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Vårda dina stödben! 
I mitt arbete träffar jag ganska 
ofta hemlösa människor. Ofta 
slås jag av hur lätt det kan vara 
för en vanlig människa att bli 
en av dem. Jag har länge 
återkommit till hur viktigt det 
är att vi vårdar tre saker, våra 
stödben. Det är familjen med 
hemmet, arbetet och fritiden. 
Tappar vi någon del blir 
tillvaron svagare. Om vi tappar 
alla tre blir kan vi med stor 
sannolikhet hamna i kretsen 
av hemlösa. 

Det är därför så viktigt att 
vi vårdar dessa tre stödben och det gäller inte minst det 
förstnämnda. I detta sammanhang vill jag även betona 
betydelsen av goda grannar och god grannsämja. Med en god 
grannsämja stärker vi trivsel och trygghet. Tillvaron blir lättare 
att bära. Det är roligt att ge ett handtag till en annan när det 
är möjligt. Det är lika värdefullt att få hjälp med något när jag 
behöver det. Det blir lättare att först försöka lösa en liten 
konflikt genom direkt vänlig dialog än att skriva brev till 
kommunen. 

Nyligen hade vi ett möte med kontaktpersonerna för 
grannsamverkan mot brott. Dessa grannar ställer upp för att 
öka samverkan och bilda positiva trygghetsnät i Snättringe. 
Genom arbetet med "Snygga, trygga Snättringe" försöker vi 
få ett gemensamt trivsamt område att bo i. Vi tror mycket på 
lokal samverkan på olika gator och i olika kvarter. Vår förening 
ställer gärna upp på att medverka i syftet att stärka tolerans, 
sammanhållning och trivsel i vårt område. Det är bl.a. därför 
vi köpt in tältet, bord och stolar samt arrangerar, studiecirklar, 
julfest och Långsjörundan. Dessutom medverkar vi vid 
Snättringedagen. 

Vi ser det vara mycket viktigt att Snättringe är ett område 
som bidrar till ett bra, givande boende. Se det även som ett 
sätt att medverka till positiva relationer och i en förlängning 
motverka hemlöshet. 

Var rädd om din familj och dina grannar! 
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Rapport från årsmötet 

Fastighetsägareföreningens 
årsmöte hölls i Snättringeskolan 
den 22 februari. 

Verksamhetsberät te lsen 
föredrogs och godkändes och 
det beslöts att årsavgiften 
kommer att höjas med tio 
kronor från och med år 2007. 

Utöver dagordningen 
diskuterades Villaägarnas 
agerande i Huddinge. Beslut 
togs att ordföranden Lars 
Lehman kontaktar Stuvsta och 
Fullersta villaföreningar och 
kallar till möte i frågan. 

Frågan restes också om 
föreningen skulle ordna valvaka 
med lokala politiker i höst. 
Intresset var stort och det 
föreslogs att styrelsen kontaktar 
lokala partier och ser om det 
finns intresse. Mer information 
kommer i slutet av sommaren! 

Ulla Markhester presen
terade resultatet av en enkät om 
återvinningsstationen vid 
Korkskruven. Se separat notis. 

Helmuth Hoffman har 
flyttat och avtackades under 
mötet för sina fina insatser i 
föreningen under många år. 
Föreningen kommer att sakna 
hans arbete och önskar honom 
lycka till framöver. 

Till nya inköpsansvariga 
efter Helmuth Hoffman valdes 
Ulla Markhester och Gert 

Östergaard. Styrelsen fick också 
en ny sekreterare, Anna 
Enström. Övriga styrelseposter 
omvaldes liksom revisorer och 
valberedning. 

Efter mötet höll Gunnel 
Jacobsen en mycket trevlig och 
intressant föreläsning om 
Snättringe förr och nu. 

Anna Enström 

Årsmöte i Snättringe fastighetsägareförening den 22 februari 2006. 

Kulturkommitén söker medlemmar 

Hej alla gamla och nya 
kulturintresserade förenings
medlemmar och snätringebor! 
På grund av ett förargligt 
datorfel har vi blivit av med 
alla intresseanmälningar till 
kulturkommittén. 
Vi publicerar därför vårt 
upprop ännu en gång. Alla 
som vill vara med ombeds 
höra av sig, även ni som 
redan anmält intresse! 

Vill du hjälpa till med att 
föra in sång, musik, konst och 
annan kultur i Snättringe? 

Styrelsen har tagit starkt 
intryck av den aktiva 
kulturverksamhet som sker i 
Segeltorp och skulle gärna vilja 
se något i den vägen i 
Snättringe. Vi tror på 
aktiviteter. Därför vill vi gärna 
starta upp en kulturkommitté i 
föreningen. Vi kan tänka oss 
samverkan mellan denna 
kommitté och Segeltorp samt 
andra aktiviteter som julfest, 
Snättringedagen, Långsjö-
rundan och årsmöte. Självklart 
ska det även finnas utrymme för 
egna varianter. 

Vad sägs om en gitarr och en 
sångröst i föreningens tält vid 
solnedgången kring Långsjöns 
södra ände? Eller välkomnande 
musik eller konst vid trappan 
upp mot oss från Stuvsta station 
på en eftermiddag till glädje för 
hemkommande snättringebor. 

Nu söker vi alltså några 
boende som skulle känna glädje 
av att medverka i framtagandet 
av dessa kulturaktiviteter för oss 
i Snättringe. Kontakta gärna 
någon i styrelsen, maila eller 
skriv till oss. Du är varmt 
välkommen! 
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På jakt efter skogsfrun 
och trädgårdsrymlingar 
Huddinges vilda flora håller på att 
inventeras. Ett tidsödande jobb som 
kräver både tålamod och entusiasm. Att 
inventera Sörmlandsfloran tog över 20 år, 
men Ingemar Herber som ansvarar för 
lokalfloran räknar med att vara klar om 
cirka tre år. Det är totalt 142,9 kvm 
landareal som systematiskt ska betas av. 

Inventeringen utförs av frivilliga botanister 
som systematiskt kartlägger varje 
kvadratmeter. Även om Huddinge ingår i 
Sörmlandsfloran räknar Ingemar Herber och 
Staffan Kihl med att få fylligare och mer 
korrekt bild om man inventerar ett mindre 
område. Dessutom är ambitionen att förutom 
kärlväxter även katalogisera mossor och 
lavar. Svampar och alger får däremot vänta 
till ett senare tillfälle. 

Andra Huddingefloran 

Huddingefloran har utforskats en gång 
tidigare av kontorsskrivare Viktor 
Wimmerstedt som under 1920 och 30-talen 
studerade socknens flora. Då fanns det 676 
arter. I dag har Ingemar noterat förekomsten 
av 1047 olika arter, varav 106 avser historiska 
uppgifter. Det betyder att inga fynd noterats 
senare än 1980. Några nya arter har hittats i 
samband med den aktuella inventeringen, 
bland annat coloradogran, fänrikshjärta, 

Staffan Kihl och Ingemar Herber, fritidsbotaniker 
som intresserar sig för Huddinges flora. 

Foto: Bengt Höglund 

mellansporre, skogsnattviol, bägartrampört 
och grått saltgräs. De flesta nytillkomna arter 
är så kallade trädgårdsflyktingar, det vill säga 
de har rymt från trädgårdar där husägarna 
planterat nya arter. 

Även antalet mossor har ökat. 1964 
påträffades 205 arter bladmossor i 
Huddinge. När Ingemar började botanisera i 
litteratur och herbarier ökade antalet till 321 
varav 62 stycken levermossor. En ovanlig 
mossa, grön sköldmossa, fanns vid Vårby 
källa innan den nya stadsdelen Vårby Gård 
byggdes. Nu finns det uppgifter om enstaka 
fynd på andra ställen inom kommunen. Vågig 
sidenmossa är en annan ovanlig art som visat 
sig i Flemingsbergsskogen. 

Luktviol, en skön trädgårdsrymling 
Foto: Staffan Kihl 
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Sällsynt skogsfru 

Särskilt stort intresse kommer 
Ingemar Herber att ägna åt 
skogsfrun, en sägenomspunnen 
växt som förekommer sällsynt i 
hela landet. Den har siktats i 
trakten av Huddinge station på 
1890-talet och i Flemingsbergs-
skogen på 1930-talet. Eftersom 
den lämpliga miljön för 
skogsfrun fortfarande finns kvar 
i Flemingsberg borde den 
kunna visa sig för ett botaniskt 
skolat öga. Växten saknar helt 
gröna delar och får sin näring 
genom att samarbeta med 
svampar, vilket gör att den kan 
leva helt underjordiskt under 
många år. Vill man vara säker 
på att få se skogsfrun skall man 
åka till Jokkmokks kommun, 
närmare bestämt Kvikkjokk 
och Messaure. 

Kirskål också intressant 

Att Ingemar Herber och Staffan 
Kihl brinner för alla olika arter 
som vi icke botaniker knappast 
vare sig hört talas om eller 
uppmärksammat är helt klart. 
Även en av oss mindre omtyckt 
vild växt, kirskål, omfattas av 
deras intresse. De kallar sig 
själva fritidsbotaniker och 
försöker bevara botaniskt 
intressanta områden när 
naturvärdena hotas. Då är det 
inte bara de vackraste 
blommorna som är värda att 
bevaras utan även de mest 
oansenliga växter som bidrar till 
att ge en rik flora. 

Skulle du under en 
skogspromenad snubbla över 
en skogsfru så vet vi i alla fall 
en botaniker som gärna vill ha 
exakt uppgift om plats -
Ingemar Herber! 

Lars Tiberg 

Hatat ogräs eller nyttig köksväxt? Hur som helst så är kirskålen 
botaniskt intressant. 

Bild ur C.A.M. Lindman, "Nordens Flora" 

De vilda blommornas dag 18/6 

Den 18 juni är det "De vilda blommornas dag" över hela 
landet. Traditionen startade i Danmark där De vilde 
blomsters dag arrangeras för 19:e året i rad. Det blir ett 
stort antal offentliga blomstervandringar på samma dag 
i alla de fem nordiska länderna. Hos oss är det Svenska 
Botaniska Föreningen som står som arrangörer. I våra 
trakter sker en vandring på Vårbergstoppen som utgår 
från Vårby simhall klockan 12.00. 
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Foto: Kenneth Jonsson 
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Cykeltema i Husbladet 
Våren är äntligen här och cyklar och mopeder kommer 
fram ur vinterförvaringen till glädje för de flesta! 
Husbladet firar med ett temanummer om cyklar. 

Vi hälsar på hos Orion igen och återser också pickupens 
föregångare flakmoppen, nu i Snättringe hos Malmgrens cykel 
och sport på Badstrandsvägen. 

Nyskyltade cykelvägar 
Det satsas på hållbart resande och som ett led i detta har 
regionens cykelvägar fått nya skyltar. 

Gratis cykelkarta 
Huddinges cykelkarta delas ut gratis under 2006 och man 
kan hämta den på biblioteken eller hos kommunen. Kartan 
finns också digitalt på karta.huddinge.se 

Nästa år kommer en ny reviderad cykelkarta ut. 

Karin Östmark 

För några år sedan skrev förenigen till kommunen med ett förslag 
om att ordna en cykelväg hela vägen från Källbrink till 
Gömmarbadet. Vi har varit mycket oroliga över att se barn och 
ungdomar att cykla på den krokiga väg som är gamla 
Stockholmsvägen. I ett samtal med gatuchefen Jarl Ostlund nyligen 
svarade han att förslaget finns, men att det ligger långt tillbaka i 
prioritetsordningen. Tidigast 2008 kunde det bli något trodde han. 
Pengarna räcker inte i nuläget. Föreningen ser detta som en mycket 
angelägen fråga och avser ta upp denna fråga inför valet och även 
direkt efter valet med beslutande politiker. 

Vi kommer ihåg att ett flertal politiker vid förra valet talade 
sig varma för denna cykelväg. Inget har hänt hittills. 

Lars Lehman 

Cykelnätet binder samman 
regionen med vägar för hållbart 
resande. Är det verkligen inte 
längre än så till Farsta? 

Foto: Bengt Höglund 
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Flakmoppen är tillbaka! 
En svensk favorit med rötter i Snättringe 
I gamla svenska filmer åkte man ofta flakmoped. Det gör 
man även i en ny film som går på biograferna vilket är 
helt rätt med tanke på att flakmoppen gjort comeback. 
Posten har köpt 300 stycken och i Stockholms skärgård 
är det lika vanligt med flakmoped som med snöscooter 
i fjällen. Och spindeln i nätet finns i Snättringe -
Malmgrens Cykel och Sport på Badstrandsvägen. 

Willy Malmgren har jobbat 
med cyklar och mopeder i 36 
år. Han gick i sin fars fotspår. 

Pappan startade verksam
heten 1964 efter att ha varit 
servicechef på Monark. 

Willy Delivery Classic 
Foto: Bengt Höglund 

Willy gjorde sitt inträde i 
branschen 1970 och höll till 
på Åsögatan i Stockholm 
tills hyran blev för hög. Då 
etablerade han sig i eget 
garage i Snättringe och 
specialiserade sig på enbart 
flakmopeder. 

På fritiden är det lite 
häftigare hojar som gäller 
när Willy skvätter lera under 
Gotland Grand National - en 
tävling i den klass som kallas 
Enduro och brukar locka över 
2000 startande att sätta full 
fart i 2,2 mil. 

Svensk uppfinning 

Monark var först med att 
lansera flakmopeden som 
får anses vara en svensk 
uppfinning. Tillverkningen 
sker idag i Forshaga av 
Norsjö Mekaniska AB som 
har över 50 års erfarenhet av 
att anpassa mopederna 
efter kundernas önskemål. 
Willy har även en egen-
designad moped som bär det 
stolta namnet Willy Delivery 
Classic. 

En modern flakmoped 
har både ergonomiskt 
genomtänkt körställning, 
elstart, katalysator, automat
koppling och hydrauliska 
bromsar på alla fyra hjulen. 
Ett stort flak fram som även 
går att tippa samt en väl 
tilltagen pakethållare bak ger 
flexibilitet. Naturligtvis går det 
också att anpassa flaket efter 
eget behov, men korv
gubbarna lär knappast 
komma tillbaka om inte 
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myndigheterna lättar på 
miljökraven. Vill man ha släp 
går det också att ordna. 

Willys egen modell har fått 
behålla en lite mer nostalgisk 
profil men det tekniska är up 
to date. När inte Willy säljer 
nya mopeder är det service 
som gäller och det finns 
fortfarande delar även till 
trotjänarna från Monark. 

Öbor köper flakmoppe 

Boende i Stockholms 
skärgård har alltid varit trogna 
kunder och nu finns det även 
ett ökat intresse i Göteborgs 
skärgård. Det är smidigt att 
frakta varorna från ångbåts
bryggan till sommarhuset 
med hjälp av en trehjuling. 
Fastighetsskötarna bytte i 
slutet av 80-talet ut den 
knattrande mopeden mot 
mullrande Chevrolet Van. 
Med dagens bensinpriser 
och krav på miljöcertfiering är 
trotjänarna på väg tillbaka. 

Willy Malmgren med sin moderna flakmoppe 
Foto: Bengt Höglund 

Flakmopeden finns även 
i en eldriven variant som gör 
den möjlig att använda 
i exempelvis stängda lokaler. 
En fyrtaktare kostar ca 
40 000 kronor medan en 
eldriven kostar 10 000 kronor 
mer. Ett prisvärt alternativ 
som även exporterats till 
Mallorca, S:ta Lucia och 
Polen. Med tanke på att 
åsnorna börjar bli allt mer 
ovanliga även på grekiska 
öar borde det finnas en bra 
marknad. 

För det var ju transporter 
från båtbryggan till bostads
huset som var flakmopedens 
starka sida. 

Lars Tiberg 
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Välbehövlig vårstädning 
i Stuvsta 
Tapper skara städade vid stationen 

Text och foto: Bengt Höglund 
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Det var en liten skara som anslöt till 
föreningens uppmaning att städa kring Stuvsta 
station och angränsande gator på städdagen den 
22 maj. Ett knappt tiotal plockade cigarettpaket, 
snusdosor, godispapper, skor med mera under 
cirka två timmar. 

Trots det lilla antalet och den korta tiden 
samlades skräp som fyllde åtta stora plastsäckar. 
Det blev en synbar skillnad. 

Det intressanta var att samma dag hade DN 
en stor artikel om hur skräpigt Sverige blivit. 

Med andra ord — använd papperskorgarna! 
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Full fart hos Orion 
Husbladet har tidigare skrivit om Orions 
historia och det är med glädje vi kan 
konstatera att det är full fart i den gamla 
cykelaffärens lokaler. Snättringe och 
Stuvsta är åter navet för alla cykel
entusiaster som behöver ett vattenhål att 
hämta råd och service ifrån. Den nye 
ägaren Lars Berglund är själv gammal 
tävlingscyklist för Spårvägen, men tar 
sig även idag en och annan runda bland 
annat runt Vättern. 

Lars har tidigare haft cykelaffär 
tillsammans med sin bror i Spånga, men ville 
ha något eget söder om stan för att korta 
resorna från Tumba. Det är andra året som 
Lars driver Orion Cykel och Sport, och 
försäljningen av nya cyklar har i år redan 
tredubblats jämfört med förra året. 

Alla cyklar finns inte i affären utan hos 
brodern i Spånga. Och tur är väl det med 

tanke på alla cyklar som varje dag måste 
fraktas ut och in ur butiken. Inne i butiken är 
ytorna är inte stora men Lars har slagit ut 
några väggar och försökt ta tillvara de 
kvadratmeter som finns på bästa sätt. 

Cykelservice 

När snön smält och solen tittar fram kommer 
cyklarna till heders igen och kön till vårservice 
för knappt fyra hundralappar blir lång. Kedjor 
ska oljas, ekrar bytas, växlar justeras och en 
och annan framgaffel riktas. Det är populärt 
att cykla och med tanke på vad en 
kvalitetscykel kostar är det värt besväret att 
hålla den i trim. Lars råd till cykelspekulanter 
är att satsa på kvalitet och inte lockas av 
billiga prislappar. Man får vad man betalar för 
och en bra cykel kostar minst 5 000 kr. Då 
kan man få en lätt cykel i aluminium som inte 
rostar sönder efter första året. 
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Foto: Bengt Höglund 

Hybridcyklar 

Bland nyheterna i år hittar vi 8-växlade 
modeller samt hybridcyklar som är lite av en 
trend. Hybriden är en korsning av landsvägs
cykel och mountainbike, har stänkskärmar 
och pakethållare och oftast 24 växlar. 

Letar man efter en helsvensk cykel så finns 
det bara Skeppshult samt ett udda märke som 
heter Pilen. Men det är ju inget som säger att 
vi svenskar skulle vara bäst i världen på att 
tillverka cyklar - inte sedan Crescents 
världsmästarcykel gått i graven. 

Dirtcyklar 

En ny trend hos framförallt yngre 
cykelentusiaster är den så kalade dirtcykeln. 
Det är en hoppcykel som används ungefär på 
samma sätt som en skateboard. Det finns en 

hoppbana nära oss som i dirtkretsar kallas 
Coopdirten och ligger följaktligen bakom 
Coop vid Ågestavägen. 

Lars Berglund har även spritt cykel
kunskap på låg- och mellanstadiet om vikten 
av att sköta om sin cykel. Något som han 
däremot inte gör är att montera ihop cyklar 
som levererats som en hög med plåt och 
skruvar. Då riskerar han att bli ansvarig för 
cyklar av tvivelaktig kvalitet som till exempel 
den gratiscykel som lockat många till Siba. 
Värdet understiger 100-lappen och cykeln 
borde hamna i Sverkers soptunna om Lars 
fick bestämma! 

När vintern kommer och cyklarna går i ide 
jobbar Lars i snösvängen och sätter sig 
bakom plogen. Tills det blir vår igen och 
tvåhjulingarna plockas fram och Orion på nytt 
öppnar sina portar för en ny säsong. 

Lars Tiberg 
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Enad front 
Vår förening är inte 
medlemmar i Villaägarna, 
men som en liten 
uppskattning för det centrala 
arbetet har föreningen under 
många år skickat mellan 
3 000 och 4 000 kronor per år 
som bidrag till Villaägarna 
centralt. 

Villaägarna har inte svarat 
på bidraget genom någon tack 
eller liknande, inte heller har vi 
i föreningen bedömt att detta 
skulle behövas. 

Villaägarna rekryterar 
Under året 2005 märkte vi 

att en, möjligen två föreningar 
som är anslutna ull Villaägarna 
i Huddinge aktivt började 
rekrytera medlemmar från vårt 
område. Jag, som ordförande i 
Snättringe Fastighetsägare
förening, kontaktade våra 
närliggande föreningar och de 
bekräftade att Villaägarna 
rektryterade medlemmar och att 
man hade bestämt detta på ett 
tidigare årsmöte. Rekryteringen 
skedde på ett sätt så att 
medlemmar i Villaägarnas 
lokalförening tillskrevs och blev 
medlemmar i Stuvsta Gårds 
Villaägareförening om de ej 
aktivt hörde av sig. De hade 
dessförinnan skickat ut ett 
erbjudande med begäran om en 
aktiv handling från medlemmen, 
men då hade de ej fått något 
svar. 

Splittring ger nackdelar 
Vår förening ser övervägande 

nackdelar om två villaägare

föreningar ska tala för boende i 
samma område. Vi ska ägna 
kraft i förenings frågor istället 
för att aktivit göra bra saker för 
våra grannar. På årsmötet 2006 
beslutades det att Snättringe 
Fastighetsägare förening ej 
skulle utbetala bidrag till 
Villaägarna med anledning av 
vad som skett. Detta har också 
redovisats med en skrivelse till 
Villaägarna med varför inte 
Snättringe Fastighetsägare
förening kommer att stödja 
Villaägarna. 

Systerföreningar möttes 
Föreningen har haft ett möte 

med våra systerföreningar i 
Stuvsta och Fullersta och på 
mötet konstaterades att vi har 
sett Villaägarna i Huddinges 
framfart över våra områden. 
Tillsammans har vi tre 
föreningar cirka 4 000 
medlemshushåll. 

Efter mötet kontaktades Bo 
Nylén hos Huddinge villaägar-
krets om ett gemensamt möte 
gällande detta. Bo Nyhlén har 
tackat ja till ett möte och skulle 
återkomma med tid och plats 
för mötet. Bo Nyhlén har ej 
återkommit i denna fråga, vilket 
han skulle göra och detta var för 
cirka två månader sedan. Vi har 
tidigare i Huddinge under flera 
år samverkat mellan alla 
fastighetsföreningar. Bosse 
Nylén har då varit en naturlig 
kontakt. Vi ser i nuläget en 
försvagning av villaägarnas 
samlade kraft i Huddinge och 
det beror i hög grad på 

Villaägarnas Huddingekrets. 
Ett samarbete med Villaägarna 
tillsammans med oss tre 
föreningar är ej aktuellt i 
dagsläget. 

Bojkotta Villaägarna 
Mot bakgrund av 

villaägarnas Huddingekrets 
agerande har jag i ett tidigare 
nummer av Snättringe Husblad 
rekommenderat våra medlemmar 
att gå ur Villaägarna, i vart fall 
de lokala föreningarna i 
Huddinge. 

Föreningen överväger också 
att kontakta fler föreningar för 
att bredda förslaget om en sådan 
bojkott. Föreningen kommer 
även att överväga att 
kontrollera om frågan att ge ett 
alternativ utanför Villaägarna 
och det kan vara ett riksintresse. 

Besvikelse 
Under tidigare perioder har 

vi alltid framfört att vi tycker att 
våra medlemmar enskilt gärna 
kan ansluta sig till Villaägarna 
centralt och administrativt 
tillhöra Huddinge lokalförening. 
Vi ser Villaägarnas Huddinge
krets' agerande som en mycket 
ovänlig handling. 

Lars Lehman 

Ordförande i Snättringe 
FastighetsägareFörening 
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Hemsidan Återvinningsstationen åter 
Föreningens hemsida 
w w w . snat tr inge . c o m 
har fått en efterlängtad 
ansikts lyftning. 

Här kan du läsa mer om 
föreningens aktiviteter och 
bland annat grannsamverkan. 

Hemsidan uppdateras 
betydligt oftare än vad 
Husbladet kommer ut så det 
lönar sig att surfa in emellanåt 
för att se vad som är på gång. 

Glöm inte bort att surfa in 
på www.snattringe.com 

Förenings
anslagstavla 
önskas vid 
Stuvsta 
station 
Den 9 april 2006 skrev 
föreningen till kommunen om 
förslag att sätta upp en tavla för 
föreningsmeddelanden även på 
Snättringesidan av Stuvsta 
station. Vi anser inte att det är 
tillräckligt att det finns en mot 
torget vid Stuvsta. 

Vi snättringebor har behov 
av att upplysa våra grannar om 
aktiviteter i området. Det skulle 
säkert stimulera till ett mer 
aktivt föreningsliv och aktiva 
boende i Snättringe. 

I februari 2006 utförde 
föreningen en enkät till ca 350 
närmaste hushåll på Huddinge
sidan vid den borttagna 
återvinningsstationen vid 
Korkskruven, Långsjön. 

Vi fick in 113 svar, vilket vi 
var nöjda med. Hela 94 svarande 
ville att stationen skulle 
återinföras. Av dessa hade 42 även 
skrivit att de ville ha dit glasigloo. 
Övriga svar fördelades på 13 nej 
och 6 vet ej. 

Vidare framkom synpunkter 
om att stationen skulle få en fin 
inramning och ej skulle hamna 
för nära något hus. 

Vi har sedan skrivit till 
kommunen och begärt att 
återvinningsstationen ska 
återinföras. Även andra har 
skrivit till kommunen i frågan, 

bland annat Snättringe social
demokratiska förening. Nu 
ligger frågan i demokratisk 
handläggning bland politikerna. 
Förhoppningsvis kan det komma 
ett beslut så småningom. Det är 
märkligt att det ska vara så 
omständligt att få dit stationen 
igen, när det bara behövdes en 
tjänstemans nej för att få bort 
den. 

I skrivelsen skrev vi att vi ändå 
helst vill se det återvinnings
system som sedan flera år 
praktiseras i Helsingborg på 
försök i Snättringe. 

Det var roligt att få ett svar 
från Huddingepartiet att även de 
arbetar på att få Helsingborgs
modellen till Huddinge. 

Lars Lehman 

Grannsamverkan 
Mötet med grannsamverkanskommittén den 11 maj 
samlade ca 25 kontaktpersoner. Nu drar vi igång igen med 
förnyad kraft. Vi ser gärna nya områden som vill aktivera 
sig i denna viktiga verksamhet. 

Hittills under 2006 har sex bostadsinbrott rapporterats från 
Snättringe. En person har gripits och tre tekniska undersökningar 
har genomförts. 
• Onsdag 4-5/l,Oxelvägen, öppen altandörr. 
• Onsdag 25/1 , kl 1345-1520,Storskogsvägen, 

fönster på framsidan krossat, mycket gods. 
• Onsdag 22/2, kl 1000-1015, Brovaktarvägen, 

fönster på baksidan krossat, man gripen. 
• Måndag 27/3, kl 1230-1500, Stambanevägen, inbrott. 
• Fredag 28-29/4, Buntmakarvägen, brutit upp fönster. 
• Söndag 30/4, kl 1900-0100, Yrkesvägen, brutit upp fönster. 
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Vi var 16 stycken förväntansfyllda tjejer som 
såg fram emot en trevlig vårkväll tillsammans 
och få bli inspirerade av två duktiga och 
kunniga florister. Kursledare för kvällen var 
Charlotta Lindström och Ulla Pettersson från 
Blomsterateljen Solrosen i Stuvsta. 

Floristerna började med att tipsa oss om hur 
vi ska behandla snittblommor, vad man ska tänka 
på när man gör arrangemang etc. Vi deltagare fick 
många och smarta råd för att kunna hantera 
blommor som vi köper för att ha i våra vaser eller 
göra arrangemang med. 

Efter genomgången började vi med själva 
blomsterarrangemangsdelen. Vi hade alla samma 
förutsättningar från början; alla deltagare fick 
likadana krukor, blommor och tillbehör som vi 
blandade kreativt till olika vackra arrangemang. 
Vi skapade alla vår egen unika blomstergrupp som 
gick i varma och fruktiga färgtoner. Perfekt till 
festdukningen, men också till att ge bort i present 
— helt i klass med en duktig florists skapelse! 

Slutresultaten blev snygga och kreativa och 
gick alla i vårens tecken. Vi kunde alla vara 
mycket stolta över vårt fina slutresultat när vi gick 
hemåt efter den trevliga kvällen tillsammans. 

Vi tackar Halina Öhman, studiecirkelansvarig 
i Snättringe Fastighetsägareförening, som var 
samordnare för evenemanget denna kväll. Och 
slutligen ett stort tack till Charlotta och Ulla som 
höll i kursen på ett givande och inspirerande sätt! 

Text och foto: Anna Enström 


