningen också. 

Bengt Höglund 
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Ingen 3 G-mast i Milsten 
Under sommaren framkom att 
den tänkta masten vid Milsten 
ej skulle behövas och inrikt
ningen blev istället att befintliga 
konstruktioner vid Brandsta
tionen och Vattentornet skulle 
kunna användas. 

Föreningen har även yttrat sig 
om ett nytt, andra mastförslag 
vid Utsälje, norr om Utsälje 

I föreningens yttrande till kom
munen välkomnade vi därför en 
etablering av LIDL i Snättringe 
men tryckte samtidigt på några 
väsentliga synpunkter inför en 
eventuell etablering. 

Vi skrev att vi såg mycket posi
tivt på rondellen men ser ett vä
sentligt behov av förnyat stöd 
till de närmaste grannarna 
längs Häradsvägen som lär få 
ökade problem av oljud från inb-
romsande och accelererande 
tunga fordon. Även oljud från 
stängning av bildörrar vid par
keringen kan bli ett stort pro
blem för dem. Dessutom kan 
ökade avgaser bli ett problem 
som bör mätas. Vi delar upp
fattningen att bullerfrågan för 
boende vid Häradsvägen och 
genomfart i Utsäljeområdet 
följs upp för eventuella åtgärder. 
Vi önskar en trafikmätning på 
dessa gator för jämförelse före 
och efter etablering. Vi önskar 
att eventuella bullerskydd och 
parkeringen får en miljömässigt 

leden. Vi såg det nya förslaget 
som bättre än det första.. Vi ut
talade även att eventuella för
slag från närboende bör under
sökas. Vi har sedan uppfattat 
att mätningar har gjorts på ett 
alternativ i Gömmarreservatet. 
Dessa resultat ska jämföras 
med övrig täckningsbild. Även 
naturintressen måste vägas in. 
Föreningen följer fortlöpande 

trevlig framtoning med träd och 
buskar. Vi vill att byggnadens 
höjd regleras så att ej utsikten 
för fastigheterna på Bokbind-
arvägen 23-28 ej begränsas 
mot Långsjön. 
Kommunen har upprättat en 
programrådsredogörelse 
2003-10-16. Av den 17 sidor 
långa redogörelsen framgår 
bl.a. att kommunen föreslår 
mätningar och åtgärder mot 
bullret. 
Trafikökningen beräknas bli 
marginellt större. Komplettering 
av gång- och cykelväg på 
Utsäljeledens östra sida är pla
nerad. 
Huddinges samhällsbyggnads
nämnd beslöt den 6 november 
2003 att samråd får ske för de
taljplan för området vid Lidls pla
nerade livsmedelsaffär. 

Några dagar senare hade kom
munen och Lidl diskussioner 
om det fortsatta arbetet. Ären
det rullar på. 

Lars Lehman 

utvecklingen, som hänger ihop 
med situationen i Älvsjö och 
andra närliggande platser. 
Kommunen har skrivit till de tre 

huvudoperatörerna med för
slag till platser för kommande 
utbyggnad, så att en samord
ning av mastlägen kan ske och 
att ytterligare nya platser ej ska 
behöva sökas. 

Lars Lehman 

Svårt slänga 
glödlampor 

Det har kommit information från 
SRV om hämtschema för icke 
brännbart avfall. Där kan man 
läsa att glödlampor och spray
burkar skall lämnas till åter
vinningscentralen medan man 
får glasprydnader, porslin och 
keramik hämtat vid huset. Vore 
det inte bättre om sopbilen häm
tade sånt som man ofta släng
er som glödlampor? Det blir 
svårt att fylla tunnan varannan 
vecka med glasprydnader. 

Lars Tiberg 

LIDL är fortfarande aktuell 
Var enkät gav 221 svar, varav 151 svarade ja, 61 svarade nej, och 7 vet ej. 2 var oläsbara. 
Huvuddelen ja-röster såg fördelar i en lågprisbutik för bättre konkurrens i området. Nej
rösterna var mest oroliga för ökad trafik men också oro att nuvarande små butiker skulle 
slås ut. r- '. 
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Stuvstakä l lan - ett vattenhål 
för Snättringebor? 

Det är inte bara i Konsums gamla lokaler som det har vuxit fram en restaurang. Gamla 
tryckeriet vid Stambanevägen har också ömsat skinn och blivit kvartersrestaurang. Det är 
bröderna Jakop och Martin Bilgic som öppnat en kombinerad bar och restaurang ett sten
kast från pendeltågsstationen. 
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Stuvstakällan vill bli en sam
lingspunkt för både Snättringe-
och Stuvstabor på samma sätt 
som en pub i England eller en 
kro i Danmark, säger Jakob. 
Det skall vara enkelt att slinka 
in på en bit mat eller en öl och 
samtidigt kanske träffa några 
bekanta ansikten. Men det är 
inte helt lätt att locka en äldre 
målgrupp. Restaurangdelen 
med dukade bord och en 
grekiskinspirerad meny är ett 
sätt. Vi satsar på förstklassig 
mat, säger Jakob, som stryker 

under att man inte serverar pizza. 
Colorado finns inte mer och den 
gamla skylten måste snarast tas 
bort. Man har inte heller någon 
lunchservering utan det är middag 
som gäller. Det finns ett bra utbud 
att välja bland för en trerätters mat-
upplevelse. Den ena väggen i 
restaurangdelen pryds av en mål
ning där man kan roa sig med att 
se hur många filmstjärnor man 
känner igen. Husbladet kan av
slöja att Marylin Monroe, John 
Wayne, Elvis Presley och Charlie 
Chaplin är några säkra kort. 

Företagarföreningen i Hud
dinge har lagt många av sina 
möte på Stuvstakällan och 
man har ett aktivt samarbete 
med Stuvsta Fotbollsklubb. 
Det går också bra att boka 
lokalerna för privata fester 
och t ex bröllop. Många akti
viteter har man redan hunnit 
med att arrangera allt från 
trubadurer och dansband till 
whiskeyprovning och ölfesti-
val med 28 olika sorters öl. 



Det senaste arrangemanget var 
Halloweenkväll där personalen 
klätt ut sig i skrämmande kos
tymer. På programmet framö
ver finns bl a 60-talskväll och 
dansband med D.J. 

Trots att Stuvstakällan gärna ser 
en lite äldre publik så blir det lätt 
ungdomar mellan 18 och 22 år 
som tar över under helgerna. 
Men så är det även i Stockholm 
om man inte har en väldigt tyd
lig profil t ex jazzmusik. Att få 
en samlingsplats för alla olika 
åldrar och intressen är en god 
ambition men kan vara svårt att 
uppnå. Vi får väl se frampå vår
kanten när solens strålar lockar 
ut gästerna på den stora veran
dan om stuvstaborna har hittat 
hem till snättringesidan av järn
vägen. 

Lars Tiberg Martin Bilgic på Halloweenfest 

Martin och Jakop Bilgic 
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Årets Långsjörunda i regn och blåst 

Den andra upplagan av Långsjörundan blev både reg
nig och kall. Under dagen småregnade och blåste en 
kall snålblåst trots att väderleksprofeterna hade 
förutspått bättre väder. Vi var många som tittade upp i 
skyn och hoppades att solen skulle skina lite. Men som 
man brukar säga : det finns inget dåligt väder bara 
dåliga kläder. 

Trots det, var det ca 1000 som promenerade runt vår 
lilla sjö. Det var fritt fram att starta vid vilken kontroll 
som hellst och många valde att starta vid Snättringe 
Fastighetsägareföremings tält. 

I normala fall tar det knappa timmen att vandra runt 
Långsjön men med alla intressanta utställningar och 
information som de arrangerande föreningarna anord
nat så fick man räkna med ytterligare tid för rundturen. 

Elva olika föreningar hjälpte till att arrangera rundan. 
Ett nytt inslag kunde vi bese, Älvsjö Scoutkår som ord
nade med balansprov och andra scoutövningar. 

Regnhuva på! 

En chans att få lite kaffe och en kaka vid föreningens tält 
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Även i år var det tipspromenad 
som lockade med priser. Hos 
Snättringe Fastighetsägare
förening kunde man vinna pre
sentkort hos Woody. Tyvärr var 
det ingen som hade rätt svar på 
alla de 22 frågorna , men 5 som 
lyckades pricka in 17 rätt. 

Vårt tält kom återigen till an
vändning och föreningen bjöd 
alla som ville på kaffe med till-
tugg. Inför nästa år hoppas vi 
främst på bättre väder och var
för inte fler föreningar. Idrotts
föreningar, samlarklubbar eller 
intresseorganisationer som an
sluter. Väl mött 2004. 

Rätta svar på tipspromenaden 
finns härintill. 
Tyvärr har frågor och svar till 
fråga 1a och b försvunnit. 
Nederst de glada vinnarna! 

Bengt Höglund 
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En liten bit av Italien i Snättringe 
Nu är det full fart igen i gamla Konsumhuset! Sparbankernas Fastighetsbyrå har köpt hela 
lokalen och halva hyrs ut till Deli Italia - en pizzarestaurang som även har italienska deli
katesser och serverar husmanskost till lunch. Husbladet träffade Olle Karlström och Claudio 
Matteoni, båda gamla segeltorpare, som efter 10 års letande äntligen kunde öppna en 
restaurang längs Häradsvägen. 

Olle och Claudio har tillsam
mans med ytterligare två delä
gare och personal fått en riv
start på verksamheten i det gula 
huset. Det har gått mycket 
bättre än väntat, säger Olle, 
som tycker att det är särskilt 
roligt att man känt sig så väl
komna. Vi vill ha en personlig 
kontakt med våra kunder och 
när man upptäckte att vi hade 
ett bredare utbud än en vanlig 
pizzeria var alla positiva. När 
banderollen med öppet sattes 
upp så fylldes den lilla lokalen 
snabbt av hungriga gäster. 

Hjärtat i verksamheten är ved
ugnen som ger en lite speciell 
typ av pizza med rökig smak. 
Det är inga lågprispizzor men 
vill man att det ska vara först
klassiga råvaror och gärna 
parmaskinka, mortadella, ita
liensk salami och pomodore-
skinka så kostar det några kro
nor extra. Italiano kallas pizzan 

som tillsammans med den lite 
mer svenska varianten Deli 
Italia är mest populär. Pizzan 
med samma namn som res
taurangen består av fläskfilé, 
bearnaisesås, lök, tomater och 
kantareller. La Pizza med sina 
rötter i Neapel sägs vara värl
dens mest spridda maträtt. 

Olle Karlström 

10 Snättringe Husblad 



Pizza är bara hälften av omsätt
ningen där andra italienska spe
cialiteter och dagens lunch står 
för resten. Claudio som ansvar 
för att lunchen är både god och 
riklig lämnar gärna smak
garanti. Är kunden inte nöjd så 
kommer det fram en ny tallrik! 

Målgruppen är barnfamiljer och 
hungriga hantverkare som pas
serar på Häradsvägen. Deli 

Italia har medvetet inte skaffat 
öl- och vinrättigheter för att inte 
locka fel kundkrets. Samtidigt 
kan det vara synd att man inte 
kan få ett glas vino rosso till en 
nybakad pizza fram på kvälls
kvisten. Till sommaren så räk
nar Olle och Claudio med att det 
även finns möjlighet till uteser
vering. Det blir säkert ett popu
lärt tillskott. 
Vill man själv laga lite italienskt 

hemma så kan man provian
tera hos Delia Italia och köpa 
ost, skinka, korv, pasta, sol
torkade tomater och inte minst 
den jungfruliga oljan. Några olio 
d'oliva på burk och ett paket 
grizzini så är snart buffén du
kad. Ett enklare alternativ är 
naturligtvis att beställa en fär
dig italiensk buffé men då måste 
man vara ute två dagar i förväg 
och vara minst fem vid bordet. 

Lars Tiberg 

Sälj Din bostad effektivt och säkert 
genom RE/MAX. 

Vi har många års erfarenhet som fastig
hetsmäklare i Huddinge. 

RE/MAX Huddinge 08-449 80 70 
Stationsvägen 25, 141 40 Huddinge 

Låt vär ldens största bostadsför
medlare hjälpa dig när du skall 
sälja så får du flyga RE/MAX bal 
long. Vi bjuder dig på två flygbil
jetter. 

Dessutom bjuder vi på 
överlåtelsebesiktning och dolda 
felförsäkring. 



En bukettbyggare står alltid upp! 
Midjor är på modet igen och 
svällande former.... i alla fall för 
oss spirande "blomsterarr-
angerare" Vi var flera som del
tagit i Ylva Landerholms tidi
gare inspirerande blomster 
och trädgårdskurser. Ylva har 
under en par kvällar hållit kurs 
i blomsterarrangemang. 

Nu var det dax för oss att ge 
oss in i snittblommornas hem
liga värld. En bukettbyggare 
står alltid upp!! Så stående 
byggde vi en fantastisk "teknik
bukett". En teknikbukett består 
av en huvudblomma, bi-blom
mor och manschett. Det blev 
en otrolig skapelse i rosa och 
grönt. Med en ananasblomma 
i mitten och rosa nejlikor, samt 
salal och limonium som man
schett. Sedan var det dax för 
"helhetsbuketten". Ylva visade 
att en helhetsbukett ska hade 
en jämn rytm mellan blomm-
orna.Vi förvandlade en snabb
köpsbukett till ett fantasifullt 
arrangemang. 

Den andra kvällen gjorde vi 
bland annat en blomsterskål 
med värmeljus, fint så här i 
höstrusket. Irma Jansson 

Carina Wiklander-
en av kursdeltagarna 
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