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Ingen har väl undgått att lägga
märke till de installationer som
har gjorts för att märka upp 30zoner i stora delar av vårt område. Föreningen skrev för några
år sedan till kommunen och föreslog 30-zoner i Snättringe. Vi
är därför mycket positiva att det
nu sker och att det också sker på
ett tilltalande och tydligt sätt. Det
är möjligt att någon plats kan
vara lite olycklig, exempelvis vid
Urbergsvägen. Vi hoppas då att
vi reagerar i tid så att problemet
kan lösas.

Lars Lehman
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www.snattringe.com
Hemsidan är pigg och värd ett besök!
Här finns aktualiteter, grannsamverkan, bokning av tält, stolar
och bord samt arbetsutskottens arbete och mycket annat.
Du kan även nå styrelsens ledamöter med e-post från hemsidan.
Föreningens nya e-postadress är: info@snattringe.com
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Medlemsrabatter 2004
Visa ditt medlemskort i Snättringe
Fastighetsägareförening för att få
rabatt.
LTH El
Tel 774 41 63 Mobil 070491 39 00
5 % på elinstallationer och materiel.
OKQ8
Tel 711 10 82 10 % på tillbehör och
oljor (ej batterier, däck och specialerbjudanden), 10 % på hyra av släp.
Stuvsta Glasmästeri
Tel 711 1740 10 % på reparationer
av fönster i hemmet, 30 % på
reparation av fönster inlämnat i
butik, 10 % på inramningar.
Lelles Bildelar
Tel 774 13 00 15 % på beg. bildelar.
Gratis skrotning av komplett bil.
Malms Fastighetsbyrå
Tel 774 82 88 20 % på mäklararvodet
Dala Trä
Tel 774 74 70 10 % på ordinarie pris
Woody
Tel 608 93 00 Begär offert vid större

köp.
O J _

Valberedning
P-A Lindqvist
Bernt Söderlund

Fax till föreningen: 711 13 38
E-post: info@snattringe.com
Hemsida: www.snattringe.com
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Stuvsta Ror
Tel 556 405 90 10 % på ws-varor,
tillbehör och beställningsvaror (ej
extrapriser eller kampanjer).
IG:s WS Fastighetsservice
Tel 774 42 43 Mobil 070-607 94 91
15 % på ordinarie timpris
Thomas Glaad AB
Tel 779 80 50 Mobil 070-779 57 00
5 % på allt inom grävning och
markarbeten.

Du kan hyra våra bord och stolar året runt!
Vi vill påminna våra medlemmar om att det är möjligt att
hyra våra bord och stolar även
under vintertiden.
Vi har 40 fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet.
Vi har sju fällbord 180x80
cm och ett fällbord 160x80 cm.
Borden är med boklaminat.
Priserna till höger gäller för ett
uthyrningstillfälle.
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Prislista
1 bord
1 stol
2 bord + 1 0
4 bord + 20
6 bord + 30
8 bord + 40

15 kr

stolar
stolar
stolar
stolar

8kr
100 kr
200 kr
300 kr
400 kr

Bokning sker genom
Gert Östergaard 08-7119914
eller
bokning@snattringe.com.
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Grannsamverkan mot brott
Gå med i vårt engagemang mot brott,
för trygghet och trivsel!
D e n 14 oktober samlades
kontaktpersonerna i Grannsamverkan mot brott i
Snättringe för sitt årliga möte.
Vi diskuterade bland annat om
vi inom ramen för grannsamverkan även skulle se på hur
gata och grönytor utanför våra
tomter påverkar brottslighet,
trygghet och trivsel. En gatumiljö med klotter och över växta
grönytor där växtligheten skapar
mörker ger tecken på att ingen
bryr sig i området, och brottslingarna vädrar morgonluft.
Vi talade också om den omfattande skadegörelsen under
sommaren vid Stuvsta station.
Snättringe Fastighetsägareförening tog då kontakt med
Citypendeln för att erbjuda samarbete mot skadegörelsen. Citypendeln svarade mycket positivt
och har vidtagit en hel del åtgärder för att stoppa skadegörelsen
vid stationen och bil/cykelbrotten intill.
Järnvägssträckan mellan Älvsjö och Flemingsberg är känd
bland klottrare från hela Europa
som "Wall of fame". Även Stuv-
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sta är känd som "Stuvsta wall".
Hit kommer klottrare från när
och fjärran för att synas med sina
alster och signaturer. De ägnar
sig även i stor grad åt skadegörelse kring det etablerade samhället, liksom stölder, misshandel
och rån, enligt uppgifter från
forskaren Knut Sundell, Stockholms socialtjänstförvaltning.
Droger och utanförskap är andra
kännetecken.
Vi kom fram till att det har
betydelse hur den yttre miljön ser
ut. Klotter ska bort, och de
allmänna ytorna ska visa att vi
aktivt bryr oss.
Fastighetsägareföreningens
grannsamverkanskommitté tar
därför på sig en roll som samordnare för de grannsamverkansområden och andra gator/områden där boende är intresserade
av att samverka med (troligtvis)
kommunen och Vattenfall för att
hålla en snygg yttre miljö.
Fler exempel: Vid en gata i
Snättringe tog Vattenfall bort
gammal målning på ett elhus.
Ingen ny grafitti har målats upp
efter två månader. Ingen ny ska-

degörelse har kommit på bilar
och hus längs gatan från förbipasserande klottrare som vill titta
på "konstverken". De verkar nu
ta andra vägar.
Vidare informerades om en
aktuell händelse när ett ungdomsgäng försökte råna en
gående ensam kvinna på hennes
handväska, nära Stuvsta station
på Häradsvägen kvällen den elfte
oktober. Försöket misslyckades
när bilister stannade upp och
hjälpte till att följa efter ungdomarna som sprang in och över
tomter på Staffansvägen,
Häradsvägen och Gnejsvägen.
Flera polispatruller, även en
polishelikopter med värmekamera sökte sedan i omgivningarna kring Gnejsvägen utan att
hitta dem. Enligt Huddingepolisen hade ett tiotal bilars däck
skurits sönder av ett ungdomsgäng vid Stuvsta station natten
innan rånförsöket.
När vi inte träffas håller vi
kontakt genom att informera
varandra via e-post.

Lars Lehman
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Konsten lever i Gula Rummet

• —

Gula
Rummet
i
källaren
på
Lillskogsvägen 4 gör att Stuvsta/
Snättringe finns med på konstnärskartan.
Ritva Jansson firar sjuårsjubileum i år
och många kända konstnärer har hängt
sina verk på väggarna. Just nu är det Ulf
Wahlberg som ställer ut teckningar från
60-talet och fram till idag.
För Ritva som alltid varit konst- och
kulturintresserad är det en dröm som har gått
i uppfyllelse att få driva ett eget galleri. Det
blir som en hobby eftersom det inte är så
lätt att tjäna pengar på att sälja konst. Drivkraften ligger i att ständigt jaga kvalitativt bra
konst och locka kända konstnärer att ställa
ut även i förorten. Hans Wigert, Max Book
och Huddinges egna Acke Oldenburg, Birgitta Wennerling och Nina Kerola är bara
några axplock.
Förutom att titta på vad som hänger på
väggarna finns det också möjlighet att köpa
målningar, grafiska blad och även små
skulpturer. I arkivet finns alla olika stilar representerade. Letar man efter ett grafiskt
blad av Lizzie Olsson-Arle så har man hittat
rätt. Galleriet är öppet onsdag - söndag
under höst och vår. Den övriga tiden reser
Ritva runt och säljer grafik till kommuner och
landsting.
Ulf Wahlberg som är oktobers konstnär
är kanske mest känd för sina målningar av
amerikanska skrotbilar under 60-talet. I Gula
Rummet finns också några bilar, men de
flesta verken är mer abstrakta.
Nästa konstnär att hänga ut sina verk är
Johanna Schartau som har inspirerats av
rummet som interiör.
Den 27 november är det vernissage för
utställningen MIKRO03STUVSTA där cirka
60 konstnärer ställer ut små verk - inte större
än ett A4-blad. Det är en mycket uppskattad satsning som genomförs varje år. Ritva
hoppas att allt fler konstföreningar skall hitta
vägen till Gula Rummet. Genom blänkare i
Dagens Nyheter kommer det besökare från
både Stockholm och kranskommunerna, och
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Ritva Jansson driver Galleri Gula Rummet.
Foto: Bengt Höglund

Ritva brukar skicka ut cirka 800 vernissagekort till trogna konstälskare.
Så den sista frågan - varför heter det
Gula Rummet när väggarna är vita?
Svaret är att Ritva gillar gult!
Lars Tiberg
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Infraröd bastu ger friskare liv
Värme har alltid ansetts
vara en källa till välbefinnande. Nu finns det
möjlighet att i Snättringe
prova på värmebehandling i infraröd bastu
hos Eva Mirsch på
Sexmansvägen 15.
Värmesystemet kallas
Sensei och producerar
infrarött ljus. Det värmer
djupt in i kroppen och ökar
blodcirkulationen. Infrarött
ljus är elektromagnetiska
energivågor som ligger på
samma frekvens som kroppens egna energivågor och
anses vara ofarligt för kroppen.
Infrarött ljus för hela kroppen är ingen nyhet utan har
länge använts i Tyskland,
Japan och Kina. Även det
amerikanska rymdforskningscentret NASA har
intresserat sig för hur
infrarött ljus kan användas
för konditionsträning.
Varför skall man då krypa
in i den bärbara bastun?
Enligt Eva Mirsch, som är
näringsterapeut, kan infraröd värme minska ledstelhet,
motverka spända och ömma
muskler samt lindra smärta.
Hudproblem som acne,
psoriasis och nässelutslag
kan också förbättras. Om
man vill gå ned i vikt så hjälper värmen till att sätta fart
på kroppens ämnesomsättning och fettförbränning. Listan kan bli mycket längre vilket gör att man blir lite tveksam. Det finns sällan något
som hjälper mot allt. Anled-
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Eva Mirsch demonstrerar sin bärbara infraröda bastu.
Foto: Bengt Höglund

ningen till att man kan påvisa
så många olika positiva verkningar anses vara att det
infraröda ljusets våglängder
stödjer kroppens egna självläkande processer genom
att bland annat öka blodomloppet och rensa kroppen
från slaggprodukter.
Enligt Eva känner de
flesta att behandlingen har
en avstressande verkan.
Många somnar efter bara
några minuter. Det är
värmen som får hela kroppen att slappna av. Dessutom blir det en lugn stund
för alla sinnen och man kan
inte göra så mycket mer än
att koppla av. Efteråt blir man
pigg och alert och energin
flödar.
Förutom värmebehandling jobbar Eva med olika

former av coaching och kurser i hälsa och livsstil. Det
finns möjligheter att slippa
bada i vassen i sommar med
hjälp av Stockholmsmetoden
som genom coaching, mental träning och rätt kost ska
ge en vikt i balans. Eva brinner också för att få överviktiga barn att ändra sitt
beteende för att få en chans
att gå ner i vikt.
En annan spännande
aktivitet är hårmineralanalys
som visar mineralbalansen i
kroppen och talar om vilka
kosttillskott man behöver
och vilka som bör undvikas.
Lars Tiberg
Vill du veta mer om infraröd
värmebehandling kan du gå in på
www.friskamal.se
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Snättringes hundar
Årets Långsjörunda blev en blöt historia där vädrets
makter inte var på vår sida. Det krävdes bra kläder och ett
gott humör för att ta sig runt sjön. Några som glatt viftade
på svansen var de närmare 30 hundar som ställde upp i
tävlingen om Snättriges personligaste hund och Snättringes
trixigaste hund. Många olika hundraser passerade revy, allt
från en liten chihuahua till schäfer och labrador.

Bollkastning stod också
på programmet.
Många hundar och människor också hade vågat sig ut i blötan.

Snättringes trixigaste hundar korade
Trixigaste hund i Snättringe
blev Fröken Smilla med
matte Kristina Erdholm. Fröken Smilla är en Flat Coated
Retriever. På andra plats
kom den lilla chihuahuan
Akromio med matte Lisa
Andersson. Tredjeplatsen
kneps av Milton som kunde
stoltsera med pris i båda
klasserna.

Akromio och Fröken Smilla (till höger) är Snättringes trixigaste
hundar. Matte heter Lisa Andersson respektive Kristina Erdholm.
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visade upp sig

Foto alla bilder: Bengt Höglund

Snättringes mest personliga hund utsedd
Även hundarna på andra och tredje plats var
av blandras: Milton med matte Pamina och
Fabian med matte Kerstin. Domarna hade en
svår uppgift att utse vinnarna eftersom alla hundarna var personliga på sitt eget lilla vis.

Till Snättringes mest personliga hund utsåg domarna Frasse med matte Frida
Björnvall. Frasse är 5/4 månader gammal
och av blandras.

Milton tog pris i bägge klasserna. Matte heter Pamina.

Fabian blev tredje personligaste hund i
Snättringe.
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Gröna fingrar i Snättringe
Carina och Anders med
barnen Sandra och Ida är
riktiga blomstervänner.
Familjen flyttade in i sitt nybyggda hus på Oxelvägen år
1997. Sedan dess har Carina gått på nästan alla
blomster- och trädgårdskurser som Blomstervännerna och Snättringe
Fastighetsägareförening
arrangerat.
Blomstervännerna arrangerar också inspirerande
utflykter till vackra trädgårdar. Senast var det ett besök hos Peter Knutsson i Oxelösund, känd från många
blomstertidningar.
Varje år har det blivit
något nytt, ofta inte planerat
utan det är plötsliga idéer
som sedan växer fram. Sommaren 2004 byggdes en uteplats i trä, som en ö i trädgården. Uteplatsen placerades under den skuggande
pilen som vuxit sig stor
sedan 1997. När man tittar
runt i trädgården är det ett
flertal planteringar som ligger som blomsteröar i den
gröna gräsmattan. Anders
tycker de är lite för många,
de är i vägen när han klipper gräset. Men han medger
att det är vackert. Anders
supportar med allt grävande
och annat grovgöra i trädgården.
Det behöver inte bli så
dyrt med en blomsterträdgård. Man börjar i liten skala,
sedan utökas antalet, en del
blommor har gått i arv från
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mormor, blomsterskott tas
från mammas trädgård och
mycket är köpt genom
Blomstervännerna. Där kostar plantorna bara 5-20 kronor styck, på deras vår- och
höstmarknader.
När
tomten
grovplanerades gjorde Anders
och Carina misstaget att
forsla bort alla stora stenar.
Efter en tid upptäckte de att

tomten blev väldigt platt.
Genom kontakter lyckades
de få några stenar ditkörda.
Dessa stora stenar har de
använt i olika rabatter för att
få lite höjdvariation. De har
också grävt en liten damm
med en pergola för att ge
ytterligare omväxling.
Det ger en skön avkoppling efter arbetet att pyssla
lite i trädgården, säger

Familjen njuter av skuggan på den egenhändigt byggda uteplatsen.
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Planteringarna ligger som öar i gräsmattan.

Carina. Hon har planterat växterna tätt
så det finns inte så mycket plats för
ogräs. En del växter har blivit för stora,
så härnäst så blir det till att gallra, dela
och byta ut växter. Men det är svårt att
slänga, så Carina ger bort till andra
blomsterkompisar.
Grannar och förbipasserande är
intresserade och frågar ofta vad olika
växter heter. Jätteroligt tycker Carina
och hoppas att hon inspirerar andra att
plantera mer blommor i trädgården, det
är så vackert att kunna ta in en bukett,
när man har fest. Carina välkomnar alla
intresserade att ansluta sig till Blomstervännerna där man får tips och inspiration till en vacker trädgård.
Det heter ju att en blomstertid nu
kommer... så börja planera inför sommaren 2005.
Text och foto:
Bengt Höglund.
Visst längtar vi till nästa sommar!
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ORION i Stuvsta
Cykelaffär och verkstad i samma lokal i 66 år
I somras åkte jag till
Sigtuna för att träffa Sven
Larsson. Han bor där och
är pensionär, men hade
tidigare Cykel- och sportaffären
i
Huddinge
Centrum. Jag ville höra
honom berätta om cykelaffären ORION i Stuvsta.
-Det var min far Carl
Larsson som startade
Orions cykelverkstad vid
Stuvsta station. Han var född
1896 i Köping i Västmanland. Som ung började han
praktisera hos Nordlund i
Kungsör och fortsatte sedan
med att reparera, montera
och tillverka cyklar hos olika
cykelhandlare. Han flyttade
till Stockholm och arbetade
bland annat hos Wiklunds,
där han var hjulbyggare. Det
betydde att han monterade
ekrar på cykelhjul, 36 eller 40
ekrar på varje. Det var ett

ORION-reklam på läskpapper som delades ut i brevlådorna.

viktigt moment i tillverkningen. Ekrarna skulle sitta
rätt och var rätt spända för
att cykeln skulle få bra balans.
Blev "sin egen" i Stuvsta
Carl Larsson flyttade till
Stuvsta i Huddinge och
bodde med sin familj vid nu-

Försäljning och verkstad
i samma lokal
I slutet av 1930-talet bygg-

Budcykeln med Orions namn.
Foto: Sven Larsson
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varande Mårdvägen. Han
ville gärna "starta eget" och
trodde att det skulle gå att få
kunder bland nybyggarna i
de från början ganska glest
bebyggda samhällena Stuvsta och Snättringe. Där var
det långt till nästan allt. Männen behövde cyklar för att ta
sig till stationen och sen tog
de tåget till jobben i stan.
Kvinnorna behövde cyklar
för att handla mat och barnen för att komma till skolan.
Carl Larsson startade sin
verksamhet 1930. Först höll
han till hemma och senare i
en verkstad i ett hus till vänster om den gamla konsumbutiken vid rondellen vid
Stuvstavägen-Stationsvägen.

fortsättning på nästa sida

17

Orion fortsättning från föregående sida
des ett stort fint affärshus i
modern funkisstil vid Stuvsta
station, på Snättringesidan
av järnvägen. I oktober 1938
flyttade Carl Larsson sin
verksamhet dit och kallade
den Orion, men hos stuvstaborna var han mer känd som
Cykel-Larsson.
Han hyrde den lokal där
Orion ännu finns. Då låg den
i gatuplanet, men idag uppfattas den som en källarlokal, vägen har höjts i
omgångar.

Gammalt vykort med Orionhuset.

På skylten över entrén
stod det Orions Cykel-,
Sport-, Radio- och Reparationsverkstad. På sommarhalvåret var det mest cykel

och sport och på vintern
mest radio och reparation.
Bland sportartiklar var det
fotboll och fiske på sommaren, och skidor och skridskor
på vintern. Radio- och
grammofonförsäljningen
upphörde i mitten av 1950talet, när TV-apparaterna
kom. Från början var telefonnumret 144, sen blev det
2144 och nu har det ökat till
711 21 44.
Sönerna körde budcykeln
Man hade en budcykel, som
bland annat användes för att
köra ut radioapparater. Sönerna Hasse och Sven fick
tidigt börja hjälpa till i affären.
Sven berättar att det en
gång var så mycket snö att
han i stället för cykel skulle
använda spark för att köra
en radioapparat till Hörningsnäs. Han minns ännu hur
tungt det blev när han kom
ner till de mer centrala delar

av Huddinge där vägarna
var både plogade och
sandade.
Sven minns också att
han ibland fick pengar för att
gå in på Högklints konditori
i huset bredvid och köpa
wienerbröd och Pomril, det
var en läskedryck.
Cyklarna var av märket
ORION
Cyklarna köptes från cykelfabriken Christian Kroon i
Vansbro och kom med tåg till
Stuvsta station. Då var frontmärket på fram gaffel röret
redan påsatt. Det var av
metall och det stod
"Larssons Cykelverkstad
ORION Stuvsta". Märkena
tillverkades av Sporrong.
Sven Larsson har sparat två
välputsade märken.

Orion-frontmärken.
Foto: Harry Jacobsen

Alla cyklar är inte likadana!
Foto: Sven Larsson
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Kunderna kunde lämna in
sina cyklar för rengöring och
justering och omkring 1950
kostade det 15 kronor och 35
öre. Vid den tiden var de
ibland på somrarna fyra-fem
personer som jobbade. En
period fanns det en cykelaffär på Stuvstasidan också.
Den drevs av ett par makar
som hette Hedman.
Det hände att kunderna
ville ha sina cyklar
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omlackerade. Sven minns
att han fick ta ramar och ibland både hjul och skärmar
på tåget till Stockholm södra
och sen gå till Svenska
Velocipedfabriken i Mariahissen för att få det gjort. Det
var också dit man åkte
under kriget, när det var brist
på gummi. Cykelhandlarna
kunde ta med sig en bunt
dåliga däck för att byta till sig
nya hos grossisten. De
kunder som ville köpa
gummidäck på den tiden
måste ha licens.
Man gjorde sin egen solution för att lappa cykelslangar och Sven minns
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sommaren 1955 när det var
så varmt att solutionen
smälte och lagningslapparna
lossnade.
Det förekom också att en
del kunder lämnade in cyklar för vinterförvaring.
I början sålde Orion
också cyklar på avbetalning.
Det var naturligtvis en risk
med det och man övergick
till att använda bankväxlar
som löstes av någon bank,
som sedan fick sköta
indrivningen.

Har du en
original ORIONcykel hemma?
Då är Sven Larsson intresserad av att få se den.
Hör av dig till:
velociped@home.se
eller
till
Snättringe
Fastighetsägareförening
info@snattringe.com

Gunnel Jacobsen
Fortsättning följer i nästa
nummer av Husbladet!
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Badar med svanar

Varje morgon vid åttasnåret
hörs ett stilla plaskande
från en brygga i Långsjön.
Det är tvillingarna Kerstin
och Barbro som tar ett
morgondopp tillsammans
med herr och fru Svansson
och deras ungar.
Kerstin och Barbro är inbitna
badare och från april tills isen
lägger sig på Långsjön tar
man sig vatten över huvudet
varje dag. Vattnet i Långsjön
har blivit mycket bra och inga
alger skymmer sikten mot
botten. På vintern blir det inte
lika ofta, men det går ju alltid
att hacka upp en vak och krypa ner när längtan efter ett bad blir tillräckligt stor. En och
annan skidåkare som vill glida längs stranden kanske muttrar lite, men det finns gott
om plats längre ut på sjön för skidspår.
Så var det då familjen Svansson - sju
svanar som plaskar och doppar sig tillsammans med tvillingarna för att sedan utfodras
med havre och brödsmulor. Minst ett kilo
havre går åt varje dag plus bröd som ICA
Orren ställer upp med. Ibland blir det fest på
lite hembakt bröd.
Det märks att svanarna är kompisar med

Familjen Svansson hälsar på.
Foto: Bengt Höglund

Kerstin och Barbro. De äter ur hand och
håller sig tätt intill bryggan. En av ungarna
har lite bekymmer med både näbb och
bakdel och kan ännu inte flyga. Han (eller
hon) har fått namnet Gumpen och det är
tveksamt om det blir någon flygfärd. Det
är samma svanpar som återkommer varje
år, men frågan är var man håller till under
vintern? Kanske vid Stockholms ström?
Alla som passerar känner till Kerstin och
Barbro och hejar glatt. Deras morgondopp
har blivit ett naturligt inslag i vardagen. Den
lilla badklippan vid bryggan försöker man
också hålla ren från ölburkar och skräp och
efter ett telefonsamtal med kommunen kom
snabbt en soptunna på plats.
Efter det avsvalkande doppet är det
skönt att åka hem, ta en varm dusch, fräscha till sig och starta dagen med nyvunna
krafter. Kanske ska tilläggas att alla i badligan inte är dunungar - tvillingarna har firat
63-årig födelsedag!
Lars Tiberg

Möte vid morgondoppet.
Foto: Bengt Höglund
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