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Möten och medlemsantal 
Vår ökande rekord utveckling 
gällande medlemshushållen 
fortsätter till vår stora glädje. 
Årets rekord, 1.363,5, blev en 
förbättring med 11 från föregå
ende rekordår. Totalt finns det 
omkring 3.100 hushåll i Snätt-
ringe. Med ett växande antal 
medlemmar känner vi funktio
närer ett stort och tacksamt 
stöd och tyngd för vårt fortsatta 
arbete. Styrelsen har haft 9 mö
ten under året. Föreningens 
funktionärer har därutöver haft 
många andra möten och kon
takter i medlemmarnas intres
sen. 

Under våren arrangerade vi på 
försök ett informationsmöte rik
tat till nyinflyttade. Ingen kom. 
Vi brukar normalt ha en omsätt
ning på 6% i Snättringe. Det 
skulle betyda ca 180 nyinflyt
tade hushåll/år. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls den 17 februari 
och hade Häradsvägen och 
tung trafik som frågor. Frå
gorna fick karaktär av rådslag 
och slutade med att föreningen 
skulle driva fråga om en något 
smidigare genomfart på 
Häradsvägen samtidigt som 
den tunga trafiken skulle mins
kas. 
Gert Östergaard och Ulla Mark-
hester nyvaldes till styrelsen. 
Gösta Eriksson avgick efter ett 
synnerligen förtjänstfullt arbete 
under många år. Han valdes till 
hedersmedlem. 

Julfesten 
Totalt 387 besökande, varav 
203 barn. Slagsta Gille sjöng, 
spelade och dansade som van
ligt på sitt trevliga sätt runt jul
granen. I övrigt hade vi våra 
sedvanliga attraktioner med 
filmvisning, aktiviteter och lotte
rier. 

Trädgård 
Föreningen har som tidigare 
förmedlat trädgårdsvaror vår 
och höst. Våren siffror var 91 
beställare för totalt 42.846 kr -
en minskning mot fjolårets ök
ning. 
Höstens resultat blev 57 bestäl
lare för 24.471 kr - en minsk
ning. Enligt leverantören följde 
minskningen ett mönster för 
hela regionen. 

Husbladet 
Vår tidning har kommit ut i tre 
nummer. Vi har kunnat fortsätta 
med delar i färg. Vi har haft fort
satt inriktning på människor och 
aktualiteter samt historia i vårt 
närområde. 

Hemsidan 
Vår hemsida utvecklades 
mycket under 2002, men vi har 
under 2003 endast kunnat ge en 
begränsad aktualitet. Vi hoppas 
kunna nå bättre aktualitet under 
2004. 

Miljö och 
Stadsplanefrågor 
Införandet av 3G-teknik i Snätt
ringe började ske under året. 
Det började mycket olyckligt 
genom att förslagen fördes 
fram mycket dolt. Detta ska
pade en olycklig stämning vid 
senare informationsmöten. 
Föreningen har medverkat vid 
ett flertal möten och kontakter 
för att få så bra lösningar som 
möjligt för de boende inom 
området. Vi utgången av året 
ser det ut att bli utnyttjande av 
befintliga master vid brand
stationen och Vattentornet. Lös
ningen vid Utsälje är inte riktigt 
klar. 
Under året påbörjades plane
ring av en Lidl livsmedelsbutik 
vid korsningen Utsäljeleden och 
Häradsvägen. Föreningen gick 
ut med en enkät om frågan i 
området. Vi fick 221 svar, va
rav 151 svarade ja till butik. 61 
svarade nej. Huvuddelen ja-
röster såg fördelar i en lågpris
butik för bättre konkurrens i 
området. Nej-rösterna var mest 
oroliga för ökad trafik och bul
ler men också oro att nuva
rande små butiker skulle slås 
ut. Föreningen yttrade sig där
för positivt i stort till etablering, 
men vi pekade på några väsent
liga invändningar som vi öns
kar beaktade för de närboendes 
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bra. Vi har varit uppmärksamma 
och kunnat hålla tillbaka en tråkig 
utveckling. Tack alla kontakt
personer för ert fina och nyttiga 
arbete. Nu tar vi friska tag för 2004! 

Tältet 
Under tältets andra år hyrdes det 
ut vid 14 tillfällen - jätteroligt. Vi 
blir mycket glada över att de bo
ende i Snättringe tar vara på möj
ligheten till fest och samman
komster. Vi har hört mycket nöja 
röster även i år, vilket gör det ro
ligt för oss att fortsätta. Vi har 
själva använt tältet till ett flertal 
aktiviteter som har gett oss möj
lighet att verka trots dålig väder
lek. 
Under året har det kommit förfråg
ningar på bord och stolar, vilket vi 
har börjat att undersöka möjlighe
ter till. 

miljö. Vid utgången av året på
går samrådsarbete för detalj
plan. 

Under året hade föreningen viss 
kontakt med Långsjö Ff som 
mynnade ut i att vi kontaktade 
kommunen om förbättringar i 
framkomlighet vid Långsjöns 
strand i området mellan Tran-
vägen och Badstrandsvägen. Vi 
fick ett positivt gensvar och ef
ter ett antal kontakter lossnade 
genomförandet glädjande och 
plötsligt mer än väntat. Dagarna 
före jul var arbetet med en grus
stig utförd. Vi tror och hoppas 
att det blir till glädje för många 
som har haft svårt att ta sig förbi 
sträckan tidigare. 

Bredband 
Det har inte hänt något särskilt 
under året. Vi följer utvecklingen 
genom vår kommitté. 

Grannsamverkan 
mot brott 
Föreningen har fortsatt arbetet 
med grannsamverkan mot brott 
enligt det mandat vi har av när
polisen i Huddinge. I maj hade 
vi ett möte med kontaktper
sonerna. Kallelsen blev sent 
utskickad varför närvaron inte 
var så hög. Vi ordnade därför 
ett särskilt höstmöte för 
kontaktpersonerna. Då blev vi 
många fler. På mötet lämnade 
vi ut nya, fräscha kataloger, 
skyltar och medlemsdekaler. Vi 
kom överens om att ha vårt år
liga möte på hösten och att vi 
skulle använda e-mail för snabb 
intern information i grannsam-
verkansfrågor. 
Antalet inbrott i bostad blev 15 st 
i likhet med föregående år. Av 
dessa var 5 försök och vi hade 
dessutom många observatio
ner av gärningsmän. Med tanke 
på hur utvecklingen är 
ru nom kring oss har vi skött oss 

Snättringes historia 
Vi har tagit fram en fin utställning 
till våra skärmar, vilka användes 
vid Snättringedagen och Lång-
sjörundan. Under året utsågs 
Gunnel Jacobsen att ingå i kom
mittén, vilket vi är mycket tack
samma för. I slutet på året tog 
kommittén på sig en uppgift att 
ta fram en populärbroschyr över 
Snättringes historia. I övrigt har 
Arne Eklunds artikel och 
skrivningen om Lennart Ivars
son i Husbladet varit mycket in
tressanta för vår kunskap om 

området och dess männis
kor. 

Snättringedagen 
Vi medverkade som vanligt 
vid Snättringedagen. Vädret 
var ostadigt. Våra inkomster 
överlämnades till förälda-
föreningen vid skolan. 

Långsjörundan 
För andra året arrangerades 
Långsjörundan. Vår station 
med tält varvid stranden ned
anför Tranvägen. Vi bjöd på 
kaffe, bröd, kakor, saft och 
godis. Samtliga 9 föreningar 
från Huddinge och Stock
holm från förra året medver
kade. Nya var Älvsjö scout 
kår. Trots det kalla och små-
regniga vädret var stämm-
ningen god. Vi uppfattade 
antalet deltagare till omkring 
1000. 

Studiecirklar 
Under vår och höst arrang
erade vår kommitté ett antal 
träffar om blommor och ar
rangemang med vår högt 
uppskattade Ylva Lander-
holm, känd från TV, som ci
ceron. Den första kursen 
lockade 70 kvinnor och 
0 män! 
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Samverkan 
Vi har haft fortsatta kontakter med våra vänföreningar 
i Stuvsta och Fullersta. Vi hade en gemensam träff 
under året. I övrigt är vi glada för de givande kontak
terna med föreningarna inom Huddinge och Stock
holm som medverkar i Långsjörundan. Vi har även 
upplevt en ökad samverkan med tjänstemän inom 
kommunen på ett positivt sätt. 

Styrelsen vill tacka alla medarbetare och engage
rade medlemmar för insatserna under året. 

Snättringe i januari 2004 

Förbättrad framkomlighet kring Långsjön 

Vi är mycket glada och nöjda med 
kontakterna med kommunen för att 
förbättra stigen mellan Badstrands
vägen och Tranvägen. Inte minst vid 
Långsjörundan hade vi hört synpunk
ter om svårigheterna att ta sig fram 
på sträckan. 

Efter ett möte med Långsjö fastig
hetsförening tog vi från Snätt-ringe 
en förnyad kontakt med kommunen, 
som till att börja med skulle kunna 
tänka sig att göra en begränsad in
sats med handgriplig hjälp från 
Snättringe fastighets-ägareförenig, 

vilket vi var positiva till. 

I slutet på året uppkom snabbt ett 
läge där hela sträckan kunde åt
gärdas av kommunen, vilket ledde 
till att flera närboende fick mycket 
sen information. 

Vi hoppas att den förbättrade de
len ska stimulera fler till att ta sig 
runt och längs sjön för rekreation, 
trafiksäkerhet, skönhetsupple
velse och trivsel! 
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Snättringe hade sin egen L.M. 
Husbladet har besökt Ingebritt Gronemann som är dotter till Lars 
Magnus Preinitz - en man med många strängar på sin lyra. Han 
var född 1890 och på 1940-talet hade han en fabrik med ca 30 
anställda i Snättringe gårds gamla ladugård. Där tillverkade han 
olika vagnar för bl a lantbruk och skogsbruk med det gemensamt 
att alla hade gummihjul. Preinitz verkstäder var ledande special
fabrik för gummihjulsfordon. 

Gammalt soldatnamn 

Namnet Preinitz låter inte svenskt 
men Lars Magnus hade inget ut
ländskt påbrå. Hans farfar hade 
från början det ursvenska nam
net Johan Ersson. På 1800-talet 
blev han indelt soldat på ett torp i 
Uppland där företrädaren bar 
namnet Preinitz och då tog han 
samma namn. Det ar vanligt på 
den tiden och bekvämt för 
försvarsmakten. Sonen Anders 
Petter Preinitz stannade i uppland 
och blev skräddare och hans son 
Lars Magnus, som den här his
torien handlar om, började arbeta 
som smed. Som vuxen flyttade 
han till Rikstens gård i Tullinge, 
där han blev gårdssmed åt ba 

ron Cederström och samtidigt 
började bygga upp ett eget fö
retag. 

Gummihjul i 

Snättringe gårds ladugård 

I slutet av 1930-talet sökte Lars 
Magnus sig till Huddinge där 
han en tid hade en smedja i 
Stuvsta och bl a gjorde järngrin
dar, trädgårdsmöbler och även 
läslampor. Senare köpte han 
Snättringe gårds ladugård och 
började bygga upp en special
fabrik, Preinitz Bil & Traktor, för 
att tillverka gummihjulsfordon 
med bl. a. hydraulisk tipp. Det 
var vagnar som skulle hakas 
på som släp efter ett motorfor 

Lars Magnus Preinitz 

don eller efter häst. Det var 
under kriget och bristen på 
bensin gjorde att folk inte 
kunde använda sina bilar. Där
för sålde man gärna sina 
gamla begagnade däck till 
Lars Magnus. 

Sonen bodde i lillstugan 

Sonen Arne arbetade också i 
företaget. Man gjorde allt 
själva: egna ritningar, inköp av 
råmaterial, tillverkning och inte 
minst marknadsföring och för
säljning. På S:t Eriksmässan 

Huddinges fotograf Larsson har tagit bilden med hela personalen uppställd utanför verksta
den/ladugården. Far och son Preinitz sitter i mitten längst fram. 
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hade man en egen monter och 
som mest var det 30 anställda 
i företaget. Sonen och hans 
fru Maj bodde i en för 
Snättringe typisk "lillstuga" i 
närheten av gården och 
många av de anställda bodde 
runt om i Snättringe. Lars 
Magnus själv bodde på 
Åsögatan på Söder och tog 
tåg och buss hit ut. Trots att 
han hela sitt liv arbetade med 
fordon skaffade han aldrig kör
kort till bil. Ingebritt Grone-
mann minns namnet på flera 
av medarbetarna. En hette 
Bertil Sandberg och bodde på 
övervåningen i huset bredvid 
Konsum. Han och Lars Mag
nus hade arbetat tillsammans 
redan hos Cederström på Rik
sten. En hette Sjöö och hade 
varit sjöman och var händig i 
det mesta. 

En typisk flaklastare 

LM. var en 
tusenkonstnär 

Utmärkande för Lars Magnus 
var att han hade en konstruktiv 
fantasi. Han hade ofta nya idéer 
på gång och hade lätt för att 
lösa problem.Han var flitig även 

på sin fritid och tyckte 
om att smida, måla tavlor och 
arbeta i trä. Ingebritt 
Gronemann beskriver sin far 
som en tusenkonstnär. 

Brandkåren maktlös när 
verkstaden brann ned 
Tyvärr slutade tiden i Snätringe 
med en ekonomisk katastrof. 
Den 24 april började verkstads
byggnaden brinna. Det var hu 
en gammal ladugård och hu
vudsakligen av trä. Brandkåren 
larmades, men den låg då un
gefär där Huddinges tingshus 
ligger i dag, och på den tiden 
tog det 20 - 25 minuter att ta 
sig därifrån till Snättringe. Då 
var hela fabrikslängan för länge 
sedan övertänd. Då motor
sprutan kort därefter skar ihop 
kunde brandmännen ingenting 
göra utan hela verkstads
byggnaden med maskiner, la
ger och verktyg brann ned till 
grunden. Lars Magnus hade 
köpt sin enda personbil , en 
Volvo, som stod upp-pallad och 
inte gick att få ut i tid men man 
klarade byggnaderna intill. 
Ingebritt Gronemann minns 
också att hennes gamla dock
vagn brann upp med dock
kläderna som farfar skräddaren 
hade sytt. Tidningen AT skrev 

Byggnaden låg där 
Häradsvägen går 
idag, sydväst om 
Snättringe gårds 
huvudbyggnad. 
Nederst tv. 

en artikel om branden och kom
menterade bl.a. svårigheterna 
att få hjälp från brandförsvaret i 
Stockholm på grund av att det 
behövdes en särskild rekvisition 
från brandchefen på platsen 
samt ett särskilt lösenord. 
Grannarna runt omkring var 
mycket kritiska till brandkårens 
insats. 

LM. i konkurs men aktiv 
i ytterligare 33 år 

Orsaken till branden var troligen 
överslag i de elektriska ledning
arna. Byggnaden var inte fullt 
försäkrad eftersom försäkrings
bolaget ansett brandrisken allt
för stor. Lars Magnus Preinitz 
gjorde så gott som omgående 
konkurs. Han var 56 år och res
ten av sitt liv ägnade han åt 
småföretagande inne i Stock
holm. Han blev nästan 89 år 
och fick vara verksam in i det 
sista. Sonen Arne Preinitz var 
knappt 30 år när verkstaden 
brann och hann fortsatte sitt 
yrkesverksamma liv som an
ställd på olika arbetsplatser i 
den tekniskt-mekaniska bran
schen. De sista åren var han 
förman på Waxholmsvarvet i 
Stockholm. 

Gunnel Jacobsen 

Mycket arbete utfördes utomhus och man kan se 
hur berget höjer sig upp mot nuvarande 
Snäckvägen. Lars Magnus är med i arbetet klädd 
i hatt och överrock. 
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Den årliga julgransplundringen i Källbrinksskolan lockade i år, 2004, 305 vuxna och 232 barn. 
Stämningen var som alltid hög och Slagsta Gille spelade och ledde dansen kring granden. 
Årets uppträdande var Clownen Filoche - en vagabondclown som satte röda näsor på barnen. 
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/ trakterna kring Storskiftesvägen finns Bry Oss Grannsamverkan som under flera år lyckats 
hålla tjuvarna på avstånd. Eldsjälar är Erik Byström och Britta Sandberg som Husbladet träffade 
över en kopp kaffe. 

Bry Oss startade 1994 och har 
en aktiv grannsamverkan där 
ständig information är nyckeln 
till framgång. Alla 36 fastig
hetsägare har tillgång till en ak
tuell adresslista med både te
lefonnummer och e-postadres-
ser för att snabbt kunna komma 
i kontakt om något verkar mys
tiskt. Erik Byström skickar 
också ut regelbunden informa
tion via e-post för att ständigt 
hålla beredskapen hög. Det har 
gett resultat och under förra året 
har Bry Oss klarat sig utan 
några inbrott. 

Det hänger helt och hållet på 
enskilda personer, menar Erik 
Byström. Om alla hjälps åt och 
tar visst ansvar för sin när
maste granne kan vi fortsätta 
att nå framgång. Återigen gäl
ler det att informera om när 
man reser bort eller av andra 
orsaker inte kommer att vara 
hemma. Ser man främmande 
människor eller okända bilar 
inom området kan man vänligt 
ta reda på om man kan hjälpa 
till med något. 

De tips som Erik och Britta kan 
ge är att tömma brevlådor, 
skotta snö, klippa gräset. Allt för 
att inte signalera att fastigheten 
är tillfälligt obebodd. Altandörren 
bör man vara särskilt observant 
på eftersom det ofta är tjuvar
nas ingång. Det är också vik
tigt att hålla entrédörren låst om 
man vistas mycket ute på bak
sidan. Många inbrott sker mitt 
på dagen och även när husä
garna finns hemma. 

Erik Byström och Birgitta Sandberg - eldsjälar i Bry Oss 

Ansvariga inom grannsamver
kan har fått nya pärmar från 
Länspolisen med många nyt
tiga tips som man kommer att 
delge under kommande möten. 
Även en ny skylt har tagits fram 
som kan sättas upp väl synligt 

för att tala om att det inte lönar 
sig att försöka begå brott i om
rådet. Det är också bra att vi 
talar om att det finns en fung
erande grannsamverkan ge
nom att sätta upp de gula 
dekalerna på våra brevlådor. 
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