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Snättringe mot 
framtiden 

Nyligen fann Staffan Kihl, via 
lantmäteriet, den äldsta kända 
lantmäterikartan där namnet 
”Snettinge” finns över vårt 
område. Se sidan 34! 

Kartan upprättades 1704 – 
mitt under Sveriges stormakts
tid och Karl XII. Det dröjde 
ytterligare drygt 200 år innan 
detta kuperade område 
började befolkas av nybyggare. 
Under de senaste 100 åren har 
Snättringe utvecklats till ett 
varierat och trivsamt område. 

De första årtiondena 
handlade mycket om att 
gemensamt få området 
beboeligt. Det handlade om att 
anlägga vägar, dika ut våta 
områden, lägga ut spångar, dra 
in el, vatten och avlopp. 
Samtidigt fanns en stark lokal 
gemenskap som visade sig 
bland annat i det lokala 
föreningslivet, skolan, lokala 
butiker och även en lokal 
dansbana. 

Numera finns det inte så 
många lokala butiker och 
dansbanan är också borta. Det 
är sorgligt men kanske 
ofrånkomligt. Tack och lov 
finns både skolorna och 
föreningslivet kvar. 

Föreningarna har en viktig 
funktion eftersom de kan nå 
de flesta boende – inte bara 
barnfamiljer. 

Jag är övertygad om att 
boende i ett område själva kan 
påverka utvecklingen i sitt 
närområde. Det handlar idag 
framför allt om trygghet, 
miljö, hälsa och trivsel. 
Snättringe fastighetsägare
förening prioriterar dessa 
frågor i sin verksamhet. 

Under 2007 kommer 
föreningen återigen att lämna 
ut en enkät till alla hushåll i 
Snättringe med frågor om 
dessa och andra ämnen. Vi 
vädjar om att du tittar och 
funderar på svar och förslag 
som gör att vi gemensamt kan 
utveckla Snättringe på ett 
positivt sätt i framtiden. 

Lars Lehman 
Ordförande 
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2006 

Styrelse 

Ordförande 
Lars Lehman 
Vice ordförande 
Bo Antonsson 
Kassör 
Annsofi Ericsson 
Sekreterare 
Anna Enström 
Ledamöter 
Bengt Höglund 
Gert Östergaard 
Suppleanter 
Lars Tiberg 
Ulla Markhester 

Kommittéer 

Miljö och stadsplaner 
Lars Lehman 
Information 
Lars Tiberg 
Lars Lehman 
Bengt Höglund 
Staffan Kihl 
Anna Enström 
Karin Östmark 
Inköp 
Ulla Markhester 
Gert Östergaard 
Fest 
Bo Antonsson 
Birgitta Eriksson 
Halina Öhman 

Grannsamverkan 
Lars Lehman 
Bo Antonsson 
Halina Öhman 
Historia 
Gunnel Jacobsen 
Placeringar 
Kennet Bergh 
Eric Byström 
Annsofi Ericsson 
Studiecirklar 
Halina Öhman 
Tält 
Lars Lehman 
Mikael Jonsson 
Gert Östergaard 
Medlemsregister 
Ann-Britt Nyberg 

Östergaard 
Gert Östergaard 

Revisorer 
Leif Andersson 
Gustaf Rubinsson 
Revisorssuppleanter 
Thomas Hugosson 
Ingvar Gustafsson 

Valberedning 
Per-Axel Lindqvist 
Bernt Söderlund 

Fax till föreningen: 
E-post: info@snattringe.com 
Hemsida: www.snattringe.com 

Annonsera i Husbladet! 
Du når cirka 3 200 hushåll i Snättringe, tre gånger om året. Våra läsare är 
en köpstark 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 21 x 30 
Halvsida 16,5 x 12,5 
Kvartssida 

liggande 16,5 x 6 
stående 8 x 12,5 

Sv/v 
1 500 kr 

800 kr 

500 kr 
500 kr 

Färg 
3 000 kr 
1 500 kr 

1 000 kr 
1 000 kr 
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Grannsamverkan: Inbrott i bostad 2006 
Under 2006 skedde 254 inbrott i bostad i Huddinge kommun. I Snättringe bor knappt 10 % av 
Huddinges befolkning. Årets sammanställning av inträffade inbrott i vårt område är mot den 
bakgrunden bra. Det gäller även i jämförelse med tidigare års siffror. Vi har haft tio inbrot 
eller inbrottsförsök i år. I tre av dem har gärningsmannen kunnat identifieras! Det är mycket 
tack vare polisens ökade möjligheter till tekniska undersökningar, fingeravtryck och DNA. 

Vid två inbrott blev samme man identifierad i efterskott. Han är en 24 årig narkoman bosatt i Kista 
som ofta arbetade tillsammans med en jämnårig. De kom ofta i mindre bilar till brottsplatsen. Under 
2006 blev de misstänkta för minst 25 inbrott i bostäder i Huddinge, Handen, Enskede, Sollentuna och 
Täby. 

Den tredje gärningsmannen är blott 19 år och där förelåg speciella omständigheter. 

Sammanställning 

4-5/1 
25/1 13.45-14.20 
27/3 12.30-15.00 
30/4 19.00-24.00 
19/6 09.45-14.30 
24/7-7/8 
10-11/8 
18/11 20.00-20.30 
25-26/11 
15/12 08.40-18.40 

Oxelvägen 
Storskogsvägen 
Stambanevägen 
Yrkesvägen 
Prostvägen 
Häradsvägen 
Stålmansvägen 
Snäckvägen 
Gråbergsvägen 
Stambanevägen 

Öppen altandörr 
Fönster framsida 
Inbrott 
Källarentréfönster 
Garageport 
Försök altandörr och fönster baksida 
Dörr framsida 
Man observeras av grannar, fotas, lyckas smita 
Kopparstöld, ute och inne under ombyggnad 
Fönster baksida 

Tack för era insatser, tappra grannsamverkare. Nu ser vi fram mot ett nytt år och hoppas på att fler 
områden vill ansluta sig. 

Lars Lehman 
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Gråmulen 
julmarknad – 
men tomten 
fanns i 
Stuvstakyrkan 
Lördagen den 2 december f i rades 
julmarknad på Stuvsta torg med Stuvsta 
Företagarförening som arrangörer. En 
gråmulen dag med regn istället för snö. 
Ingen julstämning att hänga i granen 
di rekt . I s tat ionshuset kunde man 
diskutera politik och få en kopp kaffe hos 
socialdemokraterna. Men lite längre ned 
på Stationsvägen fanns det lite stämning 
bland värmande julel jus på Stuvsta-
kyrkans julmarknad. En tradition som 
pågått i mer än 30 år. 

Det var lite synd om alla hantverkare som 
stod och huttrade i fuktiga stånd. Många 
produkter var sig lika men naturgodiset från 
Eneboga tog i år en dominerande plats och 
man kunde shoppa naturgodis och snacks 
från många av världens hörn. På samma sätt 
som olika teer har lindrande verkan kan även 
naturgodis vara bra för både tarm och hjärna 
samt påverka både hormoner och vikt. Allt 
enligt importören som hittat naturgodis i 
Holland, Finland, Iran och USA. Prydligt 
datummärkt och med innehållsförteckning. 

6 Snättringe Husblad 70 



Stuvstakyrkans julmarknad bjöd på lite 
mer traditionella stånd med hembakat, 
peka rätt pepparkaka, lotterier och 
broderade dukar. Allt skänkt eller tillverkat 
av församlingen. I källaren kunde man göra 
loppisfynd och blev man sugen på en 
lussekatt, tårtbit eller smörgås så fanns 
allt att köpa i den välbesökta serveringen. 
Julsånger framförda av barnkören SMU
lorna spred rätt stämning och även tomten 
kom på ett välkommet besök. Totalt 
räknade man cirka 400 besökande under 
fem timmar och en bra slant till 
församlingens verksamhet och stöd till 
tryckning av biblar på hemspråket i Kina, 
försoningsarbete i Kongo-Brazzaville bland 
annat genom ett fotbollsprojekt bland 
ungdomar, kamp mot HIV-AIDS i Kongo-
Kinshasa samt utbildning av barn och unga 
i Ecuador. 

Stuvstakyrkan tillhör Svenska 
Missionskyrkan och har funnits i drygt 50 
år. Husbladet träffade Kerstin Westman 
som berättade att det är cirka 150 
medlemmar i församlingen. I kyrkan ryms 
mötesplatser av skilda slag: gudstjänster, 
barn- och ungdomsverksamhet, körsång, 
samtalsgrupper mm. Stuvsta scoutkår har 
också sin verksamhet i lokalerna och de 
flesta känner nog till det årliga 
valborgsmässofirandet uppe vid 
vattentornet där fackeltåget startar vid 
Stuvstakyrkan. Scoutrörelsen fyller 100 år 
2007 och det firas med ett stort läger i 
Rinkaby i Skåne som har det exotiska 
namnet Jingiijamborii. 

En gratis kopp kaffe med dopp kunde man 
som vanligt få i gamla stationshuset hos 
socialdemokraterna i Stuvsta och Snättringe 
som fyllt termosarna med lite värmande 
dryck. Men inte heller här fick man någon 
känsla av att julen stod för dörren. Nej mest 
jul fanns i år hos Stuvstakyrkan. Företagare
föreningen får ladda snökanonerna till nästa 
år och socialdemokraterna får gå på loppis 
och skaffa lite julpynt! 

Text: Lars Tiberg 
Bilder: Bengt Höglund 
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Ulla Lindgren i sin tapetserarverkstad. 
Alla foton: Bengt Höglund 

Casa Zaga ger nytt liv åt slitna sitsar 
I vår tid med IKEA som husgud är det viktigt att bevara både gamla möbler och 
gediget hantverkskunnande. Men utan rätt kunskaper är det lätt att göra mer skada 
än nytta när vi som amatörer släpper loss lösningsmedel och billiga färger. 

En rätt renoverad möbel är både en fröjd för 
ögat och en balans till mer modern inredning. 
De som sitter inne med all kunskap om 
renoveringsmetoder och olika typer av 
stoppningar och resårer kallas tapetserare. 

Ulla Lindgren omskolade sig till 
tapetserare 2001 och har sedan dess haft 
egen verkstad på Östanvägen i Snättringe 
under namnet Casa Zaga. 

Ordet tapetserare har franskt ursprung. 
Tapisserie är en gemensam benämning på 

mattor, väggbonader, dukar och möbelklädslar. 
Den franske tapetseraren, le tapissier, hade 
just som yrkesuppgift att sätta upp vävda 
tapeter och gobelänger i slott och herresäten. 
Även inläggning av heltäckande mattor och 
gardinuppsättningar kunde förekomma liksom 
uppsättning av papperstapeter. Under 1500-
talet började man allt mer att använda möbler 
med fast stoppning och ur yrket utvecklade 
sig en gren som klädde och stoppade möbler, 
föregångarna till dagens tapetserare. 
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Egna företagare 

Yrkeskunnandet har gått i 
arv genom generationer men 
som många andra hantverks
yrken så är det dåligt med 
återväxten. Ulla Lindgren har 
alltid varit intresserad av både 
hantverk och skapande 
arbete men hade från början 
inga planer på att lämna 
jobbet inom skolan för att bli 
hantverkare. Erfarenheterna 
under uppväxttiden på Öland 
med en pappa som var 
snickare och som gillade att 
snida gubbar fick ligga i träda 
i många år. När Ulla 2001 såg 
en annons om en kurs i 
renovering och tapetsering som 
Folkuniversitetet anordnade 
blev det startgropen till den egna 
tapetserarverkstaden med namnet Casa 
Zaga. Ett val som Ulla aldrig har ångrat. De 
flesta tapetserare är egna företagare men 
det finns också några få som jobbar på 
teatrar och operahus eller inom tv- och 
filmproduktion. 

Många moment innan fåtöljen är klar 

Efterfrågan på möbelrenovering är stor men 
det kan också bli rätt dyrbart att få det gamla 
arvegodset att se ut som i auktionskatalogerna. 
Vill man att de gustavianska stolarna ska bli 
pietetsfullt restaurerade så får man nog lätta 
på lädret. Det är ingen idé att klä om gamla 
åttiotalsmöbler som blivit nedsuttna och nötta. 
En vanlig fåtölj kan kräva många arbetsmoment 
innan det går att sätta sig till rätta. Sadelgjord 

ska spännas som ett rutnät över en bottenram, 
resårer ska spännas fast med snören, väv 
spännas över resårhuset, kroll läggas på och 
ett nytt lager väv sys och spikas fast över grund
stoppningen. Överstoppningen kan bestå av 
tagel, ett lager domestik och slutligen vadd eller 
fiberfill. Sedan gäller det att välja tyg och 
beräkna tygåtgång utan onödigt spill. Kronan 
på verket kan sedan bli matchande snörmakerier 
– band, snoddar, fransar eller tofsar. 

Många olika möbelstilar 

Ulla Lindgren tycker att det är roligast att 
jobba med antika möbler, men även en skamfilad 
sextiotalssoffa eller pinnstolar från femtiotalet 
har sin charm. För att lyckas som tapetserare 
måste man ha ett utpräglat sinne för färg och 
form men också goda kunskaper om alla olika 
möbelstilar, barock, rokoko, gustavianskt, 
jugend och empir för att bara nämna några. 
Det finns till och med en möbelstil som kallas 
tapetserarstil och som hade sina glansdagar 
under Oscar II. Långa fransar, snörmakerier 
med bollar och tofsar var populärt liksom 
puffar och kuddar. En fåtölj med karmar, 
Emman, blev symbolisk för den tiden liksom 
en lite mer fantasifull soffa som kallades vis á 
vis där man satt på var sin sida men vända 
mot varandra. 
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Sju pinnar i ryggen 

Kunskap om olika material och hur man 
gör för att laga skadade delar, tar bort 
gammal färg eller limmar ihop gamla stolar 
är naturligtvis A och O. Om man försöker 
limma ihop en stol med ett modernt lim så är 
risken stor att limfogen inte går att lösa upp 
igen och det är oerhört viktigt att man kan ta 
isär en stol utan att den förstörs. Fast ibland 
kan det vara lika svårt att få stolen att hänga 
ihop hur mycket lim och tvingar man än 
använder. På tal om stolar så är en vanligt 
förekommande fråga hur många ryggpinnar 
en värdefull pinnstol ska ha. Ulla ger oss 
svaret: sju pinnar. Så nu är det bara att gå 
upp på vinden och räkna pinnar innan det bär 
av till Antikrundan! 

Gammalt kulturarv värt att bevara 

Möbler är ju en högst påtaglig del av vår 
vardag och kan ge oss mycket information 
om människors villkor och kulturella standard 
under olika epoker. Gamla möbler kan också 
skvallra om gångna tiders umgängesvanor och 
tidigare generationers hantverkskunnande och 
materialbehandling. Hur många vet idag vad 
krollspint och kapok är? Det finns inte så 
många tapetserarutbildningar i landet och den 
sista nationella gymnasieutbildningen i 
Ljungby har lagts ned 2006 under stora 
protester. Komvuxutbildningen i Ljungby finns 
kvar samt en kvalificerad yrkesutbildning i 

Lerum. Det räcker inte för att bevara ett 
gammalt kulturarvsäger företrädare för 
branschen. Stora pensionsavgångar är att 
vänta inom de närmaste åren. Så framtiden 
ser ljus ut för den som kan skaffa sig en 
utbildning eller gå som lärling till en 
tapetserarmästare. 

Lars Tiberg 

Fotnot: 
Krollsprint = uppkardade 
palmbladsfibrer 

Kapok = ulliknande fibrer 
från bombaxträdet 
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Om gatubelysningen 
I det tilltagande mörkret 
hörde flera medlemmar av sig 
till föreningen och påtalade 
att många gatljus var mörka 
och ej lagades. 

Kontakt togs med Jörgen 
Alshammar på kommunen. Han 
visade sig ha en imponerande 
kontroll över läget när han 
tillfrågades på situationen vid 
olika adresser. Han berättade 
bland annat att den nya, mer 
energisnåla och behagliga 
brandgula belysningen lär dröja 
till tidigast 2008 för att bli helt 
spridd i Snättringe. Det finns 
områden som är mycket 
eftersatta och idag mörka, 
företrädesvis i Skogås. Dessa 
områden prioriteras. 

Jörgen vill att vi anmäler 
belysningsfel så snabbt som 
möjligt. Han vill då gärna få 

information om felets karaktär. 
Är glödlampan borta! – i bitar? 
Blinkar lampan? Lyser den till 
och slocknar? Slocknar den efter 
en stund? 

Normalt dröjer det en vecka 
innan ett fel rättas till. Som 
längst tar det tre veckor. På vissa 
ställen kan det vara problem i 
gatan som gör att en rad av 
lampor ej fungerar och då kan 
det även behövas reservdelar 
som har lång leveranstid. 
Kommunen har inga reservdelar 
på lager och Jörgen har inga 
kommunanställda som sköter 
reparationerna utan arbetet 
utförs av entreprenadfirma. 
Jörgen brukar se deras arbete och 
säger sig vara nöjd med dem. 

Lars Lehman 

Sökes! 
Fastighetsägareföreningen 
planerar att ge ut en skrift om 
Snättringe och dess historia 
baserad på ett manus av 
Gunnel Jacobsen. Tanken är 
att skriften bland annat ska 
kunna fungera som en 
introduktion till området för 
nyblivna Snättringebor. 

Vi hoppas att Husbladets 
läsare i sina gömmor har 
bilder som illustrerar olika 
sidor av livet i Snättringe (nu 
eller i gången tid) som kan 
bidra till att göra skriften mer 
attraktiv. Vi hjälper gärna till 
med till exempel inscanning 
av dia, negativ eller kopior. 

Har du bilder som du 
tror kan vara av intresse, 
kontakta Bengt Höglund 
08-7749747, eller Staffan 
Kihl, 08-711 02 96. 

Bli medlem i Snättringe 
Fastighetsägareförening! 

Det kostar 80 kronor per år och hushåll. Sätt in 80 kronor på föreningens 
postgiro 7 52 73-3 eller bankgiro 111-6664 

(skriv namn, adress och telefon i meddelanderutan). 

Vi tillgodoser Snättringe villaägares intressen inom: 
Trafik, stadsplan och kommunikationer – miljö – trygghet och trivsel. 

Vi har kontakt med kommunen och ordnar informationsmöten i aktuella frågor. 
Föreningen organiserar Grannsamverkan mot brott. 

Vi förmedlar trädbeskärning och trädgårdsprodukter med hemkörning till 
dörren höst och vår. 

Medlemsinformation går ut fyra gånger per år. 
Föreningen förhandlar om rabatter hos lokala företag och arrangerar en julfest 

tillsammans med andra föreningar. 
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Snättringe FastighetsägareFörenings 
Verksamhetsberättelse för år 2006 

Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft nio protokollförda möten 

under året. Dessutom har föreningsfunktionärer 
haft många interna och externa möten. Vid 
utgången av 2006 var vi 1 354 medlemshushåll – 
en liten minskning med 24, men en av de högsta 
siffrorna historiskt sett. Vi hoppas på en ökning 
under 2007! 

Med ett stort antal medlemmar känner 
styrelsen bredd och kraft i arbetet. Vår tyngd i 
kommunen ökar. 

Julfesten 
Årets julfest den 14 januari blev mycket lyckad. 

Totalt kom återigen cirka 450 betalande besökare, 
varav omkring hälften var barn. Stämningen var 
som alltid hög. Väderleken gjorde att ovanligt 
många barnvagnar kom och behövde parkeras. Det 
blir en fråga att planera inför kommande år! Slagsta 
Gille spelade och ledde dansen kring granen på 
sitt proffsiga sätt. Årets trollkarl, Ebi, var mycket 
uppskattad. Vi genomförde festen i samarbete med 

Fullersta fastighetsägareförening liksom tidigare 
år. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 22 

februari. Under punkten Övriga frågor 
behandlades bland annat en enkät om 
återvinningsstation vid Stambanevägen, olägenhet 
mellan grannar och närpolisresurser i Huddinge. 
Gunnel Jacobsen höll ett mycket uppskattat och 
intressant föredrag om Huddinges historia. 

Hemsidan 
Vår hemsida har fått en fortsatt positiv 

utveckling under 2006 med Staffan Kihl som 
webmaster. Vi hoppas att våra medlemmar finner 
och ska finna nyttig information på denna sida: 
www.snattringe.com. 

Husbladet 
Vår medlemstidning har utkommit med fyra 

nummer. Vi har fortsatt att försöka utveckla 
tidningen med utseende och innehåll. Färgsidorna 
har kunnat hållas tack vare stödjande annonsörer. 
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Den utökade kommittén har fortsatt bidra till en 
bättre information till medlemmarna. 

Valmöte 
Inför årets val anordnade föreningen en 

valdebatt den fjärde september. Ett fyrtiotal 
medlemmar tog sig till Snättringe skola för att 
lyssna och prata med de lokala parti
representanterna. Bo Trygg (m), Charlotte 
Björkman (hp), Rafael Zawlinski (fp), Tomas 
Hansson (kd) och Ann-Marie Högberg (s) talade 
väl om vad de stod för. Det blev ett informativt 
och bra möte. 

Trädgård 
Föreningen förmedlar enligt stadgarna 

trädgårdsvaror vår och höst. Våren innebar 67 
beställningar för 41 000 kronor, och hösten 45 
beställningar för 21 358 kronor. Siffrorna visade 
på en fortsatt glädjande ökning med antal och 
totalbelopp både vår och höst vilket ger hopp inför 
fortsättningen. 

Miljö- och stadsplanefrågor 

Diplom 
Under 2006 införde vi en ny logotype – 

SNYGGA, TRYGGA SNÄTTRINGE. För första 
gången delade vi ut ett diplom till någon som gjort 
god gärning under dessa ord. Det blev en mycket 
välförtjänst mottagare, Per-Magnus Vämberg i 
Snättringekiosken, efter hans goda arbete med 
ungdomar kring kiosken. 

Återvinningsstation åter 
Sent under 2005 blev vi av två medlemmar 

uppmärksammade på att återvinningsstationen vid 
Stambanevägen skulle tas bort, vilket också skedde. 
Under 2006 utförde föreningen en enkät till de 
500 närmast boende hushållen om behov av 
stationen. Svaret blev entydigt att de närmast 
boende ville ha tillbaka stationen och gärna 
kompletterad med glasigloos. Även en god och 
säker miljö vid stationen önskades. Föreningen 
skrev till kommunen med begäran om återinförande 
av stationen. Även medborgarförslag skrevs från 
enskilda i ärendet. Vid utgången av 2006 var 
ärendena pågående i kommunen och stationen 
saknades fortfarande. 

Föreningens uppfattning i återvinningsfrågan 
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 återvinningsstationer med god ordning och 
som passar in i omgivningen. 

Städdag 
Den 22 maj arrangerade vi en städdag i området 

– Snygga, Trygga Snättringe-dagen. Det blev bara 
en liten skara som samlade skräp vid Stuvsta station 
och angränsande gator. De är värda vår stora 
tacksamhet då de samlade ihop åtta fulla säckar 

och det blev en synlig förbättring. Samma dag hade 
DN en artikel om hur skräpigt Sverige blivit! 

Cykelväg till Gömmaren 
Föreningen skrev för några år sedan om 

behovet av en cykelväg till Gömmaren. Vid 
politikerdebatten inför valet tog vi upp frågan igen. 
Det visade sig då att Gunnel Jacobsen hade skickat 
in ett medborgarförslag i frågan. Enligt politikerna 
var en lösning på gång. Vi hoppas på en acceptabel 
lösning inom kort och bevakar frågan. 

Föreningstavlor 
Under året har föreningen verkat för att fler 

föreningstavlor ska komma upp i området, bland 
annat genom att en styrelsemedlem skrivit ett 
medborgarförslag. 

Grannsamverkan mot brott 
Föreningen har fortsatt arbetet med 

grannsamverkan mot brott enligt mandat vi har 
med närpolisen i Huddinge. Under året har 
Huddinge närpolis börjat komma igång med 
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grannsamverkan vilket är mycket glädjande. 
Särskild info om brott har skickats ut över Internet. 

Kontaktpersonerna för grannsamverkan har 
gjort ett viktigt arbete för allas vår trygghet och vi 
har mycket att tacka dem för. Den 11 maj hade vi en 
nystart med ca 25 kontaktpersoner i Snättringeskolan. 

En viktig åtgärd 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 av 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 grannsamverkans-
kommitté för deltagande i nätverket ”Snygga, 
trygga Snättringe”. 

Föreningen har under året fortsatt att tala för att 
ett lokalt brottsförebyggande råd ska bildas i Stuvsta– 
Snättringe med huvuduppgift kring förhållandena 
kring Stuvsta station. 

Studiecirklar 
Under våren genomförde föreningen 

seminarium om hälsokost av duktiga Eva Mirsch. 
Vi arrangerade också blomsterkurser såväl vår 

som höst med vår nya inspirerande ledare 
Charlotta Lindström från Blomsterateljén 
Solrosen. 

Vi är glada att intresset fortsätter och vi 
hoppas att närheten till några kvällar med studier 
här i Snättringe ska vara lockande även i framtiden. 

Kulturkommittén 
Vi beklagar att vi inte kom igång med vår 

kulturkommitté under året. Till vår glädje fick vi 
under 2006 kontakt som förhoppningsvis kan leda 
till en start under 2007. Vi behöver dock fler 
intresserade. 

Tält, stolar och bord 
Uthyrningen har gått över förväntan under 

2006. Föreningen har köpt in ytterligare stolar och 
bord då efterfrågan har varit stor. Vi har även 
kompletterat med möjlighet till tältutbyggnad. 

Uthyrning av byggställningar 
Under 2006 beslutade styrelsen att föreningens 

samarbete med Stuvsta Villa- och 
Trädgårdförening kring hyra av byggställningar 
upphör vid utgången av 2006. Bakgrunden till detta 
var medlemmars kritik bland annat om svårigheter 
att få kontakt. 

Snättringes historia 
Gunnel Jacobsens arbete om Snättringes historia 

kom inte ut i tryck under 2006 då layout och bilder 
ej hann att ordningsställas. Vi kommer att framställa 
en kortare skrift om Snättringe och dess historia som 
ska kunna delas ut till nya medlemmar i Snättringe. 

Samverkan 
Vi har fortsatta kontakter med våra 

vänföreningar, Stuvsta Villa- och 
Trädgårdsförening och Fullersta 
fastighetsägareförening. 

Vi har mycket glädje av kontakterna med 
föreningarna som samverkar i Långsjörundan. 

Kontakterna och samverkan med kommunen 
har fungerat acceptabelt under året. 

I slutet av 2005 blev vi uppmärksammade på 
att en utbrytarförening från Stuvsta Gård offensivt 
och på bred front i vårt område sökte medlemmar 
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som också var medlemmar i Villaägarna till sin 
förening. Vi såg 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 cirka 4000 kr till Villaägarna 
för deras centrala arbete. Stuvsta Gårds 
Villaägarförenings sätt att ansluta medlemmar utan 
en aktiv handling från medlemmen ansåg vi vara 
anmärkningsvärt vidrigt. Vi såg med viss oro på 
deras framfart. Vid vårt årsmöte 2006 beslutade 
att vi inte skulle ge något bidrag till Villaägarna så 
länge dessa aktiviteter pågår. 

Vi kontaktade under 2006 såväl Stuvsta Gårds 
förening som Huddinge villaägarekrets och 
Villaägarna om ett möte. Vi fick förslag på tid 
men det togs tillbaka. Vi bedömer sedan att frågan 
har lugnat sig under 2006 men vi bevakar frågan 
och är tacksamma om medlemmar hör av sig om 
det blir aktuellt igen. 

Snättringedagen 
Vi medverkade som vanligt vid 

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

Långsjörundan 
Vårt initiativ Långsjörundan lever vidare. Vår 

gemensamma aktivitet med tio andra föreningar i 
Huddinge och Stockholm runt Långsjön skedde i år 
den 10 september för femte gången, denna gång i 
vackert väder. Omkring 1200 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 tre klasser: Bäst klädda hund. Sådan 
matte/husse – sådan hund och Tricksigaste hund. 
Det var ungefär 15 hundar i varje klass. Många andra 
hundar stod också avundsjukt och tittade på vilka 
fina priser deltagande hundar fick. 

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

Snättringe i januari 2007 

Styrelsen för Snättringe 
fastighetsägareförening 
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Båt med spridare och tendern, följebåten som matar spridarbåten med kemikalierna. 

Långsjöns vatten 
Foto: Lars Taarnskov 

För er som promenerar runt Långsjön har 
det varit uppenbart att s iktdjupet i 
Långsjön blivit otroligt mycket bättre 
under hösten. Nu ser man tydligt allt som 
ligger på botten, på både gott och ont. 

Limnolog Bo Värnhed på Stockholm 
Vatten informerar att det är normalt med 
klarare vatten under hösten, när 
algproduktionen minskar, men i höst har 
också Stockholm Vatten behandlat Långsjön 
med aluminiumklorid avsedd för 
dricksvattenrening. Totalt sprutades cirka 
150 ton aluminiumkloridlösning in i sjöns 
bottensediment. 

Jordskorpan består till mycket stor del 
av kisel och aluminium. Aluminium utgör ca 
8%. Även järn och kalcium är vanliga mineral. 
Därför finns dessa så kallade 

jordartsmetaller i mycket stor andel i jord, 
vatten och sediment. De löser sig i vatten 
och transporteras därför från land via yt- eller 
grundvatten till vattendragen och lagras 
slutligen i sedimenten. De utgör här viktiga 
komponenter och är en förutsättning för våra 
naturliga vattens kvalitet. Aluminium binds hårt 
till fosfor och går inte i lösning vid syrgasbrist 
– därför lämpar sig aluminium för behandling 
av bottenvatten med syrgasbrist. 

I Långsjön (och även i Flaten och 
Lejondalssjön) har aluminiumkloriden harvats 
ner så att den blandats med de befintliga 
sedimenten, och därmed binder den fosfor 
som annars skulle läcka ut till vattnet. 

Vid behandlingen kommer växt- och 
djurplankton att påverkas genom medfällning. 
Även bottenfaunan kommer att påverkas. 
Fisk och kräftor påverkas inte av 
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behandlingen. Grunden för detta påstående 
är att sjön har så gott pH och alkalinitet att 
den påverkan som blir, är av mekanisk 
karaktär – medfällning. 

Efter behandlingen återställs växt- och 
djurplankton till en ny växtnäringsnivå med 
en förändrad artsammansättning. Detta är 
ett av målen med behandlingen.Ett resultat 
av minskade fosforhalter blir att produktionen 
av planktonalger minskar. Ett synbart bevis 
på detta är att siktdjupet ökar. 

Men Bo Värnhed påpekar, att det är först 
efter kommande sommar som vi vet om 
behandlingen har långsiktig verkan. 

Det är bara att hoppas, det skulle ju vara 
kul med klart badvatten i Långsjön! 

När vi pratar om Långsjön vill Bo Värnhed 
också kommentera det höga vattenståndet i 
sjön. När fördämningen i sjöns nordvästra del 
började läcka i somras, lyckades de inte täta 
den, utan fick till slut slå ner en träspont 
framför den. Den nya fördämningen visade 
sig vid en kontrollmätning vara cirka sju 
centimeter högre än den ursprungliga. 

Stockholm Vatten hoppas att det höga 
vattenståndet inte ställt till alltför mycket 
elände för de boende med strandtomt, och 
kommer så snart som möjligt (i vår?) att 
justera höjden. 

Bengt Höglund 

Basfakta om Långsjön: 
Sjöyta 29 hektar 
Sjövolym 617 000 m3 
Största djup 3,3 m och medeldjup 2,2m. 
Omsättningstid 9-10 mån. 

Vattenståndet regleras av en damm i utloppet i nordvästra 
delen av sjön, utflödet rinner via diken och kulvertar till 
Wårbyviken. Långsjön är den sjö som tidigast blev föremål 
för olika restaureringsförsök. 
Vattnet har höga halter av fosfor och mycket höga halter 
kväve. Omfattande blomningar av blågröna alger. Vanligtvis 
låga bakteriehalter. 
Fiskarter som bedöms ha en naturlig förekomst i sjön är 
abborre, gädda, mört, sarv, braxen, ruda, sutare och gärs. 
Fiskar som utplanterats är gädda, gös, spegelkarp och 
fjällkarp. 
1995 trålades sjön och 4,7 ton fisk togs bort (främst ruda 
och mört) 
1998 trålades igen och cirka 2 ton fisk togs bort. 

Närbild på den 10 m breda 
spridarbommen, som 
hänger under båten och som 
kan regleras i djupled. Från 
bommen sticker ut 
meterlånga plaströr som 
”harvar” sedimenten och 
injicerar kemikalielösningen 
under högt tryck 

Foto: Bo Värnhed 
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Årsmöte 
Snättringe fastighetsägareförening 
kallar till årsmöte på Alla Hjärtans Dag! 

När: Onsdagen den 14 februari 2006 
Klockan 19.00 – 20.30 

Var: Snättringeskolans matsal 

Program 

Årsmötesförhandlingar 

med verksamhetsberättelse, ekonomi och verksamhetsplan 

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av 
styrelsens funktionärer tillhanda senast den 5 februari 2007. 
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 - 711 13 38 
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Sara Linhammar driver den nya delikatessbutiken på Stationsvägen i Stuvsta. 
Bilder: Bengt Höglund 

En ny butik har slagit upp portarna i vårt närcentrum på andra sidan järnvägen. En 
delikat affär som vill få oss att njuta av livets goda. En vällagrad bit ost, en mörk 
choklad från ett fjärran land och ett gott te som får oss koppla av. Delikatessen på 
Stationsvägen har utbudet som kan sätta lite guldkant på vardagen. 



Nära delikatesser 
Sara Linhammar öppnade Delikatessen den nionde augusti förra året. 
Sara har tidigare varit delägare i blomsteraffären på Stuvsta torg och har 
ett bra grepp om vilket kundunderlag som finns i området. Det som 
saknades var en butik som hade det där lilla extra som du inte hittar på 
ICA eller Coop. När mäklarlokalen blev ledig passade Sara på att omvandla 
tanke till handling. 

Lokalen fick kakel på väggarna och det gamla golvet plockades fram. 
Sortimentet började byggas upp med hjälp av vänner och besök på olika 
mässor. Det gäller att hitta kvalitetsprodukter till rätt pris. Sara har en 
restaurangutbildning i botten så ostar och korvar har sin givna plats men 
mycket i butiken är också riktat till den som söker kulinariska presenter av 
olika slag. Sara har haft stor framgång med presentkorgar och presentpåsar 
med olika innehåll. Inte minst företag har visat stort intresse i samband 
med personalaktiviteter. 
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På hyllorna kan man botanisera bland allt från olika olivoljor och balsamvinäger till 
special-te och choklad från Åre. Speciellt choklad har fått ett stort uppsving i Sverige. 
Man börjar titta mer och mer på procenten. Under 70 % går aldrig en riktig chokloman 
så Alladin kan slänga sig i väggen. Alla har råd att satsa på lite lyx tycker Sara, som 
kommer att fortsätta utveckla sortimentet med hjälp av kunderna. Är det något som 
saknas så är det bara att säga till. Det går också bra att registrera sig som stamkund 
och få nyheter via e-post. Till sommaren hoppas Sara kunna ha en liten uteservering 
där man kan få en extra god kaka till kaffet. 

Förutom alla godsaker kan man också hitta hjälp mot lindrigare krämpor. 
Förkylningshonung och hostmedicin finns att tillgå. Fredagen är det bästa 
försäljningsdagen och vill man gardera sig till helgen kan man alltid slänga med en 
påse Bakfylleknappar tillsammans med salamin och gorgonzolan. 

Lars Tiberg 
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Snättringe på historisk karta 

Från Lantmäteriet kan man numera köpa 
merparten av de äldre lantmäterikartor som 
finns i deras arkiv, både som utskrifter och i 
digital form. 

Föreningen har köpt in några av de kartor 
där Snättringe finns med för att kunna 
använda dem i kommande publikationer. Den 
äldsta publicerade kartan är från 1704 och 
omfattar i huvudsak nuvarande Snättringe och 
Stuvsta. Bilden ovan är ett utsnitt från den 
kartan, som i stort motsvarar Snättringe. 

Staffan Kihl 
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