
www.snattringe.com

NR 78 – ÅRGÅNG 30 – NOVEMBER 2009

Fullersta Gård – Blomstrande Ting – Grudes



3Snättringe Husblad 78

Innehåll i detta nummer
Ledare......................................3
Styrelse, medlemsrabatter.....4
Fullersta Gård.........................5
Grannsamverkan..................10
Tips mot inbrott...................11
Sällskap i trädgården............12
Återvinning...........................14
Vinnare Långsjörundan.......14
Långsjörundan......................16
Grudes stentryckeri.............20
Blomsterkurs.........................23
Blomstrande ting..................24
Föreningsnotiser...................26
Solbacken i Snättringe.........28
Fjärilsinvasion?.....................30

Snättringe Husblad
ges ut av Snättringe 
Fastighetsägareförening 

Medlemsinformation utkom-
mer 4 gånger per år varav 
Husbladet 3 gånger per år. 
Upplaga 3200 ex. 
Ansvarig utgivare: 
Lars Lehman, 08-711 66 77 
Redaktion: 
Anna Enström, 08-779 84 36 
Bengt Höglund, 08-774 97 47
Lars Tiberg, 08-711 94 07
Karin Östmark, 08-689 73 72 
Webmaster: 
Staffan Kihl, 08-711 02 96
Annonsansvarig: 
Bengt Höglund
Tryckeri: Kjellis Offset
Postgiro: 7 52 73 - 3  
Adress: 
Snättringe fastighetsägare-
förening 
c/o Gråbergsvägen 17 
141 43 Huddinge  
E-post: info@snattringe.com
Hemsida: www.snattringe.com

Gemenskap
Snättringe är nog ganska 
tryggt och trivsamt. Området 
upplevs troligen som mysigt 
med höjdskillnader och trevliga 
hus med hyggliga människor. 
Men hur skulle det vara om 
vi gemensamt såg till att vårt 
kära Snättringe blev det mest 
trygga och trivsamma området 
i Stor-Stockholm? Hur skulle 
det kännas att bo i ett sådant 
område? Hur gör vi då?

Det handlar i så fall om att 
snäppa upp oss i en bred och 
målmedveten fortsatt satsning 
på den yttre miljön och goda 
relationer mellan de boende. 
Det ska inte bara vara OK att 
bo i Snättringe – det ska vara 
roligt att bo här.

Som exempel kan jag kanske ta några steg som vi har tagit på den 
gata där jag bor.

Nästan alla är med på e-maillista och vi har grannsamverkan mot 
brott.
När det gäller den yttre miljön har vi gemensamt tagit bort en hel 
del sly på det mer allmänna området med kommunens godkän-
nande. Ett flertal har även varit aktiva vid städaktivitet på gatan. 
Vi försöker själva ta bort eller måla över klotter så fort som 
möjligt.
Vi har haft gatufest med avstängning av gatan en gång per år. För 
något år sedan bestämde vi oss för att ha fyra festaktiviteter per år, 
alla med sånginslag. Den 6 juni kommer vi årligen att ha gatufest 
med många flaggor. Det handlar om medtagna trädgårdsmöbler 
ut på gatan och gemensam buffé av medtagna maträtter. I slutet 
av sommaren har vi aktivitet på någons altan, typ kräftor eller 
vinprovning. Vid vintersolståndet träffas vi lite mer uppklädda 
hos någon för att fira att vi äntligen går mot ljusare tider. När det 
sedan känns lite segt till våren har vi ytterligare en träff  av enklare 
slag hemma hos någon i februari.
Jag tror de flesta av oss känner att ensam inte är stark. Det finns en 

sann glädje i att känna igen grannarna på gatan och veta vad de heter. 
Jag uppfattar att vi på många sätt har nytta och glädje av varandra på 
gatan. Alla är inte med hittills, men väl 8 av 10.

Jag efterlyser gärna idéer om hur vi skulle komma vidare i denna 
gemensamma goda kraftsamling för att bli det mest trygga och 
trivsamma området i Stor-Stockholm. Hör gärna av dig om du tycker 
att det är fel att försöka!

•

•

•
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Fullersta Gård – en mötesplats 
med konst, kultur och kafé

Nyrenoverade Fullersta Gård invigdes 
den 19 september som Huddinges nya 
levande kulturcentrum då vd för Huge 
Fastigheter Anti Avsan överlämnade 
gården till Huddinge kommun och 
kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak Nordqvist. Fullersta gård med 
sin 400-åriga historia har restaurerats till 
en kulturhistoriskt vacker pärla där olika 
stilar möts i skön symbios – praktfull em-
pir, sval gustaviansk stil och funktionell 
modernism.

Efter flera års gediget restaurerings-
arbete har gården återfått sin forna glans. 
Ett lag av hantverkare med känsla för gamla 
hus har lagt ner all sin yrkesskicklighet för 
att återskapa gårdens kulturhistoriska ident-
itet. Gården har varsamt renoverats såväl 
ut- som invändigt. Fem praktfulla kakelug-
nar från 1700-talet fram till i år tar oss med 
på en tidshistorisk resa. En rundvandring i 
den gamla gården ger en känsla av hur det 
kunde ha varit att leva som gårdsherre i 
forna dagar. Fullersta gård som ligger natur-
skönt belägen i Fullersta park bara några 
minuters promenad från Huddinge Centrum 
är den viktigaste herrgården i kommunen för 
att förstå det centrala Huddinges historia.
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Patron Perhr – en storbonde med 
visioner

Säteriet Fullersta grundades redan 1651 
och den första säteribyggnaden uppfördes 
1656 av Åke Wrång som var underhärad-
shövding i Svartlösa härad. Huvudby-
ggnaden uppfördes 1750 och sitt nuvarande 
utseende i empirstil fick gården i samband 
med att Pehr Pettersson – i folkmun kallad 
”Patron Pehr” – köpte gården 1848. Pa-
tronen fick punga ut med 38 000 riksdaler 
vilket var mycket pengar för en icke adlig 
lantbrukare och affärsman med ett förflutet 
som statare. Sin förmögenhet hade han 
skaffat sig genom brännvinstillverkning men 
han var också en duktig jordbrukare som på 
några år nyodlade 350 tunnland mark och 
ägde 300 mjölkkor. Det var på den tiden den 
största djurbesättningen i Sverige. 

Patron Pehr genomförde stora omby-
ggnationer som var klara 1854. Gården 
fick en övervåning och nya flygelbyggnader 
uppfördes. Genom att ge mark till SJ mot 
löftet att få en station utanför gården kunde 

han också säkra snabba transporter av 
sina lantbruksprodukter in till huvudstaden. 
Järnvägen från Södra station till Huddinge 
var klar 1859. Pehr Pettersson lyckades 
även få Huddinge och Brännkyrka socknar 
samt staten att finansiera och anlägga Hud-
dingevägen, så att man slapp den backiga 
Göta landsväg genom Källbrink och Milsten. 
Patron Pehr tog också sitt sociala ansvar 
och kämpade för ändrad flyttningstid för 
tjänare – från höst till sommar. Tjänarna 
borde ha rätt att njuta av sin ledighet under 
den vackraste tiden och inte riskera att köra 
fast med sina flyttlass i av hällande regn up-
pblötta vägar. I en skriftlig motivering anför 
patron Pettersson: ”Man får se mannen 
svärjande, hustrun gråtande och de i tunnor 
och trasor nedstoppade barnen lidande och 
kvidande av hunger och köld. Om man då 
har en brännvinsflaska är det ej underligt 
att han därur hämtar tröst i bedrövelsen och 
ofta får hustrun och barnen sin hugsvavelse 
ur samma flaska.” Patron Pehr var under de 
sista åren av sitt liv blind och avled 1875 
– 68 år gammal.

Peter Dahls tavla “Floden” visas på Fullersta Gård.
Foto: Bengt Höglund
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Kommunens konstskatter kan visas

I början av 1900-talet styckades ägorna 
upp, men Fullersta gård med omgivande 
park och trädgård kom i enskild ägo och 
kunde bevaras. Många verksamheter har 
passerat under årens lopp men 1998 förvär-
vades gården av Huge Fastigheter med 
syftet att gården skulle renoveras i tidstypisk 
anda och öppnas som ett levande kulturcen-
trum för allmänheten. I huvudbyggnaden 
finns idag verk ur kommunens och Huge 
Fastigheters konstskatter samlade i Britas 
sal – renoverad i gustaviansk stil – och i 
vackra Stiernstedts salong. Kommunen och 
Huge äger mycket konst som tidigare inte 
kunnat visas i brist på utställningslokaler. I 
Galleri Fullersta Gård och i Kafé Patron Pehr 
avlöser samtida konstutställningar varandra. 
I skrivande stund är det Martin West och 
Anna Johansson Stenberg som visar ett 
urval av sina verk. I Lilla förmaket finns ett 
fortlöpande föränderligt urval av samtida 
måleri, grafik och teckningar i små format 
som man kan köpa till sig själv eller ge bort 
som presenter. Tanken är att det kommer 
att vara fyra årliga utställningsperioder så 
att man vid återbesök alltid har något nytt 
att titta på.

Peter Dahl och EWK har egna gallerier

Sveriges nationalmålare Peter Dahl och 
den världsberömde serietecknaren Ewert 
Karlsson (EWK) har båda hedrats med egna 
gallerier. Galleri Peter Dahl har målningar 
lånade ur konstnärens egna samlingar och 
är den enda permanenta utställningen i 
Sverige. Bland annat kan man beskåda den 
långa tavlan ”Floden” med en kö av männi-
skor som trängs med varandra. Peter Dahl 
började sin verksamhet i en cykelkällare i 
Huddinge centrum och hans ”Betraktelse 
från EPA-baren” skapades under den tiden. 
I Galleri Ewert Karlsson finns ett tjugotal av 
EWK:s världsmästarprisade politiska sat-
irbilder, bland andra Gunnar Sträng, Mao 
TseTung och Tage Erlander. EWK har även 
skapat logotypen för Stuvsta-Snättrnge 
kommundelsnämnd.

Ett levande kulturcentrum

Invigningen av nya Fullersta gård skedde 
i strålande solsken och på balkongen spe-
lade Brunna Mässingskvartett. Förutom 
konstutställningar och en möjlighet att njuta 
av Huddinges historia kommer gården att 
användas till konferenser inom kommunför-
valtningen. Gården är öppen för allmänheten 
lördagar och söndagar mellan 12 och 16 och 
på Kafé Patron Pehr bjuds du på högklas-
sig svensk kafékultur. Är du hungrig finns 
det ett rikt utbud av smörgåsar, pajer och 
även lasagne. Behöver man ”hugsvavelse” 
som på Patron Pehrs tid kan man även få 
ett glas rött!
      

Lars Tiberg

Se Fullersta Gårds webbplats
www.fullerstagard.se
för aktuella utställningar och evenemang!

Det kom mycket folk tiull invigningen av Fullersta 
Gård och de fick bland annat lyssna till Brunna 
Mässingskvartett.

Foto: Bengt Höglund
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Riktig Massage Göran Berg
Klassisk massage, 

rygg-, nack- och ledbehandling.
Under 25 år i yrket har jag utvecklat en egen 

massagemetod, en kombination av  
avslappningsmassage, muskelknådning,

 töjningar och mobilisering av hela kroppen.
Metoden har blivit mycket uppskattad.

Jag tar emot i min villa på Lönnvägen 31
Dagtid, kvällar och helger.

Tidsbeställning 08-7742878 

Tältet hyrs endast ut under sommarhalvåret, men möblerna kan hyras även om vintern av med-
lemmar boende inom området. 

Vi har 90 st fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet, och 22 bord.  

Bokning sker genom: 
Gert Östergaard,  telefon 08-711 99 14 eller bokning@snattringe.com 

Prislista
Priserna gäller för ett uthyrningstillfälle.
1 bord        20 kr
1 stol        8 kr
2 bord + 10 stolar  110 kr
4 bord + 20 stolar  220 kr
6 bord + 30 stolar  330 kr
8 bord + 40 stolar    440 kr

Utförlig beskrivning av bord och stolar  
finns på hemsidan www.snattringe.com. 
Välj Uthyrning i menyn. 

Hyr föreningens bord och stolar!
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Grannsamverkan mot brott
Under året har inbrotten i bostäder ökat igen. Jag vet om utländska ligor, inhemska vane-
förbrytare och de vanliga knarkarna som gärningsmän. Det är inte lika ofta som ungdomar 
stämmer in i signalementet. 

Polisanmälda inbrott i bostad i Huddinge har ökat till 230 hittills i år. Motsvarande period under 
2008 var det 190. Inne i Stockholms City har inbrotten i bostad ökat från 300 till 450 under året fram 
till slutet av oktober.

För Snättringes del har vi hittills drabbats av åtta inbrott varav två troligen var försök. Motsvarande 
tid förra året hade vi 13 inbrott. Det betyder att vi har minskat, vilket vi i sig ska vara glada över även 
om vi verkar för att inga inbrott ska lyckas.

De fall som blivit anmälda är följande:
Onsdag 7/1 kl.1640-1715 på Lönnvägen  
Stege baksida, klättrat upp krossat ruta, fönsterhakar
Tisdag 13/1 kl. 1600- 1800 på Jägmästarvägen  
krossat fönster, fönsterhakar, larm utlöstes
Fredag/lördag 13-14/2, kl. 1400-1120, Snättringevägen  
entrédörr, köksutrustning, renovering
Fredag/söndag 19-21/6, kl.1100-1400, Brötvägen  
altandörr, masonitskiva bortbruten
Onsdag 24/6, kl. 0540-1415, Buntmakarvägen  
fönster vid entrédörr
Lördag/söndag 25-26/7, kl. 1800-0800, Stråkvägen 
försök, bil och fönster vandalisering med järnrör
Lördag 12/9, kl 1030-1330, Milstensvägen  
ytterdörr bruten
Tisdag 29/9, kl. 1900-2400, Atlestigen 
brytmärken, utlöst larm, oklart stulet ev försök

Tisdag, onsdag och framför allt helger verkar vara mest drabbade.
Tack vare vår gemensamma grannsamverkan mot brott i Snättringe lyckas vi hålla siffrorna nere. 

Tack alla som håller igång. Om du är intresserad kan du kontakta oss i föreningen för att komma igång 
med grannsamverkan. Det gör skillnad. Forskning stöder oss i uppfattningen.

Lars Lehman

•

•

•

•

•

•

•

•
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Polisen informerar: 
Tips för att undvika inbrott
Allmänt

Att engagera sig i grannsamverkan har god effekt mot bostadsinbrott och andra 
brott.
Se över fastighetens skydd till exempel lås och larm.
Ta för vana att låsa dörren även om du är hemma.
Sträva efter att skapa insyn, undanröj buskar, plank eller dylikt.
Markera gärna vidtagna säkerhetsåtgärder med väl synlig skylt.
Förvara värdeföremål på säker plats.
Om möjligt, skylta inte med värdeföremål så som datorer, platt-tv och dylikt.

När ingen är hemma
Sätt timer på belysning och radio
Ordna med posttömning
Meddela grannar om hjälp med extra uppmärksamhet
Berätta inte på telefonsvararen att ni är bortresta

Tipsa polisen på: 114 14, vid nöd ring 112

Se även: 
www.polisen.se, www.grannsamverkan.se, www.samverkanmotbrott.nu

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Som medlem i Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap får du tips och inspi-
ration till dina rabatter och planteringar. 
Mottot är ”att under trivsamma former 
öka vårt kunnande om trädgård”. Sällska-
pet var en av de nya stationerna under 
den senaste Långsjörundan och 2008 fick 
man utmärkelsen Årets trädgårdsfören-
ing av Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Trivsamma former innebär bland an-
nat att man besöker varandras trädgårdar, 
byter idéer och plantor och kanske dricker 
en kopp kaffe i syrénbersån. Både glada 
amatörer och experter förenas av ett stort 
trädgårdsintresse och av en vilja att lära sig 
något nytt. Sällskapet arrangerar varje år 
ett fyrtiotal arrangemang – föredrag, kurser, 
resor, trädgårdsträffar hos medlemmar, 
frömingel, växtloppis och utflykter, men även 
fototävling och bokträff.  

Under hösten finns möjlighet att lära 
sig allt om både magnolior och kloster-
trädgårdar, eller varför inte fixa till några 
terrakottakrukor till julblommorna genom 
patinering med gips. En annan spännande 
aktivitet som genomförs när trädgården lig-

ger i dvala är utbildning i luffarslöjd, där du 
får lära dig att tillverka egna ljuslyktor och 
ogräskorgar. En trevlig figur som har sitt ur-
sprung i Finland är den lilla igelkotten som 
säkert finns hemma hos många medlemmar 
i sällskapet.

Årets trädgårdsförening 2008

Utmärkelsen Årets trädgårdsfören-
ing blev naturligtvis en uppmärksam-
mad händelse just när sällskapet firade 
femårsjubileum. Femtusen kronor blev det 
till föreningskassan, men äran och det fina 
diplomet som ordföranden Tuula Ranebäck 
fick ta emot i Örebro vägde minst lika tungt. 
Nytänkande, entusiasm och envishet var de 
egenskaper som gjorde att föreningen fick 
sin utmärkelse. 

Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap 
delar också ut ett eget pris varje år till ”Årets 
trädgård i Huddinge”. En arbetsgrupp utser 
tio trädgårdar, och av dessa utser en jury fem 
som får besök av huddingebor som sedan 
utser vinnaren. Årets trädgård 2009 tillhör 
Åsa Byred på Ekbacksvägen 3 i Fullersta 
och trädgården beskrivs bland annat med 

Vill du ha sällskap  
i trädgården?

“Igelkotten”
Foto: Bengt Höglund
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Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap deltog i år för första 
gången i Långsjörundan.

Foto: Bengt Höglund

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

dessa ord: ”trolsk murgröna slingrar 
sig fram mellan rhododendron och 
skira pioner”. Till 2010 vill vi gärna se 
några kandidater från Snättringe!

En av 177 trädgårdsföreningar

Det finns etthundrasjuttiosju lokala 
trädgårdsföreningar i landet som 
alla är medlemmar i Riksförbundet 
Svensk Trädgård. Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap har cirka 300 med-
lemmar och har sin föreningslokal i 
Huddinge centrum, Folkets Hus. Som 
medlem får man bland annat sex 
nummer av tidningen Hemträdgården, 
fri trädgårdsrådgivning per telefon 
samt olika rabatter på allt från frön till 
växthus och inte minst föreningens 
egen tidning Trädgårdsbladet. För 
mer information om sällskapet kan du 
besöka deras hemsida http://www.
hu-bo-tradgard.org.

Trädgården ger hälsa och 
rekreation

Att vara ute i sin trädgård är 
en friskhetsfaktor. Det ger både 
psykisk, social och fysisk stimulans 
och motverkar riksfaktorer som stilla-
sittande och övervikt, stress, årstids-
depression, ensamhet och inaktivitet. 
Så gå ut i din trädgård och lyssna på 
fågelsång, känn doften av grönska 

och på våren se knoppar som börjar slå ut. 
Visst låter det fantastiskt och alla forskare 
är också eniga om att en måttlig dos daglig 
motion gör att vi alla har en chans att behålla 
en bra hälsa. Och glöm inte att efter allt slit 
i trädgården anmäla dig till nästa års tävling 
om Huddinges bästa trädgård!
      

Lars Tiberg
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Det är mycket glädjande att det har börjat 
hända mycket i kommunen för att vi ska få 
ett bättre återvinningssystem. I början av året 
sammankallade vi ett stort antal fastighetsä-
gareföreningar i Huddinge vilket ledde till att 
vi sedan träffade kommunens ansvariga samt 
chefer från Södertörns renhållning med krav 
på förbättringar och en mer framtidsinriktad 
lösning. Idag är vi övertygade om att poli-
tiker och tjänstemän försöker finna ett system 
med sortering och  hämtning vid den egna 
fastigheten. Då skulle de fula, fulla, återvin-
ningsstationerna kunna tas bort.

Den 21 september hade Fullersta – Sjödalens 
demokratiforum uppe frågan.

Södertörns renhållingsverk, SRV, informerade 
då om Quattro Select, en soptunna med fyra fack. 
Fördelen var att det skulle bli en bra service för 

Återvinning
hushållen. Nackdelarna sades vara att kostnaden 
ej var klar men att den skulle stiga något. (Vi har 
en ovanligt låg kostnad idag.) Kärlet tar lite större 
plats än tidigare. Det kan också bli ojämnt med 
avfall i de olika kärlen.

Det ska vara frivilligt att vara med. Fastighet-
sägarna ska inom kort få välja. Taxesystemet ska 
fastställas så att det ska bli en ekonomisk morot 
att vara med. Den som inte är med kommer dock 
att få något lägre avgift.

Remiss om det nya renhållningsförslaget ska 
skickas ut till berörda föreningar och liknande, 
efter utredningstiden. Tidsplanen för start av det 
nya systemet blir tidigast årsskiftet 2010/2011.

Miljöfarligt avfall tas emot bland annat av 
OK/Q8 på Ågestavägen och Shell i Huddinge 
centrum.

Föreningsstyrelsen känner stor tillfredsställelse 
att frågan nu har kommit såpass långt.

Lars Lehman

Vinnare Långsjörundan
Bland de som startade sin tipspromenad vid Fastighetsägareföreningens monter har vi 
hittat följande vinnare:

Vuxna:
Eva Manhage, 22 rätt
Arne Lööf, 22 rätt

Barn:
Victoria Törnblad, 20 rätt
Kajsa Jansson, 20 rätt
Linnea Jonsson, 20 rätt
Maja Vinsten, 20 rätt
Axel Vinsten, 20 rätt

Grattis!
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Inspirerande start för Snättringe 
fastighetsägareförenings 
kultursektion

Vackert belägen på Sundbygård frilufts-
område ligger det litografiska museet  
Grudes Ateljé & Stentryckeri – ett levande 
arbetslivsmuseum.

Museets huvuduppgift är att visa upp 
den litografiska tryckmetodens utveckling 
och påverkan som denna teknik förde med 
sig i samhället.

I början och mitten av 1900-talet an-
vändes stentryck vid ett stort antal tryckerier 
och man tryckte allt från planscher och af-
fischer till färgillustrationer för veckotidnin-
gar. Efter andra världskriget tog offsettrycket 
över, stentrycket försvann och pressarna 
skrotades.

På 1950-talet försvann det sista industri-
ella stentrycket och litograferna omskolades 
till reprografer, scannerförare, offsettryckare 
eller typografer. På femtio år gick man från 
”stenåldern” till dataåldern.

Till introduktionsföredraget serverades smörgåsar 
och kaffe.

En mild Septemberkväll samlades ett 
nyfiket gäng från Snättringe för att tillsam-
mans med goda mackor från Sundbygårds 
restaurang få lite kulturhistoria till livs.

Mycket kompetenta guider förde oss in i 
tryckandets mysterier och fakta blandat med 
förgyllande historier.

Efter introduktionen började vandringen 
i verkstaden med att följa arbetet från tanke 
till färdigt alster, från slipning av sten och att 
teckna på kalkstenen, till att trycka i gamla 
handdrivna rivarpressar. En spännande up-
plevelse.

Som avslutning fick vi en inblick i det 
tunga arbetet, att trycka på det ”gamla” sättet 
med hjälp av den gamla snälltryckspressen 
Johanna.

Text: Irma Jansson
Foton: Bengt Höglund

Bilderna på nästa sida:
Överst: Varje färg har sin sten.
Nederst: Snälltryckspressen Johanna.

Museet har många historiska litografiska stenar i 
sina samlingar.



21Snättringe Husblad 78



22 Snättringe Husblad 78

Bli medlem i Snättringe 
Fastighetsägareförening!

Det kostar 90 kronor per år och hushåll. Sätt in avgiften 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 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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Se hit alla blomsterälskare !
Onsdagen den den 2 december kommer Erica från ”Blomstrande Ting” att berätta 
och visa hur du gör ett fint blomster- och festarrangemang. När du går hem bär du 
med dig en kreation som du själv skapat.

Du betalar endast 350:- som är lika med blommornas värde.
Du betalar innan kursen till föreningens postgiro: 752 73-3.

Anmäl dig till Anna Enström på tel: 779 84 36 eller mobil: 070/579 84 36. 
Du kan också skicka ett email till: anna.enstrom@telia.com för anmälan.

Plats: Blomstrande Ting
Datum: Onsdagen den 2/12
Tid: 19.00 - 21. 00 (ca)
Adress: Häradsvägen 121

Mycket välkommen!

Snättringe Fastighetsägare Förening
i samarbete med Blomstrande Ting
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Den gamla bensinmacken i Lövdalen har 
efter en kortare tid som thairestaurang 
och närbutik stylats om till blomster-
affär. En dröm att starta eget har gått 
i uppfyllelse för Erica Engström som i 
september öppnade ”Blomstrande Ting” 
på Häradsvägen. 

Erica har kämpat i över ett år för att kom-
ma över lokalen. Blommor har varit Ericas  
intresse sedan 16-årsåldern och efter 
avslutad floristutbildning på S:t Görans 
gymnasium i Stockholm jobbade hon i en 
blomsteraffär i Danderyd. Men siktet var 
hela tiden inställt på att ha en egen butik 
som kombinerade fräscha blommor med 
en spännande interiör. Kvaliteten på blom-

morna är viktigt och den som letar efter 
snittblommor med höga skaft har kommit 
helt rätt. Även exponeringen utanför butiken 
är viktig där olika krukväxter och blomster-
uppsättningar hela tiden är färganpassade 
och ger ett välkomnande intryck. 

Inredningen i butiken är både spännande 
och rustik. Man kan sjunka ner i stoppade 
soffor eller sätta sig vid pianot och spela 
”Rote rosen, rote lippen, roter Wein”. Jodå 
– noter finns!

Det går även bra att botanisera bland 
olika krukor, fågelburar eller varför inte deko-
rativa ingefärsrötter? Som i många moderna 
blomsteraffärer så finns det även möjlighet 
att köpa andra presenter i samband med 

Från bränsle i bilen 
till bränsle för själen

Mysigt med stoppade soffor bland blommorna.
Foto: Bengt Höglund
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Erica Engström bland sina “blomstrande ting”.
Foto: Bengt Höglund

buketten till exempel choklad, lyktor, ljus, 
muggar och klockor med Harley Davidson-
motiv eller cd-skivor med bland andra Celine 
Dion och Il Divo. 

Erica har öppet alla dagar i veckan och 
har även möjlighet att erbjuda egen hem-
sändning i StorStockholm. Möjligheten att 
handla på nätet kommer att utvecklas och 
en ny hemsida är på gång. För en florist är 
naturligtvis stora blomsteruppsättningar och 
brudbuketter en rolig utmaning, men affär-
sidén är att kunna erbjuda blommor för alla 
tillfällen – både till fest och vardag. Många 
som tar en tur runt Långsjön har också 
möjlighet att komma hem med lite färgglada 
blommor som livar upp i höstmörkret. 

Under Långsjörundan kunde alla del-
tagare beundra Ericas blomsteruppsät-
tningar som fanns till allmän beskådan vid 
Snättringe Fastighetsägareförenings scen. 
Några deltagare som var tidigt ute med 
motionsskorna på fick också var sin röd ros 
att ta med hem.

Ovanför blomstershopen kommer det 
att etableras en frisérsalong och Erica har 
funderingar på att en del av butiken kan bli 
ett blomstercafé där man kan sitta ned, ta 
det lugnt med en kopp kaffe och ett bakverk, 
lyssna till soft musik i sin egen lilla värld av 
blommor.
      

Lars Tiberg
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Det var fullsatt i Snättringeskolans matsal när Torsten Wallin höll ett inspirerande föredrag i 
konsten att skapa en omväxlande trädgård i  den yttre skärgården. Många var nyfikna på om 
hans idéer var överförbara  på trädgårdar i Snättringe. Med tid och tålamod kan man  lyckas 
även om förutsättningarna är annorlunda. Där Torsten Wallin  gjort sin berömda trädgård är det 
sandjord men här i Snättringe är  det rätt vanligt med tung lerjord. Torsten Wallin visade många 
bilder från sin trädgård och sin Mästarrabatt ”Solbacken” som han fick pris för 2009.

Text och foto: Irma Jansson

Trädgårdsföredrag

Körsångare se hit!
Tänk om vi kunde starta en riktig kör här i Snättringe! 
Det bor säkert många kapabla körsångare i Snättringe. Skulle ni 
inte kunna finna varandra genom oss och kunna träffas i närom-
rådet? Då skulle vi även behöva en duktig körledare, vilket också 
kanske finns i närheten.
Körledare, körsångare – kontakta föreningen om du vill vara med 
att göra Snättringe till Stor-Stockholms mest trivsamma område.

Lars Lehman
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När jag skrev boken Snättringe – Långsjö 
hoppades jag att den skulle väcka min-
nen hos de många snättringebor som 
bott här länge. Nu har det hänt och först 
ut är Gunnar Lundin på Tranvägen.

Han har svarat på frågan på sidan 75 om 
Solbacken och lämnat in både en bild och 
följande beskrivning.

Stadsäga nr 4 var avstyckad från Snät-
tringe nr 1 och hade köpts 1921 av advokat 
H Hennigs. Han och hans fru Elisabeth född 
Adelöf hade en stuga, som de kallade för 
Solbacken och som låg uppe på höjden vid 
nuvarande Tranvägen. Advokat Hennigs 
dog 1925 och Elisabeth Hennigs var ensam 
ägare. Hon bodde på vintrarna i Stockholm 
och här i Snättringe på somrarna. 

Gunnar Lundins föräldrar köpte 1923 en 
strandtomt vid Långsjön i kanten av Snät-
tringes mark och 1930 byggde de ett hus 
där som de kallade Rosliden. Det låg vid 
nuvarande Tranvägen och revs i början av 
2000-talet. Under sin uppväxt var Gunnar 
Lundin hjälpsam mot fru Hennigs på olika 
sätt och bland annat metade han fisk åt 
hennes katt Sessan. 

På sidan 99 i boken finns ett brev från 
Stockholms fiskhandlarförening till Huddinge 
byggnadsnämnd. Man kan behöva förstor-
ingsglas för att läsa det, men det handlar 
om att fiskhandlarföreningen vill köpa mark 
av fru Hennigs för att inrätta ett inhägnat 
isupplag och anordna ett uppfordringsverk 
för att få upp is från Långsjön.

Mottagaren blev ändrat från Huddinge 
byggnadsnämnd till Byggnadsnämnden i 
Snättringe Municipalsamhälle, men något 
köp blev det ändå inte. När fru Hennigs så 
småningom sålde var det Gunnar Lundin 
som fick köpa både marken och huset Sol-
backen.

Köpet gjordes upp den 14 februari 1946 
och Gunnar Lundin berättar: 

”Hela våren rustade och byggde vi på 
huset för att kunna bo där året om. Vi skulle 
gifta oss den 7 juli. Det blev klart i tid och vi 
flyttade in och bodde sedan där i 8 år, tills 
vi hunnit bygga vårt nästa hus, där vi bor 
än i dag. 

Den mark jag köpte omfattade 80.000 
kvm råmark och stadsarkitekt Romare och 
jag gjorde ett förslag till stadsplan som blev 
godkänd. Byggandet överlät jag till Stock-
holms Byggservice och de byggde husen i 
rött tegel. Det blev radhus till försäljning och 
utefter Häradsvägen ett hyreshus med tolv 
lägenheter och fyra butikslokaler.

Jag byggde också bensinstationen som 
jag och min familj drev i många år. En period 
hade jag också företaget Huddinge nya taxi 
med som mest 35 taxibilar. 

Gränsen till Segeltorp gick mitt i kvarteret 
väster om Lövdalsvägen, så jag och min 
familj har hittills i fyra generationer bott inom 
det område som kallas Snättringe .”

Gunnel Jacobsen

Solbacken i Snättringe

Lundins bensinstation.

Solbacken 1946.
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I år har det varit ovanligt gott om tistelfjäril, 
en vacker dagfjäril som kan variera kraftigt i 
antal från år till år. I Sverige har vi två sydliga 
fjärilsarter som inte klarar av att övervintra 
här men istället flyttar hit, tistelfjäril och 
amiral. Båda klarar dock av att fortplanta 
sig här under gynnsamma somrar.

Tistelfjärilen är en långväga gäst, dess 
vinterkvarter är subtropiska Nordafrika. Med 
en vingbredd på 52-59 mm är den jordens 
kanske vanligaste dagfjäril och förekommer 
på alla kontinenter, undantaget Sydamerika 
och Antarktis. Fjärilen påträffas i öppna, 
blomrika marker som trädgårdar och väg-
kanter, ibland också i gruset på grusvägar. 
De tistelfjärilar man ser här i juni har knap-
past flugit hela vägen hit från Afrika, säkerli-
gen är de födda någonstans i Mellaneuropa. 
De flesta som visar sig från slutet av juli till 
en bit in i september är däremot födda här. 

Man vet egentligen ganska litet om 
tistelfjärilens flyttningar, det är ju svårt att 
ringmärka dem som man gör med fåglar. 
Någon återvandring mot söder har inte med 
säkerhet konstaterats i Sverige. Tistelfjärilen 
kan förekomma över hela landet ända upp  
i fjälltrakterna men dess uppträdande är  
ganska oregelbundet. Årets rikliga förekomst 
är en följd av rikliga vinterregn i Nordafrika 

som skapat gynnsamma förhållanden för 
fjärilens reproduktion. Sådana år kan de 
invadera hela Europa i oerhörda mängder.

Text och foto: Staffan Kihl

Källa: 
Nationalnyckeln till Sveriges fauna och flora: Dagfjärilar

Ovan: Larv av tistelfjäril i månadsskiftet juli/augusti, 
här på åkertistel. Larven livnär sig på olika tistlar, 
sällsynt också på gråbo.

Till vänster: Fräsch, nyfödd tistelfjäril i slutet av juli.

Fjärilsinvasion?

En sliten influgen tistelfjäril vilar i en ungersk 
syren. Bilden tagen 7 juni.




