




Vill Villaägarna döda oss? 
Snättringe fastighetsägareförening och systerföreningarna 

i Stuvsta och Fullersta har verkat i dessa områden i omkring 
85 år. Vi har alla tre verkat för våra gemensamma intressen 
inom respektive område. Vi har samarbetat och givit tips till 
varandra i en kreativ anda. 

Vi har alla tre valt att stå utanför Villaägarna för att hålla 
nere medlemsavgiften. Snättringe fastighetsägareförening har 
ändå valt att lägga del av medlemsavgiften till Villaägarna 
som ett bidrag för det nationella arbetet. Det har brukat bli 
ungefär 4000 kronor om året de senaste åren. 

Vi har även varit positiva till om enskilda hushåll själva 
valt att också ansluta sig till Villaägarna. 

För något år sedan bröt sig några personer ur Stuvsta Villa-
och Trädgårdsförening och bildade Stuvsta Gårds Villaägare
förening, ansluten till Villaägarnas riksförbund. Hastigt och 
olustigt har de under det senaste året även börjat ansluta 
medlemmar i Villaägarna som bor i Snättringe. Nyligen 
skickade de ut papper till drygt 300 hushåll på snättringesidan. 
Föreningen förklarade att Villaägarnas medlemmar 
automatiskt skulle bli medlemmar i Stuvsta Gårds 
Villaägareförening om de inte aktivt svarade. De hade tidigare 
skickat ut en skrivelse där en aktiv handling krävdes av 
medlemmen för överföring men då fick de inga svar. Nog 
tycker jag att det är ett övertramp från föreningen att ta till 
sig medlemmar med betalningkrav utan att medlemmarna 
själva aktivt hade begärt det. 

I dagsläget har denna förening genom denna 
anslutningsprocess blivit omkring 1000 hushåll. Istället för 
att verka inom ett geografiskt ansvarsområde som vi andra 
föreningar har gjort i omkring 85 år har de gått in över våra 
områden i en offensiv. Det betyder att det nu är två 
fastighetsägareföreningar som verkar med samma frågor i 
samma område. Jag ser tyvärr bara nackdelar med detta. 
Framför allt innebär det att föreningarnas enskilda kraft 
minskas och snedriktas. Samverkansklimatet försämras. 

Jag hoppas att vi i Snättringe fastighetsägareförening utför 
ett bra arbete i Snättringe för de boende. Om ni vill se en 
fortsatt stark Snättringeförening, och med tanke på 
Villaägarnas aggressiva framfart i Snättringe, föreslår jag att 
ni som är medlemmar i både Villaägarna och i Snättringe 
fastighetsägareförening upphör med medlemskap i 
Villaägarna, i vart fall i Stuvsta Gårds Villaägareförening. På 
kommande årsmöte får vi ta ställning till om vi även i 
fortsättningen ska skicka tusentals kronor till Villaägarna. 

Jag ser en fara i att Villaägarna vill slå ut oss 
fastighetsägareföreningar som har valt att inte vara 
medlemmar i Villaägarna. 

Lars Lehman, Ordförande 
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2005 

Annonsera i Husbladet! 
Du når cirka 3200 hushall i Snättringe, tre gånger om aret. Vara läsare ar en köpstark fj 
grupp som gärna gynnar sina lokala leverantörer! 
Vänd dig till Bengt Höglund på telefon 08- 774 97 47. Priserna nedan är exklusive 
moms och gäller per nummer vid annonsering med samma material i tre nummer. 
Dimensionerna anges i cm, bredd x höjd. 
Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen. 

Annonsprislista 
Storlek 
Helsida 
Halvsida 
Kvarts sida 

liggande 
stående 

21x30 
16,5x12,5 

16,5x6 
8x12,5 

Sv/v 
1500 kr 

800 kr 

500 kr 
500 kr 

Färg 
3 000 kr 
1500 kr 

1000 kr 
1000 kr 
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Hyr föreningens bord och stolar i vinter! 
Du kan hyra våra bord och 
stolar även under vintern. Vi 
har 40 fällstolar och 8 bord. 

Vi har beslutat att köpa in 
ytterligare 20 stolar och 4 bord 
då efterfrågan under säsongen 
har varit stor. 

Du kan också redan nu boka 
tältet för nästa säsong. Vi kan 
dock ej bekräfta beställningar 
för i slutet av maj och början av 
juni då vissa föreningsaktiviteter 
ännu ej bestämts. Vi har även 
beslutat att köpa in ytterligare 
två fönster till nuvarande tält. 

Ny webbmaster funnen 
I förra numret av Husbladet efterlyste vi en ny webbmaster 

som skulle kunna ta över ansvaret för föreningens webbplats efter 
Gert Östergaard. Vi har nu glädjen att tillkännage efterträdarens 
namn: han heter Staffan Kihl. 

Staffan är ingen nybörjare i webbsammanhang, han ansvarar 
också för Botaniska Sällskapet i Stockholms webbplats med adress 
www.bsis.org. Titta gärna in där för att kanske få en försmak av 
vad som väntar vår egen snattringe.com framöver. 
Glöm inte bort att surfa in på www.snattringe.com 

Anna Micro Vikstrand har studerat och jämfört 
stadsplaner i tre socknar med municipal-
samhällen i Stockholmstrakten: Huddinge, 
Sollentuna och Täby. Det har blivit en tjock 
bok, med både text och bilderom hur det gick 
till, hur man planerade och vad det sedan blev. 
Den är intressant både för den som vill 
fördjupa sig i ämnet och för den som vill få en 
övergripande uppfattning. Självklart beskrivs 
även arbetet i Snättringe. Bland annat finns 
förslaget till Stadsplan för Snättringe 
Municipalsamhälle i Huddinge socken, 
Stockholms län, upprättad 1943 av ingeniör 
SEÖhman. 

Nu behöver vi inte längre tvista om var 
gränserna för Snättringe gick den gången det 
begav sig och nog känns det skönt att det inte 
blev något av med planerna på att bygga 
infartsvägen Fläsklösaleden, men den var 
alltså med i stadsplanen från 1943. Har någon 
funderat över den gröna markbiten i kilen 
mellan Stambanevägen och Tomtberga-
vägen, så finns förklaringen här. 

Boken kan lånas på biblioteket eller köpas 
i bokhandeln. 

Gunnel Jacobsen 
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Bokning sker genom 
Gert Östergaard på telefon 
08-711 99 14 eller via e-post 
bokning@snattringe.com 
Utförlig beskrivning av tält, 
bord och stolar finns på 
www.snattringe.com. 
Välj Uthyrning i menyn. 

Prislista 
Gäller för ett uthyrningstillfälle. 
Tält 
l bord 
1 stol 
2 bord + 1 0 stolar 
4 bord + 20 stolar 
6 bord + 30 stolar 
8 bord + 40 stolar 

500 kr 
15 kr 

8kr 
100 kr 
200 kr 
300 kr 
400 kr 

http://www.bsis.org
snattringe.com
http://www.snattringe.com
mailto:bokning@snattringe.com
http://www.snattringe.com


Skär bort ditt dåliga samvete 
och bli vän med dina vattenskott 
Husbladet har träffat föreningens trädbeskärare som kapat grenar i Snättringe i över 
20 år. Torbjörn Jensen och Mats Weywadt har sedan 1989 ett eget företag med 
trädgårdsskötsel på visitkortet. Kunderna är både stora och små men framförallt 
återkommande år efter år. Någon marknadsföring förutom mun-mot-mun metoden 
behöver man inte ägna sig åt. 

Ta en ordentlig titt på ditt träd 

Det som närmast står för dörren efter det att 
julen klivit ut är kanske beskärning av fruktträd. 
Många glada amatörer kastar sig ut och kapar 
grenar hej vilt utan att först ha en plan över 
varför man beskär. Ta en ordentlig titt på ditt 
träd utan sekatören i klippläge innan du 
bestämmer dig för hur beskärningen ska gå 
till. Varför växer trädet som det gör? Finns det 
någon obalans i trädet? Har trädet en fin 
form? Finns det några tecken på sjukdomar? 
Vill jag ha en större eller mindre skörd? Är 
det lätt att plocka frukten eller måste man 
använda en vinglig stege? 

Behåll hatten på 

Det främsta syftet med beskärning är att forma 
ett vackert träd med en stark och lättåtkomlig 
krona. Trädet ska tåla vind, snö och regn men 
även att bära all frukt. Om man gallrar kronan 
så att sol och luft kan nå alla delar får man 
bättre frukt. Däremot är inte det gamla 
talesättet att kunna kasta hatten genom 
trädkronan någon bra måttstock. Det behovet 
uppkommer väldigt sällan. Spar de grenar 
som bidrar till att ge kronan liv och kraft. 

Bli vän med dina vattenskott 

Hur man beskär beror också på trädets ålder. 
De första 5-7 åren kan man beskära rätt hårt 
för att bygga upp ett starkt träd med rätt 
tyngdpunkt. Äldre träd får man ta det lite mer 
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försiktigt med så att resultatet inte blir röta 
eller explosion av vattenskott. Träd som 
stympats hårt får ofta rikligt med vattenskott 
eftersom trädet kompenserar för den 
bladmassa som skurits bort. 

Fortsätter man att ta bort alla vattenskott 
kommer det ständigt nya så länge trädet orkar 
leva. 

Försök bli vän ned dina vattenskott och 
spara några som får utvecklas och på sikt 
även bära frukt. Riktigt gamla äppelträd slutar 
ofta sitt liv med att bilda vattenskott som blir 
både tjocka och rikligt fruktbärande. 

Beskär med omsorg 

Själva snittet måste också göras med finess. 
Skär intill eller strax ovanför en knopp och 
lämna ingen tapp kvar som kan bli en 
inkörsport till infektioner och sjukdomar. Var 
noga med att själva snittet blir jämt och fint. 
Efterputsa med en kniv om det är ojämnt. Det 
underlättar också sårets läkning. 

Krävs det att sågen tas fram får man passa 
sig så att inte grenen fläks upp. Ett tips är att 
såga av den tunga grenen lite längre fram för 
att sedan ha en mer behändig bit att kapa 
fint. Det är bättre att fel gren avlägsnas med 
ett prydligt snitt än att rätt gren får ett svårläkt 
sår. 

Slipa kniven först 

Utrustningen ska naturligtvis vara i toppskick. 
Inga rostiga sekatörer eller slöa sågar. 

Sekatören får gärna vara av typ papegojnäbb 
och kniven en plantskolekniv med kraftigt blad 
som är något böjt. Stångsaxar och stång
sågar tillhör däremot det förgångna och 
rekommenderas inte. Återstår bara en bra 
trädgårdssåg och en stabil stege så är helgen 
räddad. 

Ring så fixar det sig 

Vill man ge sina fruktträd en riktigt skön 
behandling tar man naturligtvis kontakt med 
Mats och Torbjörn som med flinka fingrar 
främjar tillväxt och förnyelse. När de inte tassar 
runt i Snättringes trädgårdar så kan man hitta 
Mats och Torbjörn i Riddarhusets trädgård 
där man får vara lite petig och nästan plocka 
fram nagelsaxen till häckar och prydnadsträd. 
Blomsterfonden och andra bostadsföretag 
tillhör de lite större kunderna som får 
åretruntservice med allt från trädgårds
anläggning till snöskottning. 

Njut av ditt fruktträd 

För oss som kan blicka ut över stora träd och 
fallen frukt finns det några tröstens ord: 
Strunta i om du inte hann beskära eller plocka 
frukten. Trädet klarar det galant, du har gjort 
fåglar och maskar glada. Njut av ditt fruktträd 
under vårblom och fruktsommar. Se upp i 
kronan. Trädet har klarat sig - utan dig! 

Lars Tiberg 
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Nya cykelställ vid 
Stuvsta station 
håller hojen torr 
Lagom till att trängsleskatten börjar tas 
ut har vi fått nya cykelställ vid Stuvsta 
station. 

Det är snygga konstruktioner som även 
ser till att sadeln inte blir blöt när det regnar. 
Så många fler platser för bilar har det inte blivit 
men visst är det mer nyttigt att börja dagen 
med lite naturell spinning. 

Hoppas bara att tvåhjulingarna får stå i fred 
så att även hemfärden kan ske med alla växlar 
i rätt läge. 

Lars Tiberg 

De nya cykelställen är placerade 
vid stationsingången från 
Häradsvägen / Stationsvägen 
och visst ser de både prydliga 
och rymliga ut. 

Foto: Bengt Höglund 

Julgransplundring 
för 35:e året i rad 

Den årliga julgransplundringen i 
Källbrinkskolan den 14 januari 2006 lockade 
många barn och vuxna. Stämningen var som 
alltid god och Slagsta Gille ledde dansen 
kring granen. Årets uppträdande av trollkarlen 
Ebi var uppskattat av både små och stora. 

Bilder från julgransplundringen visas i 
nästa nummer av Snättringe Husblad. 

Tack till alla som kom och såg till att vi fick 
en fin traditionsenlig julgransplundring 
tillsammans! 

Anna Enström 
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Isen ligger på Långsjön och stränderna är täckta av snö. 
Vi får gå tillbaka till sommaren för att hitta spåren efter... 

Snättringe under isen 
Söndagkväll vid Långsjön en stilla 
sensommardag. Vattnet är ljumt och en 
grönskimrande trollslända flyger 
omkring i strandkanten. Ute på sjön ror 
en pappa med sitt lilla barn. Små små 
vågor slår in och blöter ner en flat berghäll 
i vattenbrynet. I motljuset kan man se ett 
mönster av fina parallella repor över hela 
hällen. Reporna kallas räfflor och är ett 
minne från istiden. 

För tjugotusen år sedan låg isen 
kilometertjock över Snättringe. Iskanten stod 
nere i Tyskland, och hela Östersjön var täckt 
av en tjock inlandsis som sträckte sig långt in 
över Baltikum och Ryssland. Isens enorma 
tyngd pressade ner berggrunden på samma 
sätt som när man trycker tummen i en 

studsboll, och gjorde också att ismassan flöt 
som en seg vätska utåt mot kanterna. På sin 
väg över landet plockade inlandsisen upp lösa 
jordmassor och bröt av stenar och block från 
berggrunden. Därför finns inte mycket kvar av 
de mjuka bergarter och de många 
årmiljonernas lösa jordlager som avsatts 
mellan det att vårt urberg bildades för cirka 
två miljarder år sedan och de första inlands
isarna kom för kanske en halv miljon år sedan. 
Den jord - morän, sand och lera - som vi ser 
ovanpå urberget idag har i stort sett kommit 
dit under de senaste tio-femtiotusen åren. 
Matjorden är ännu yngre. 

Sten och grus som satt fastfruset i under
delen av isen skrapade mot underlaget och 
fungerade ungefär som sandpapper, 
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berghällarna slipades av och rundades och 
de kantiga stenarna skrapade mot berget så 
att det blev räfflat. Räfflornas riktning visar 
alltså åt vilket håll isen rörde sig. Räfflorna på 
hällen vid Långsjön visar att isen här kom från 
strax väster om norr. Vi vet att isen inte var på 
väg söderifrån genom att hällarna och 
bergknallarna är avskrapade på nordsidan 
medan sydsidan är sönderbruten och ofta 
täckt av lösa jordlager. När isen släppte taget 
om jorden avlagrades sand, grus, sten och 
lera huller om buller. Resultatet blev morän, 
en osorterad jordart med kantiga partiklar i. 

Grus och sten flyttades oftast inte särskilt 
långt av isen. De flesta av de lösa stenblock 
som ligger överallt i Snättringe har kommit från 
trakten. 

Shelfis vid Antarktis. Nere till höger håller ett stort 
platåisberg på att brytas loss från shelfen. 

Isen smälter, havet stiger 

För ungefär artontusen år sedan blev klimatet 
åter varmare och inlandsisen började smälta 
av mera på somrarna än den växte till på 
vintrarna. Iskanten flyttades mot norr, och 
eftersom berggrunden var så nedpressad 
täcktes de framsmälta områdena genast av 
djupt vatten. När iskanten låg vid Snättringe 
för tiotusen år sedan var ishavet (som kallas 
Yoldiahavet efter en liten mussla man brukar 
hitta i avlagringarna) ungefär hundra meter 
djupt över våra berg, minst hundrafemtio 
meter över nuvarande havsnivån. Vi får tänka 
oss att den yttre delen av isen låg och flöt 
ungefär som shelfisarna vid Antarktis idag, 
och att havet var täckt av isberg. 

Vattnet som bildades när inlandsisen 
smälte fyllde naturligtvis på havet men isen 
smälte inte bara längs kanten. Smältvatten 

Räfflorna syns som fina repor från vänster till höger 
på hällytan. Sprickorna som går på tvärs mot 
räfflorna har också bildats när isen gick fram. 

rann i strida floder på, i och under isen och 
med sig förde dessa isälvar enorma mängder 
sand, grus och sten som spyddes ut i havet 
vid älvmynningarna. Vattnet rann med väldig 
kraft och sten och block kunde transporteras 
långa vägar, ända från Dalarna till Södertörn. 
Stod iskanten länge på samma ställe bildades 
stora deltan med flat överyta och sluttande 
framkant som Pålamalm på Södertörn. 
Isälvsgrus som avsattes i själva älvloppet 
bildar nu när isen på sidorna smält bort 
avlånga höjder, rullstensåsar. Sten och grus 
som transporterades av isälvarna slipades av 
och blev runda, därav namnet rullstenar. Vi har 
inga rullstensåsar i Snättringe. 

De finaste kornen, leran, fördes långt ut i 
havet och lade sig som ett fint skikt ned över 
bottnen på vintern när havet frös till och vattnet 
blev lugnt. Man kan räkna skikten i leran -
lervarven - ungefär som trädens årsringar och 
på så sätt räkna ut hur fort isen smälte av. 

Flyttblocket vid Tomtberga kyrkogård i Huddinge 
centrum är fridlyst som geologiskt naturminnes
märke. Blocket är 4,7 m högt och dess omkrets i 
manshöjd är 17,5 m. 
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Landet höjer sig 

Allteftersom isen smälte av höjde sig 
berggrunden och landet började stiga ur 
havet. I början gick det snabbt, sedan 
långsammare och fortfarande är 
landhöjningen ungefär fyra millimeter om året 
i Stockholmstrakten. För åttatusen år sedan 
började Snättringes 60-70 meter höga berg 
sticka upp ur havet och bilda en skärgård långt 
ute i havsbandet. Närmaste fasta land låg vid 
den tiden i Närke! Vågorna spolade bort 
moränen från klipporna som nu ligger kala 
ovanför cirka 40 meter över havsytan. 
Därunder täcks marken av morän och i de 
djupaste dalgångarna täcks moränen av lera 
som avsatts i ishavet. Ovanpå alltsammans 
ligger emellanåt ett jättestort flyttblock som 
kanske kommit seglande med något isberg. 

Text och foto: Karin Östmark 
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Snättringe Fastighetsägareförenings 
Verksamhetsberättelse för år 2005 

Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten 

under året. Dessutom har föreningsfunktionärer 
haft många interna och externa möten. Vid 
utgången av 2005 var vi 1 378 medlemmar — en 
ökning med nitton stycken och ett nytt rekordår 
någonsin! Med ett stort antal medlemmar känner 
styrelsen bredd och kraft i arbetet. Vår tyngd i 
kommunen ökar. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 23 

februari. Vid punkten Övriga frågor behandlades 
systemet med återvinning av glödlampor. 
Panagiota Kalliora och Stefan Törnqvist från 
kommunen informerade och svarade på frågor 
kring bygglov. 

Julfesten 
Årets julfest den 8 januari blev mycket lyckad. 
Totalt kom cirka 450 
betalande besökare, varav 
omkring hälften var barn. 

Stämningen var som 
alltid hög. Slagsta Gille 
spelade och ledde dansen 
kring granen på sitt proffsiga 
sätt. Årets trollkarl var 
mycket uppskattad. 

Vi genomförde festen i 
samarbete med Fullersta 
fas t ighetsägareförening 
liksom tidigare år. 

Trädgård 
Föreningen har enligt stadgarna förmedlat 

trädgårdsvaror vår och höst. 
Våren innebar sextionio beställningar för 

35 166 kronor, bra!, och hösten trettio stycken 
för 16 334 kronor. Sifforna visar på en fortsatt 
minskning av antal beställningar men ett ökat 
totalbelopp, vilket ger hopp. 

Husbladet 
Vår medlemstidning har utkommit med fyra 

nummer. Vi har fortsatt att försöka utveckla 
tidningen med utseende och innehåll. Antalet 
färgsidor har utökats tack vare stödjande 
annonsörer. Den utökade kommittén har också 
bidragit till en bättre information till 
medlemmarna. 

Hemsidan 
Vår hemsida har fått en fortsatt positiv 

utveckling under 2005. Under året avlastade 
Staffan Kihl den ändå så aktive Gert Östergaard 
som webbmaster. Vi hoppas att våra medlemmar 
finner och ska finna nyttig info på denna sida: 
www.snattringe.com 

Miljö- och stadsplanefrågor 
Vi har i remiss yttrat oss över planer vid 

Snättringe gård. Vi och många andra reagerade 
mot förslaget och det hela slutade i god anda och 
samförstånd med att planerna ändrades till en bra 
lösning. 

Under våren hade vi i samverkan med 
Snättringe socialdemokratiska förening ett 
gemensamt möte med kommunen och Södertörns 
renhållning, SRV, angående oordningen vid 
återvinningsstationerna i området. Vi fick en bra 
respons och ordningen förbättrades. 

Sent på året blev vi av två medlemmar 
uppmärksammade på att återvinningsstationen vid 
Stambanevägen skulle tas bort, vilket också 
skedde. Föreningen tog kontakt med kommunen 
och fick dokumenten i ärendet. Vi hade för avsikt 
att gå ut med en enkät till de kringboende men 
hann ej med detta före årets slut. Föreningens 
uppfattning i återvinnings frågan är att vi helst vill 
pröva ett annat system med återvinning vid 
tomten, vilket fungerar i Skåne, men att i avvaktan 
på det ska vi ha tillräckligt många återvinnings
stationer med god ordning och som passar in i 
omgivningen. Frågan är nu hur stort behovet är av 
Stambanevägens station i förhållande till intrånget 
i omgivningen om den skulle sättas upp på nytt. 
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Den 16 april arrangerade vi en städdag i 
området. Det blev ett första stapplande försök 
med begränsad effekt. Kommunen ställde upp 
med fyra containrar. Vattenfall tog bort klotter 
på flera elstationer, vilket de sedan har fortsatt 
att göra. Stora delar av Häradsvägen samt vid 
Snättringeskolan, vid Gråbergsvägen, delar av 
Stambanevägen och vid Stuvsta station städades 
av närmare tjugo personer. Informationen om 
detta kunde ha varit bättre. Vi gör gärna ett nytt 
försök 2006. Städdagen ska ses som en del av 
vårt arbete kring "Snygga, trygga Snättringe". 

På föreningens önskemål arrangerade 
politikerna i Stuvsta-Snättringe Demokratiforum 
ett möte den 13 oktober med temat "Vem tar hand 
om våra grönområden?" i Stuvsta stationshus. 

Föreningen talade då om vikten av att de 
allmänna ytorna i området vårdas för att bidra till 
ökad trygghet i området. Det handlar ju bland 
annat om att gräs klipps och att vegetationen inte 
får ta över så att belysning och brott döljs. Även i 
denna fråga handlar det om "Snygga, trygga 
Snättringe". Mötet fick glädjande många besökare. 
Demokratiforum är den politiska länken mellan 
medborgare och kommun. Vi är glada för 
gensvaret. 

Grannsamverkan mot brott 
Föreningen har fortsatt arbetet med 

grannsamverkan mot brott enligt mandat vi har 
med närpolisen i Huddinge. Under året fortsatte 
inbrotten i bostäder att öka inom Stockholms län. 
Fram till i mitten av oktober drabbades vi av 
fjorton inbrott. Det kan ändå vara till viss 
tillfredsställelse att Huddingepolisen med 
allmänhetens hjälp och teknik kunde identifiera 
två tjuvar från olika inbrott av dessa fjorton. Av 
dessa var fyra försök. Vi tror att årssiffrorna kan 

öka något då antalet fullbordade inbrott de två 
tidigare åren har varit femton. 

Under året har Huddinge närpolis börjat 
komma igång med grannsamverkan vilket är 
mycket glädjande. 

Kontaktpersonerna för grannsamverkan har 
gjort ett viktigt arbete för allas vår trygghet och 
vi har mycket att tacka dem för. Tyvärr fick vi 
ställa in den planerade årliga träffen detta år, på 
grund av dataproblem. En annan viktig fråga mot 
brott i området är att försöka sprida tänkandet 
om grannsamverkan till att även titta på miljön 
utanför tomtgränsen. En yttre ostädad, dåligt 
skött, nerklottrad miljö ger intryck om att det är 
ett område som ingen bryr sig om. Det observeras 
av kriminella personer som ser möjligheterna till 
enkla brott. Föreningen har därför tagit på sig att 
hålla samman ett nätverk för kontakt med 
kommunen och Vattenfall om gemensamma 
åtgärder med boende längs viss gata att hålla den 
yttre miljön i gott skick. Intresserade boende kan 
kontakta föreningens grannsamverkanskommitté 
för deltagande i nätverket "Snygga, trygga 
Snättringe". 

I samband med två möten med Stuvsta-
Snättringe Demokratiforum har föreningen 
föreslagit att ett lokalt brottsförebyggande råd 
bildas i Stuvsta-Snättringe. 

Studiecirklar 
Under våren genomförde föreningen en kväll 

med blomsterarrangemang under instruktion av 
vår mångåriga samarbetspartner, tillika TV-kändis 
Ylva Landerholm. Dessutom hade Eva Mirsch 
en kväll om Kost och hälsa. Under hösten 
samarbetade föreningen och Eva för en kväll om 
kost, övervikt och stress. 
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Bredband 
Det har inte hänt något särskilt under året. 

Vi bevakar utvecklingen genom vår kommitté. 

Tält, stolar och bord 
Under året köpte föreningen in ytterligare 

tjugo stolar och fyra bord, vilket innebär totalt 
tolv bord och sextio stolar. Tält, bord eller stolar 
användes vid trettiosju tillfällen under året; 
tjugosju av dessa var uthyrning. Styrelsen är 
mycket glad för denna medlemskontakt som tycks 
underlätta för människor att kunna mötas. 

Snättringes historia 
Gunnel Jacobsen har under året redovisat sin 

koncentrerade dokumentation om Snättringes 
historia i Husbladet. Vi kommer sedan att 
framställa en kortare skrift om Snättringe och dess 
historia som ska kunna delas ut till nya 
medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening. 

Snättringedagen 
Vi medverkade som vanligt vid 

Snättringedagen. Inkomster från våra aktiviteter 
gick till föräldraföreningen i Snättringeskolan. 

Långsjörundan 
Vårt initiativ med Långsjörundan verkar leva 

vidare. Vår gemensamma aktivitet med tio andra 
föreningar i Huddinge och Stockholm runt 

Långsjön skedde i år för fjärde gången, denna gång 
i vackert väder. 

Omkring 800 personer vandrade runt 
Långsjön. Åttio av dem startade vid vårt tält. 
Även i år arrangerade vi samtidigt en 
hundutställning med fina priser av stödjande 
sponsorer. Vi hade två klasser: Tricksigaste hund 
och Sådan matte/husse — sådan hund. 

Samverkan 
Vi har haft fortsatta kontakter med våra 

vänföreningar, Stuvsta Villa- och Trädgårds
förening och Fullersta fastighetsägareförening. Vi 
har också mycket glädje av kontakterna med 
föreningarna som samverkar i Långsjörundan. 

Kontakterna och samverkan med kommunen 
har fungerat acceptabelt under året. Vi uppskattar 
särskilt Stuvsta—Snättringe Demokratiforum. 

I slutet av året blev vi uppmärksammade på 
att en utbrytarförening från Stuvsta Gård offensivt 
och på bred front i vårt område sökte medlemmar 
som också var medlemmar i Villaägarna till sin 
förening. Vi ser detta som ett sätt att på sikt 
försöka slå ut Snättringe fastighetsägareförening 
då vi inte är medlemsförening i Villaägarna. 
Däremot har vi årligen bidragit med ca 4000 kr 
till Villaägarna för deras centrala arbete. Stuvsta 
Gårds Villaägareförenings sätt att ansluta 
medlemmar utan en aktiv handling från 
medlemmen anser vi vara anmärkningsvärt vidrigt. 
Vi ser med viss oro på deras framfart. 

Styrelsen vill tacka alla medarbetare och 
engagerade medlemmar för insatserna för de 
boendes bästa under året. 

Snättringe i januari 2006 

Styrelsen för Snättringe 
fastighetsägareförening 
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Det är Stockholms idrottsförvaltning som 
ansvarar för plogningen av isbanan på 
Långsjön. 

Mattias Engberg och Hans Selin 
använder en liten traktor när istjockleken 
understiger 20 cm. De första dagarna efter 
nyår är isen 17-20 cm tjock så det behövs 
några kalla dagar till innan den stora traktorn 
kan börja användas. Då blir också isbanan 
officiellt öppnad och idrottsförvaltningen 
garanterar säkerheten för banan. Den stora 
traktorn har bättre möjligheter att slipa av 
ytskiktet och borsta bort lös snö. 

Stockholms idrottsförvaltning sköter 
också isbanorna på Drevviken, 2 km lång, 
Magelungen 2 km och Trekanten som liksom 
Långsjöns isbana är 1,2 km lång. Man borrar 
för att kontollera tjockleken och hoppas att 
banorna kan vara öppna till mars. 

Inför varje helg uppdaterar Stockholms 
stad isläget på www.idrott.stockholm.se och 
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Här blir det isbana på Långsjön 
du kan också ringa 08 - 604 91 19. 

Huddinge kommun ordnar skridskobana 
på Orlången. Information finns på 
www.huddinge.se 

Friluftsfrämjandet och Friskis och Svettis 
anordnar turer på isarna, www2.frilufts.se och 
www.friskissvettis. se 

Text och foto: Bengt Höglund 

De fixar banan: Mattias Engberg (i traktorn) och 
Hans Selin. 

http://www.idrott.stockholm.se
http://www.huddinge.se
www2.frilufts.se
http://www.f


åk m m é 

Årsmöte 
Snättringe fastighetsägareförening 
kallar till årsmöte 

När: Onsdagen den 22 februari 2006 
Klockan 19.00 - omkring 21.00 

Var: Snättringeskolans matsal 

Program 

1 Årsmötesförhandlingar 

Varvid fråga om bidrag till Villaägarna kommer att behandlas. 

2 Snättringes historia 

Gunnel Jacobsen berättar och visar bilder om gamla Snättringe. 

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av 
styrelsens funktionärer tillhanda senast den 31 januari 2006. 
Du kan också skicka din motion till föreningens adress, fax eller e-post. 

Föreningen bjuder på kaffe, läsk och tilltugg. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 

Snättringe fastighetsägareförening 
Gråbergsvägen 17,141 43 Huddinge 
fax:08-71113 38 
e-post: info@snattringe.com 
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Se upp i backen! 
Vinteraktiviteter i Flottsbro 

Barnbacken ser snäll ut men man vet aldrig... 
Foto: Stig Almqvist 

Ett besök på skidanläggningen i 
Flottsbro under vintertid är väl värt 
mödan. De senaste åren har bjudit på 
närmare 100 åkdagar från före jul till mars 
månad. Tack vare det avancerade 
snöläggningssystemet är Flottsbro 
Stockholmsregionens snösäkraste 
skidanläggning. 

Efter många års utbyggnad av anläggningen 
har backen och dess nedfarter fått bättre 
kvalitet och fjällkänsla. Skidanläggningen har 
backar för alla - tävling, familj och barn. 
Barnområdet har blivit populärt bland de 
yngre besökarna och är ett utflyktsmål för hela 
familjen. 

Man köper liftkort - KeyCard - efter hur 
lång tid man vill åka, från en timme till 12 
timmar. Man kan också köpa säsongskort. 
Om man inte har egen skidutrustning finns det 
att hyra på plats. 

Friluftsfrämjandet i Huddinge anordnar 
skidkurser inom slalom, snowboard och 
telemark för barn från sex år, ungdomar och 
vuxna. För nybörjare såväl som för 
avancerade åkare. 
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För de som önskar aktiviteter utan skidor 
finns en plogad skridskobana och en 
pulkabacke. Vill man ha en bit mat, eller en 
varm kopp choklad med grädde, finns ett 
värdshus i området. 

Flottsbro har också mycket att erbjuda året 
om. Promenadstigar, motionsspår, 
badstrand, grillplatser, kanotuthyrning, 
beachvolly, bergsklättring på Häggstaberget, 
bangolf och boule är några av de aktiviteter 
som erbjuds. 

Tag chansen du med och upptäck 
Flottsbro i vinter! 

Anna Enström 

Mer information om Flottsbro kan du hitta på 
deras hemsida www.flottsbro.se 

Snättringe Husblad 67 27 

http://www.flottsbro.se


28 Snättringe Husblad 67 



Snättringe Husblad 67 29 



Foto: Bengt Höglund 

Julmarknad i Stuvsta Centrum 
Årets julmarknad i Stuvsta centrum lockade 
många besökare. Företagarföreningen 
hade satsat på kvalitet och endast bjudit in 
seriösa hantverkare. Allt från godis till 
sameslöjd och tomtar i alla storlekar fanns 
att köpa. 

Lokala hantverkare från Huddinge fanns 
också representerade med till exempel 
egen design på nyckelskåp. Bland alla 
ljusstakar och ljushållare fanns en liten spark 
i järn med plats för ett värmeljus.Ville man 
slå på stort kunde man köpa en rödgran för 
300 kr, en julkärve till småfåglarna eller lite 
ved till brasan. 

Det bjöds även på underhållning med 
julsånger framförda av elever från 
Kungsklippeskolan, bland andra Moa, 
Linnea och Sofia som syns i collaget. Blev 
man fikasugen fanns det kaffe att både få 
och köpa i gamla Stuvsta station. 
Gratiskaffet stod sossarna för. 

Företagarföreningen kommer att 
fortsätta jobba för ett levande centrum i 
Stuvsta och nästa evenemang blir 
vårmarknaden. 

Lars Tiberg 
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