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Julfesten 
Lördagen den 8 januari hölls 
traditionsenlig julgransplund
ring på Källbrinksskolan i 
samarbete mellan Snättringe 
och Fullersta Fastighetsägare-
föreningar. Se omslaget! 

Postadress Stuvsta? 
Segeltorp har det. Skogås 
har det. Nu kan även Stuv
sta få en egen postadress. 

Det var den 15 mars förra 
året som Huddinge kom
munfullmäktige beslutade 
att återinföra Stuvsta som 
postort. Förslaget kom från 
moderaten Bengt Säberg 
och gick igenom med knapp 
majoritet. 

Problemet var bara att 

ingen riktigt visste vilka 
delar av det moderna Hud
dinge som ingick i området 
Stuvsta. Kommunens 
tjänstemän började arbeta 
med frågan och under tiden 
genomförde socialdemokra
terna i Snättringe en kam
panj med flygblad, insändare 
och namnlistor för att få 
medborgarna engagerade. 
De flesta av de cirka 90 per
soner som skrev på listor 

eller mejlade till kommunen 
eller socialdemokraterna 
ville behålla Huddinge som 
postadress. 

I februari ska kommun
styrelsen diskutera ett för
slag till avgränsning av 
området för postadressen 
Stuvsta. Sen är det Posten 
som ska genomföra änd
ringen som kan börja gälla 
från den första april 2006. 

Karin Östmark 
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och kommittéer 2004 
Medlemsrabatter 
Visa ditt medlemskort i Snättringe 
Fastighetsägareförening för att få 
rabatt. 
LTH El 
Tel 774 41 63 Mobil 070A91 39 00 
5 % på elinstallationer och materiel. 
OKQ8 
Tel 711 10 82 10 % på tillbehör och 
oljor (ej batterier, däck och special
erbjudanden), 10 % på hyra av släp. 
Stuvsta Glasmästeri 
Tel 711 17 40 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. 
Stuvsta Rör 
Tel 556 405 90 10 % på ws-varor, 
tillbehör och beställningsvaror 
(ej extrapriser eller kampanjer). 

IG:s WS Fastighets service 
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. 

Hyr föreningens bord, stolar och tält! 
Du kan hyra våra 
även under vintern.' 
stapelbara stolar av 
fällbord 180x80 cm 

bord och stolar 
Vi har 40 fäll-och 
god kvalitet, sju 
och ett fällbord 

150x70 cm. Borden är med bok-
laminat. Priserna nedan gäller för ett 
uthyrningstillfälle. 
Prislista 
1 bord 
1 stol 
2 bord + 10 stolar 
4 bord + 20 stolar 
6 bord + 30 stolar 
8 bord + 40 stolar 

15kr 
8kr 

100 kr 
200 kr 
300 kr 
400 kr 

Planera nu för vårens och somma
rens fester. Boka vårt tält redan nu! 
Tältet är på 4,6 x 6,9 m och rymmer 
ca 48 sittande. 
Hyra för tältet är 500 kr/tillfälle. 

Bild och utförlig beskrivning av tält, 
bord och stolar finns på hemsidan 
www. snättringe .com. 
Välj Uthyrning i menyn. 

Bokning sker genom 
Gert Östergaard tel 711 99 14 

eller bokning@snattringe.com. 
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ÅRSMÖTE 
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte 

onsdagen den 23 februari 2005 
klockan 19.00 - omkring 21.00 

i 
Snättringeskolans matsal 

PROGRAM 
1. Bygglov. 

Vad får jag göra med eller utan tillstånd? 
Vilka regler gäller idag? 
Panagiota Kalliora, Bygglovsenheten, Snättringe, Huddinge kommun 
informerar och svarar på frågor. 

2. Årsmötesförhandlingar. 

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av 
styrelsens funktionärer tillhanda senast 2004-02-06. Du kan även 
skicka din motion till föreningens adress, fax eller e-post. 

Föreningen fyller 86 år och bjuder på kaffe, läsk och tilltugg. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
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ORION I STUVSTA, del 2 
Orion på 1960-70-talen 
Hasse Larsson började 
precis som sin bror Sven att 
redan som pojke hjälpa 
fadern Carl Larsson i affä
ren, och det blev han som 
övertog affären. 1958 köpte 
han både Orion och Hed
mans på Stuvstavägen. Men 
den tid då det fanns kund
underlag för två cykelaffärer 
i Stuvsta, den var förbi, så 
Hasse Larsson stängde 
Hedmans. I början av 1950-
talet kom mopederna och då 
var det de som gav mest 
arbete. När Hasse övertog 
ORION upphörde han med 
radio och koncentrerade sig 
helt på cyklar och mopeder. 
För Hasse Larsson blev det 
sammanlagt 51 år med 
Orion, och en period hade 
han samtidigt också en affär 
i Trångsund, HL-sport (HL 
för Hans Larsson), så då 
sköttes Orion mest av två 
anställda. Den som var bas 
hette Bo Halvarsson och 
hade stora mustascher och 
honom är det många som 
minns. 

Folke Granberg om sina 
18 år på Orion, 1986-2004 

- Jag hade en cykelverk
stad på Östermalm i Stock
holm tidigare och kände 
Hasse Larsson på Orion 
genom att vi träffats när vi 
åkt skidor ihop. När Hasse 
ville sluta så frågade han om 
jag var intresserad att överta 
Orion. Jag bodde i Rönninge 
och åkte ju förbi här varje 

dag med tåget. Det skulle bli 
närmare för mig och jag 
skulle få mycket mer kund
kontakt. Konceptet här var 
att man kombinerade försälj
ning med underhåll och re
parationer och det hade 
visat sig vara bra. 

- Jag såg bara fördelar 
och började på Orion 1986 
och köpte sedan affären två 
år senare. Under min tid har 
det hänt mycket när det gäl
ler säkerheten, särskilt för att 
skydda barnen. Tidigare 
kunde man ha barn "på 
stången", i en barnstol på 
styret eller på pakethållaren 
utan varken ryggstöd eller 
skydd för fötter och ben. Nu 
finns det bra barnstolar 
och nästan alla barn och 

föräldrar använder hjälm. 
Ska barnen ta på sig hjälm, 
så måste föräldrarna också 
ha det. 

- När de första racer-
cyklarna kom blev det mo
dernt att ha "bockstyren" 
också på vanliga cyklar och 
en period var det många 
som kom och ville byta ut 
sina styren. Under mina 
mest aktiva år hade jag 
också kontakt med cykel
handlaren i Älvsjö. Vi hjälpte 
varandra med varor om det 
var något vi saknade. 

- När mountainbike-
cyklarna kom så hade de 
precis som racercyklarna 
bara handbroms och då bör
jade man göra även vanliga 
cyklar med bara handbroms. 

Foto: Harry Jacobsen 

Folke Granberg i verkstaden 
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Foto: Hans Wångberg 
Orions verkstad med Crescentcyklar i taket 

Det har också blivit en själv
klarhet med växlar på cyk
larna och de har blivit mer 
och mer avancerade. 

- Medan jag sålde 
mycket hade jag huvudsak-
ligen Monark-Crescent-
cyklar. De kom med stora 
lastbilar direkt från fabriken 
i Varberg. Nu när jag inte 
säljer så mycket längre har 
jag kontakt med en grossist 
i Älvsjö, Lennart Eriksson 
AB, och kan köpa några 
cyklar i taget. 

- Jag har trappat ner 
verksamheten efter att jag 
fick en hjärtinfarkt och nu 
lägger jag ner helt den för
ste november i år (2004). 
Det känns sorgligt att lämna 
kunderna, många har blivit 
som vänner, men åldern tar 
ut sin rätt... 

Ny ägare från december 
2004 - Lars Berglund 
Snättringe Husblad träffade 
Lars Berglund när han var 
mitt uppe i arbetet med att 

reparera och rusta upp 
Orions gamla lokaler. Han 
berättade att han varit 
tävlingscyklist i Fredrikshov 
IF och att han tills nyligen 
varit cykelhandlare i 
Spånga. I november läste 
han artikeln i Mitt i Botkyrka 
om att Orion i Stuvsta skulle 
läggas ner. Ibland tar "Mitti" 
in samma artiklar i flera upp
lagor, och den här gången 
var det verkligen till lycka för 
alla parter. 

Lars Berglund bor i 
Tumba och precis som 
Folke Granlund så tyckte 
han det skulle bli bra att få 
närmare till jobbet, så han 
slog till. Det kommer alltså 
även i fortsättningen att 
finnas en cykelaffär vid 
Stuvsta station och på 
vintrarna kan man få 
skridskorna slipade och 
skidorna justerade. 

Snättringe Husblad gläds 
med alla cykelvänner och 
hälsar Lars Berglund väl
kommen. 

Cykelmuseum 
På senare år har det börjat 
finnas både cykelsamlare 
och cykelmuséer. Det när
maste museet finns i 
Porslinsfabriken Gustafs
bergs gamla lokaler på 
Värmdö. Sven Larsson fick 
sitt cykelintresse i arv efter 
sin far Carl. Som pensionär 
har han nu varit med och ta
git initiativ till Cykelhistoriska 
föreningen i Sverige. Den 
bildades 1997 och har redan 
ca 300 medlemmar. 

Älskade cykel 
För den som vill läsa mer om 
cyklar och cykelns historia 
finns det en härlig bok utgi
ven 2001. Den heter Äls
kade cykel och är skriven av 
Gert Ekström. Han är inten
dent på Tekniska Museet i 
Stockholm och bor i - Stuv
sta! Man kan låna boken på 
Huddinge bibliotek. 

Gunnel Jacobsen 
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Verksamhetsberättelse 2004 
Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft nio protokoll
förda möten under året. Dess
utom har föreningsfunktionärer 
haft många interna och externa 
möten. Medlemsantalet håller sig 
på ungefär samma nivå som fö
regående år. Vid utgången av 
2004 var vi 1359 sttycken mot 
1363 ½ år 2003. Med ett stort 
antal medlemmar känner styrel
sen bredd och kraft i arbetet. Vår 
tyngd i kommunen ökar. 
Årsmötet 

Årsmötet hölls i Snättringe-
skolan den 19 februari. Vi fick 
extra goda tårtor till kaffet efter
som föreningen fyllde 85 år. 
Procedurfrågorna gick som på 
räls. Övriga frågor handlade om 
elavfall vid återvinnings stationer, 
intresse för larm i bostäder samt 
mopeder på Utmarksvägen. 

I anslutning till mötet höll 
projekdedare Susanne Leinsköld 
och ungdomspolisen Ann Mar
tin en intressant information om 
klotter och klottrare. Det är 
viktigt att föräldrar och skol
personal är uppmärksamma och 
reagerar i tid mot klottret. Vi kan 
räkna med att klottret vi ser i 
Snättringe görs av ungdomar 
från Snättringe. 
Julfesten 

Totalt kom 437 betalande besö
kare, varav 232 barn. Stäm
ningen var som alltid hög. 

Slagsta Gille spelade och 
ledde dansen kring granen. Årets 
uppträdande var vagabond-
clownen Filoche som satte röda 
näsor på barnen. Vi genomförde 
festen i samarbete med 

Fullersta fastighetsägareförening 

liksom tidigare år. 

Trädgård 
Föreningen har enligt stadgarna 
förmedlat trädgårdsvaror vår 
och höst. Våren innebar 63 
beställningar för 32922 kronor 
och hösten 40 beställningar för 
16673 kronor. Sifforna visade 
på en fortsatt minskning och ger 
anledning till eftertanke 
inför kommande år. 
Husbladet 
Vår medlemstidning har utkom
mit med fyra nummer. Vi har 
fortsatt att försöka utveckla tid
ningen med utseende och inne
håll. Framsidan fick ett nytt ut
tryck. Under året har vi fått en 
uppskattad förstärkning i kom
mittén av Anna Enström och 
Karin Östmark. 
Hemsidan 

Vår hemsida har fått en positiv 
utveckling under 2004. Vi hop
pas att våra medlemmar finner 
och ska finna nyttig information 
på denna sida. 

Miljö och stadsplanefrågor 
I remiss har vi vidhållit våra 
synpunkter om Lidl till kommu
nen. Vi har även framfört till 
kommunen att sändningen på 
vägar uppenbarligen var något 
för omfattande under vintern 
och att istället skulle sandningen 
för fotgängare prioriteras på 
trottoarer och på vägar där trot
toar saknas. Kritik har framförts 
till kommunen om städning och 
skötsel av vegetation på kommu
nens mark. Kommunens tjäns
teman svarade att så gott som 
alla pengar gick åt till vinterns 
snöplogning och sandning. 

Granns amverkan mot brott 
Föreningen har fortsatt arbetet 
med grannsamverkan mot brott 
enligt mandat vi har med när
polisen i Huddinge. Under året 
ökade inbrotten i bostäder inom 
Stockholms län tydligt jämfört 
med tidigare år. De två senaste 
åren har vi haft 15 inbrott / 
försök/år i Snättringe. I år blev 
resultatet 14 fullbordade inbrott 
och tre försök efter en ökning i 
slutet av året. Totalt har det varit 
285 inbrott i Huddinge i år. 

Kontaktpersonerna för 
grannsamverkan har gjort ett 
viktigt arbete för allas vår trygg
het och vi har mycket att tacka 
dem för. Den 20 oktober samla
des de av föreningen till årligt 
möte då vi bland annat tog upp 
de inträffade inbrotten. En 
annan viktig fråga var att försöka 
sprida tänkandet om grann
samverkan till att även titta på 
miljön utanför tomtgränsen. En 
yttre ostädad, dåligt skött, 
ner klottrad miljö ger intryck av 
att det är ett område som ingen 
bryr sig om. Detta observeras av 
kriminella personer som ser 
möjligheterna till enkla brott. 
Föreningen har därför sagt sig 
vara beredd att hålla samman ett 
nätverk för kontakt med kom
munen och Vattenfall om 
gemensamma åtgärder med 
boende längs viss gata att hålla 
den yttre miljön i gott skick. 
Intresserade boende kan 
kontakta föreningens grann-
samverkanskommitté för delta
gande i nätverket "Snygga, 
trygga Snättringe". 
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I samband med en tids 
omfattande skadegörelse vid 
Stuvsta station kontaktade 
föreningen Citypendeln för 
diskussion och förslag om 
åtgärder. Det ledde till en hel del 
förbättringar. 

Stuvsta station tillhör de 10 
av skadegörelse mest drabbade 
stationerna i Stockholms län. 

Studiecirklar 
Föreningen har i tidningen och i 
samband med Långsjörundan 
gått ut med förfrågan om en 
studiecirkel om "spinning". 
Tyvärr blev intresset inte tillräck
ligt stort i år. 
Bredband 

Det har inte hänt något särskilt 
under året. Vi bevakar utveck
lingen genom vår kommitté. 
Tält, stolar och bord 
Under året köpte föreningen in 
40 stolar, åtta bord och en bords
transportör för 21373 kronor. Vi 
har tidigare hört efterfrågan om 
detta i samband med tält
uthyrningen och började uthyr
ning till medlemmar under året. 
De hyrdes ut vid 25 tillfällen. 

Tältet användes 23 gånger, 
varav uthyrning vid 13 tillfällen. 
Under året genomfördes en en
kät om inköp av ytterligare ett 
mindre kvalitetstält. Vi fick bara 
ett svar, negativt. Styrelsen har 
beslutat men ej köpt in ytterli

gare ett mindre billigare tält för 
max 3000 kronor, att använda 
som torkställning för det stora 
tältet. 
Snättringes historia 
Gunnel Jacobsen har i samråd 
med Hans Wångberg fortsatt 
framtagande av en kortare skrift 
om Snättringe och dess historia 
att kunna delas ut till nya med
lemmar i Snättringe. Gunnel 
skrev även om cykelbutiken 
Orion och dess historia. Hans 
ordnade en tävling på Internet 
om att känna igen sig i 
Snättringe. 

En av bidragarna till 
Snättringes historia, Arne Ek
lund, lämnade oss efter ett långt 
aktivt liv i Snättringe. 
Snättringedagen 
Vi medverkade som vanligt vid 
Snättringedagen. Inkomster från 
våra aktiviteter gick till 
föräldraföreningen i Snättringe-
skolan. 

Långsjörundan 
Vår gemensamma aktivitet med 
10 andra föreningar i Huddinge 
och Stockholm runt Långsjön 
blev en mycket blöt historia där 
vädrets makter inte stod på vår 
sida. Föreningen ordnade i sam
band med rundan en hundut
ställning för personligaste och 
trixigaste hund. Det kom drygt 
30 tävlande hundar. Dessutom 

stod många hundar och tittade 
på. 

Rundan lockade omkring 
500 deltagande. I vårt tält bjöd 
vi på kaffe, saft, kakor, godis, ut
ställning, barnaktivitet och gott 
humör. När vi packade ihop kom 
solen fram. Det lovar gott inför 
nästa års runda. 
Samverkan 
Vi har haft fortsatta kontakter 
med våra vänföreningar, Stuvsta 
Villa- och Trädgårdsförening 
och Fullersta fastighetsägare
förening Vi har mycket glädje av 
kontakterna med föreningarna 
som samverkar i Långsjörundan. 
Kontakterna och samverkan 
med kommunen har fungerat 
acceptabelt under året, trots att 
en ökad byråkrati börjar visa sig. 
Kanske är det ett resultat av att 
stadsdelsreformen avskaffades? 

Styrelsen vill tacka alla med
arbetare och engagerade med
lemmar för insatserna för de 
boendes bästa under året. 

Snättringe i januari 2005 

Styrelsen för Snättringe 
fastighetsägareförening 
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Fullt tryck hos Kjellis 
Husbladet har gjort åter
besök hos Kjellis Offset 
AB. Vi skrev september 
1992 när vi senast besökte 
Snättringes lokala tryckeri 
och den digitala tekniken 
stod för dörren. Idag sker 
nästan allt med hjälp av 
digital teknik och datorer. 
All gammal blysättning har 
fått stryka på foten. 
Sönerna Håkan och An
ders har tagit över driften, 
men pappa Börje finns 
med och bidrar med sin 
långa erfarenhet. Den 
fjärde medarbetaren Henry 
ansvarar för trivseln och 
ser till att alla skallkrav i 
anbuden efterlevs. 

Kjellis Offset AB är ett 
familjeföretag som drivs av 
tredje generationen Kjellers-
ten. Den verksamhet som 

Foto: Bengt Höglund 

Hela personalstyrkan framför den nya Heidelbergaren 

Foto: Bengt Höglund 

Imponerande stenblock 

startade i källaren i bostads
huset på Oxelvägen har 
vuxit till ett väletablerat tryck
eri som står för kvalitet och 
modern teknik. Tryckeriet 
ligger inklämt bakom stora 
stenblock som blev för dyra 
att spränga bort när 
Milstensområdet byggdes. 
Många stora kunder har va
rit trogna genom åren som 
Huddinge Kommun, Svensk 
Byggtjänst och Huge Fast
igheter. Huddinge Universi
tetssjukhus är också en av 
kunderna som bland annat 
trycker Medicinska Fören
ingens Kårtidning hos Kjellis 
Offset. 

Förutom den digitala tek
niken är det miljötänkandet 
som är den stora förändring 
som skett inom tryckeri
branschen. Både färger och 
papper är så miljövänliga 
som det är möjligt. Kjellis är 

miljöcertifierade enligt ISO 
14001. Att bli certifierad 
kräver att man har kontroll 
över hela processen och kan 
dokumentera allt som görs. 

Nätverk ger jobb 
De flesta kunderna kom

mer via kontakter och 
rekommendationer. Men 
Börje märker att personal
omsättningen i företagen har 
ökat för varje år. Fler byter 
arbetsplats, företag går sam
man, företag läggs ned. Det 
gör att mycket tid måste 
läggas på att bygga upp 

personliga relationer som 
förhoppningsvis breddar 
kundunderlaget. 

Antalet mindre kunder 
har också blivit fler, inte 
minst enskilda konsulter 
inom reklam och marknads
föring. Någon konkurrens 
från nättidningar har varken 
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Foto: Bengt Höglund 

Smakprov på produktionen 

Anders eller Håkan upplevt. 
Vi vill som tur är fortfarande 
få ett tryckt alster i vår hand 
som vi kan bläddra och läsa 
i var som helst - inte bara 
framför datorn. 

Alla tre Kjellersten ser 
ljust på framtiden men 
stryker under att det gäller att 
ständigt hänga med i utveck
lingen. Det är inte lika lätt 
som förr att veta vad som 
händer på tio års sikt. 
Antalet mindre tryckerier har 
minskat de senaste åren och 
några har gått samman till 
stora industritryckerier. 
Kjellis tänker dock hänga 
med i många år till och har 
så sent som i år investerat i 
en ny tryckpress - en 
Heidelberg för runt 1 miljon 
kronor. Den gör det lättare att 
producera framförallt 
fyrfärgstryck. Men gäller det 

att numrera lotter får Börje 
gå ned i källaren och dra 
igång den gamla trotjänaren 
som kräver gammaldags 
handpåläggning och är helt 
fri från att styras av ettor och 
nollor. 

Tryckeriets mascot 
Så var det då Henry -

den fjärde medarbetaren. 
Han viftar glatt på svansen 
och markerar med ett skall 
eller två att det kommit främ
mande människor in i tryck
eriet. Henry brukar också 
bidra till marknadsföringen 

genom att låta sig bli kliad av 
hundälskande kunder innan 
det är dags att göra affärer. 
Han ansvarar också för 
företagets friskvårdssatsning 
genom att kräva regel
bundna promenader under 
arbetstid. 

Lars Tiberg 

Foto: Bengt Höglund 
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Snättringe i Huddinge kommun 
Till gamla och nya Snättringebor! 

Husbladet presenterar här 
första delen av föreningens 
kommande informations
skrift om Snättringe. Skriften 
är avsedd att delas ut till ny
inflyttade, men vi som redan 
bor här kan ju också ha glädje 
av den. 

Gammal tid 
Området på Huddinges sida av 
Långsjön har så länge man 
minns kallats Snättringe. Hur 
namnet uppstått vet man 
inte, men det är gammalt och 
det kan från början ha varit 
ett namn på den långsmala 
sjön. En teori är att formen 
på sjön skulle kunna liknas 
vid en hästpiska som någon 
slår eller snärtar med, en 
annan att det kommer från 
ordet "snat" som förr var ett 
ord för "en tillspetsad rep
ända". Långsjön är ju spet
sig i båda ändar. Fler teorier 
finns - mer eller mindre ve

tenskapliga. 
Den avlånga sjön låg i ett 

bergigt och skogigt område 
som delvis var helt ofram
komligt för människor. De 
som ville ta sig fram rodde 
på sjön eller gick på stigar 
mellan bergen. 

Det gick tidigt en väg 
genom området, det var en 
del av Göta landsväg. Ingen 
vet när människor började 
vandra den vägen, men det 
var innan Stockholm fanns. 
Norrut ledde vägen in mot 
Skanstull och över öarna i 
Mälaren där det var någor
lunda lätt att ta sig över vatt
net, för att sedan komma 
vidare till Uppsala. Åt syd
väst ledde vägen från nuva
rande Korkskruven, förbi 
Långsjöns södra ände, längs 
kanten av bergen vid Utsälje 
fram till Källbrink, genom 
skogarna vid Glömsta mot 
Flottsbro och sedan söderut 

genom Sverige ut mot 
Europa. Här i Snättringe 
fanns det länge bebyggelse 
bara längs den vägen och på 
1600-talet satte man upp en 
milsten, i närheten av nu
varande Vivo och Milstens
radhusen. I gamla dokument 
finns detaljplaneringen av 
Gustav II Adolfs liktåg 1634 
från Nyköping till Stockholm 
och där framgår att man 
valde att ta sig fram land
vägen och att man passerade 
genom Huddinge. Det står 
att prästen i Huddinge ålades 
att bidra med 20 lass hö. 

Göta landsväg slutade 
vara "riksväg" på 1660-talet 
när en ny väg byggts mellan 
Fittja och Liljeholmen, nuva
rande Gamla Södertälje
vägen i Segeltorp. 

Huddinge var en "socken" 
med många små bondbyar 
redan när det bildades en 
kristen församling här någon 
gång på 11-1200-talet. Man 
lät församlingsgränsen följa 
den gamla socknens gränser, 
och de är ungefär desamma 
som Huddinge kommuns 
gränser idag. Man byggde 
en kyrka på 1200-talet som 
fick namnet Huddinge och 
så småningom en prästgård 
som fick namnet Tomtberga. 
Till den behövdes mark och 
de två bondbyarna Fullersta 
och Stuvsta sköt till varsin 
remsa av sina markägor från 
kyrkan och ända upp mot 
Långsjön, ungefär i nuva
rande Tomtbergavägens 
sträckning. Prästgårds-
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Så här såg det ut innan Häradsvägen byggdes Foto: Bertil Hage 

marken ägdes gemensamt 
av församlingsborna i 
många hundra år och 
delarna inom Snättringe an
vändes nog mest som bete, 
för att hämta "vedbrand" och 
för att plocka bär och svamp. 
Markerna väster om präst
gårdsmarken ingick länge i 
Fullersta gårds ägor och de 
öster om ägdes av Stuvsta 
gård och senare av Älvsjö 
gård. Längst upp i norr vid 
Långsjön hade Fullersta ett 
torp som kallades Snättringe 
och det kom senare period
vis att användas som bostad 
åt änkor efter avlidna 
kyrkoherdar. 

Början till 
förändringstid 
I slutet av 1800-talet började 
Snättringe förändras. Mar
kerna häromkring friköptes 
från Fullersta och Snättringe 
gård fick det bostadshus 
som finns ännu med adress 
Snäckvägen. Det var aldrig 
huvudbyggnad till något jord 
bruk utan beboddes av per
soner med andra yrken och 
med anknytning till Stock

holm. Man kunde förhållande
vis lätt ta sig över sjön och 
sedan ordna hästskjuts vi
dare. Marken mellan huvud
byggnaden och Långsjön 
styckades av och man 
byggde Matineholm. Det 
huset finns också kvar men är 
ombyggt och har adress 
Allévägen. Matineholm hade 
en stor fruktträdgård, där det 
ligger radhus numera. Det 

byggdes fler hus i om
givningarna, men det fanns 
fortfarande inga riktiga vägar 
och ingen samhällsplane
ring. Järnvägen genom 
Huddinge hade blivit färdig 
1860 och därmed hade in
tresset att bosätta sig här 
omkring ökat, men från bör
jan var det bara järnvägs
stationer vid Älvsjö gård och 
Fullersta gård. Den senare 
fick namn efter socknen 
och kyrkan och kallades 
Huddinge station. 

Ny tid 
I början av 1900-talet såldes 
många gårdar i Stockholms
trakten och det blev ekono
miskt intressant för aktiva 
tomtbolag att köpa mark, 
stycka upp den till villatomter 
och planera för egnahems
bebyggelse. Det gällde även 
Snättringe, men här var 
vägar ett första problem, 
man gick på upptrampade 

Gammalt vykort 

Häradsvägen i slutet av 1920-talet. Till vänster Knallens livs och 
kiosken, till höger Snättringe gårds lada, flygel och huvudbygg
nad. 
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stigar, både när man skulle 
till tåget, till och från kyrkan 
eller bortåt Segeltorp. På de 
ställen där marken var "bot
tenlös" byggde man spänger 
(en spång, flera spänger) av 
trä. Göta landsväg fanns 
som en lokal väg, men den 
var bitvis i mycket dåligt 
skick. 

De som byggde nytt här 
i Snättringe i början av 1900-
talet var verkliga nybyggare. 
De beställde virke av en 
virkeshandlare och fick det 
transporterat först på järn
väg till Älvsjö och sedan med 
hästskjuts nedför backen vid 
Korkskruven, eller om det 
var på vintern och isen höll, 
över Långsjön. Ibland fanns 
det inte väg ända fram till det 
ställe där man fått lov att 
bygga sitt hus och då gällde 
det att bära sista stycket. 

Man började oftast med 
att bygga en "lillstuga", för 
att bo i på somrarna och 
sedan kunde man bo i den 
medan man byggde sitt eg
nahem. Det finns fortfa
rande "lillstugor" kvar här 
och var i Snättringe. Det var 
många som valde att göra 
ett hus med två lägenheter, 
för att kunna hyra ut den 
ena och på det sättet klara 
finansieringen bättre. 

Efter flera uppvaktningar 
och påtryckningar på SJ 
lyckades man få ytterligare 
en järnvägsstation. Den 
blev färdig 1917, men det 
var inte SJ som byggde utan 
markförsäljaren, Stuvsta-
bolaget. Det var också 
Stuvstabolaget som sedan 
drev stationen de första 
åren och därför blev statio
nens namn Stuvsta, trots 

att Stuvsta by på sin tid 
legat vid nuvarande Kvarn-
bergsplan. Det gamla sta
tionshuset finns kvar och kan 
numera hyras för möten och 
fester av olika slag. 

För nybyggarnas del var 
det dock inte tillräckligt med 
en station. De behövde 
också ett stickspår för gods
vagnar för att kunna lasta av 
byggnadsmaterialet och för 
Snättringes del behövdes 
det också en körbar väg från 
stationen. Det blev både 
stickspår och en väg som 
fick namnet Häradsvägen 
därför att den delvis bekos
tats av medel från Svartlösa 
Härad. 

Gunnel Jacobsen 

Fortsättning följer i nästa 
nummer av Husbladet! 
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Snättringeskolan vann Huddinges 

Gå och Cykla-tävling 
Mellan de 20:e och 24:e september i år genomfördes "Gå och cykla till skolan-veckan" 
i Huddinge. Aktiviteten ingick i den europeiska satsningen "I stan utan min bil" där 
temat var säkra miljöer för våra barn. Anordnare var Huddinge kommun inom 
ramen för Agenda 21. Syftet med satsningen var att främja hälsa, säkerhet, fysisk 
rörelse och omtanke om miljön. Dessutom ha kul tillsammans! Tio skolor deltog 
i tävlingen och vinnare blev Snättringeskolan som kammade hem priset på 10 000 
kronor att användas till förbättringar av skolgården. 

Det blev en jämn kamp 
mellan de tio skolorna där 
irka 3000 elever och perso
nal skulle gå, cykla och åka 
kollektivt så mycket som 
möjligt under veckan. Allt 
sammanfattades på en rese
barometer där både antal 
och avstånd registrerades. 
Hade man så långt till 
skolan att man absolut 
måste åka bil kunde man bli 
avsläppt 500 meter från 
skolan och gå sista biten. Då 
räknades även det som en 
godkänd resa. 

Snättringeskolan fick 
ihop störst antal godkända 
resor i förhållande till det to
tala antalet (87 procent). 
I samband med firandet av 
FN-dagen den 22:a oktober 
kunde elevrådets båda ord
föranden Sara Karvonen och 
Amir Rustam ta emot priset 
på 10 000 kronor. Pengarna 
ska gå till ökad rörelse
aktivitet på skolgården och 
fördelas rättvist mellan års
kurs 1-3 och årskurs 4-6. 

Alla får vara med 
Husbladet träffar några 

elever från Snättringeskolan, 
bland andra Sara och Amir. 
De berättar att varje klass 
ska vara med och påverka 

vad som ska köpas för pris
pengarna. Bollar och hopp
rep står på önskelistan men 
även ett bandymål. 

Eleverna vill också ha ett 
eget aktivitetsrum med olika 
grejer. 

Miljömedvetna elever 
De elever som Husbladet 

träffar är alla mycket miljö
medvetna och kritiska till 
bilar som släpper ut en 
massa föroreningar. Ökad 
satsning på el-bilar, annars 
är det gå och cykla som gäl
ler! Barnen är också mycket 
positiva till den nya 

hastighetsbegränsningen till 
30 kilometer och undrar om 
det inte går att sänka till 20 
kilometer. Säkra skolvägar 
är ett krav från eleverna och 
Amir påpekar att skol-
poliserna gör ett bra jobb. 

Mera kyckling önskas 
Eleverna tycker att 

Snättringeskolan är toppen 
men det finns lite smolk i 
bägaren. Skolmaten! För 
mycket fisk och ofta kall mat. 
Och kycklingklubbor har 
man bara fått en gång! 

Lars Tiberg 

Foto: Bengt Höglund 
Glada elever i Snättringeskolan. Översta raden: John, Amir, Daniel 
och Martin. Nedre raden: Sara och Matilda. 
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