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Tänk att vi överlevde vintern!
Nu gäller det att återfå kraft
och bränsle. Vi får ta vara
på de värmande solstrålar
som bjuds, njuta av färgstarka blommor, hänföras av
deras dofter och ﬁnna frid
i fågelkvitter. Jag ska själv
försöka vara ute med ljuset
så mycket som möjligt den
närmaste tiden.
Läste idag på Aftonbladets hemsida om en
man i Alingsås som blivit
dömd för skadegörelse för att
ha skickat in en mängd
mördarsniglar på grannens
tomt i samband med en
grannfejd. — Annsoﬁ och
jag har många sniglar
och snäckor på vår tomt. Tror inte att någon granne har
skickat in dem.Hittills har jag dödat omkring 200 sniglar
och cirka 50 snäckor vid fem jaktrundor. Jag vill passa
på att ge rådet att vi gemensamt försöker hålla dem tillbaka!
Annars är det mycket positivt som sker i området.
Både Huddinge kommuns Årets företagare och Årets
nyföretagare har verksamhet i Snättringe. Det blev ju Köksmontage respektive Blomstrande Ting. Dessutom hade vi
två unga vinnare till med anknytning till vårt område. Det
kan bli kommande artiklar i Husbladet.
Inför valet vill jag gärna uttrycka att jag är glad att vi
har så goda framträdande kommunpolitiker inom båda
blocken i Huddinge. Vi har fått snabbt tillmötesgående
i återvinningsfrågan och i enskilda ärenden. Vi har även
haft ett gott samarbete för att hålla allmänna grönområden
ﬁna i vårt närområde. Snösituationen i vintras var ganska
extrem och då kan vi inte riktigt lika mycket räkna med att
allt ska fungera. Viktigast är då att utsatta människor får
hjälp och det verkade i mina ögon fungera i den närmaste
miljön.
Vi har vår vision för boendet här – Snygga, trygga
Snättringe! Som medlem stöder du detta gemensamma
viktiga arbete. Du är också välkommen att ta mer aktiv
del i vår gemensamma strävan för det bästa boendet
i Stockholmsområdet.
Lars Lehman, Ordförande
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Revisorssuppleanter
Ingvar Gustafsson
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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
Halvsida
Kvartssida
liggande
stående
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21 x 30
16,5 x 12,5
16,5 x 6
8 x 12,5

IG:s VVS Fastighetsservice
Tel 774 42 43 Mobil 070-607 94 91
15 % på ordinarie timpris.

711 66 77
779 32 92
711 99 14

Revisorer

711 35 77
711 99 14

Dala Trä
Lillerudsvägen 39 Tel 774 74 70
10 % på ordinarie pris.

LTH El
Tel 774 41 63 Mobil 070-491 39 00
5 % på elinstallationer och
materiel.

711 66 77
711 94 07
711 66 77
774 97 47
711 02 96
779 84 36
689 73 72

Visa upp årets medlemskort i
Snättringe Fastighetsägareförening
för att erhålla din rabatt.

Sv/v
1 500 kr
800 kr

Färg
3 000 kr
1 500 kr

500 kr
500 kr

1 000 kr
1 000 kr

OKQ8
Huddingevägen 376 Tel 711 10 82
10 % på tillbehör, oljor,
maskintvätt och däck.
10 % på hyra av släp.
Stuvsta Glasmästeri
Myrängsvägen 65, fd Myrängens Livs
Tel 711 17 40
10 % på reparationer av fönster
i hemmet.
10 % på inramningar.
Stuvsta Lås
Stationsvägen 27 info@stuvstalas.se
Tel 774 12 00, Mobil 0733-844 544
10% på låsprodukter
10% på installationer
20% på nyckelkopiering
Gäller på ordinarie priser,
ej kampanjpriser.
Stuvsta Rör
Djupåsvägen 19 Tel 556 405 90
10 % på lagerförda varor
(ej extrapriser eller kampanjer).
Thomas Glaad AB
Solhemsvägen 25A
Tel 779 80 50 Mobil 070-779 57 00
5 % på allt inom grävning och
markarbeten.
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Kvinnor köper allt ﬂer bilar
Bilbyrån i Snättringe hänger på trenden
Efter sammanlagt 50 år som Volvosäljare
i Segeltorp bestämde sig Jan Duse och
Magnus Löfgren för att öppna eget.
Lokalen hittade man i Lövdalen och invigningen var i april 2010. Affärsidén är
största möjliga trygghet för kunden – inte
minst för de kvinnliga köparna som ökar
allt mer i antal.
Trygghet och bilcoach
Att sälja begagnade bilar har alltid
betraktats som lite suspekt. Något som Jan
och Magnus tycker att branschen själv har
bidragit till men som man är fast beslutna
att ändra på. Bilbyrån sätter trygghet och
service för kunden i centrum. Våra egna
namn är den bästa marknadsföringen och
då gäller det att vi kan leva upp till det vi
lovar säger Jan och Magnus som också

båda bor i närområdet. Ett års garanti på
närmaste auktoriserade verkstad, möjlighet
att få prova bilen hemma och en seriös
rådgivning till kunden är några exempel på
ansvarsfull bilförsäljning. Många bilköpare är
lite rådvilla inte minst när det gäller att välja
miljöbil eller inte. Pensionärer kan få en egen
”shoppingcoach” där Jan eller Magnus följer
med även till andra bilförsäljare och ger råd
om vad som är ett bra köp eller inte.
Vill kunna ge bästa priset
En annan del av affärsidén utgår ifrån
att man alltid lämnar en offert vid försäljning
eller inbyte som går att jämföra med andra
säljare. Bilbyrån räknar med att kunna ge
lite mer betalt i inbyte för till exempel spoiler
och annan extrautrustning som märkeshandlarna ofta inte ger. Det är ju mellanpriset

Bilbyrån har öppnat i
Lövdalen.
Foto: Bengt Höglund
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Bilbyrån satsar på bruksbilar – och på kvinnliga kunder.
Foto: Bengt Höglund

som är det intressanta. Om kunden söker
någon speciell bil så åtar sig Bilbyrån att leta
efter rätt objekt och förmedla ett eventuellt
köp. Målgruppen är inte bara privatpersoner
utan Jan och Magnus vill också vara med
och konkurrera när företag gör upphandling
av nya tjänstebilar.
Nätet en bra annonspelare
Blocket används ﬂitigt av även företag för
att marknadsföra produkter, inte minst bilar.
Så där hittar du även Bilbyrån. De ﬁnns även
andra siter som till exempel bytbil.com och
bilweb.se. En annan möjlighet att byta bil,
förutom att köpa privat, är via bilauktioner.
Där gäller det att man har mycket kunskap
själv och är auktionen långt bort så man inte
kan titta på bilen så ﬁnns det en risk att man
köper grisen i säcken. Bilbyrån har som mål
att på sikt sälja 200 bruksbilar om året, alltså
i prisläget mellan 20 000 kr – 200 000 kr.
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Vad som är en bra bil är svårt att svara
på – nästan alla bilar är bra idag – så man
får utgå ifrån prisläge och vad bilen ska användas till för att hitta rätt märke och modell.
Tittar man i garaget hemma hos både Jan
och Magnus så står där en Volvo V70.
Kvinnor en växande målgrupp
Både bilhallen och övriga försäljningsytor är smakfullt inredda för att tvätta bort
känslan av att pärlan snabbt ska krängas för
att ge ett klipp. Det ﬁnns tidningar för hela
familjen och gott kaffe att koppla av med. På
toaletten brinner levande ljus och det är en
trivsam miljö på kontoret ifall försäljningen
drar ut på tiden.
Undersökningar visar att allt ﬂer kvinnor köper en egen bil. Under de senaste
30 åren har antalet kvinnor som äger bilar
i Sverige ökat med 140% jämfört med drygt
10% när det gäller männen. Då kan det vara
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en bra marknadsstrategi att ta reda på vad
målgruppen kvinnor har för krav på en bra
begagnad bil. Praktisk och miljövänlig är väl
inga dåliga gissningar men efterfrågan på
små cabrioleter är också stor.
Bilen är en säker plats
En annan anledning till att allt ﬂer kvinnor
sätter sig bakom ratten är att bilen känns
som en trygg och fredad plats i jämförelse
med kollektivt resande. Det går att låsa
om sig med en knapptryckning eller helt
enkelt köra iväg om det uppstår någon
obehaglig situation. Trenden är tydligast i
storstadsområden där också behovet av
att hämta och lämna barn från dagis eller
fritidsaktiviteter är stort.
Fördomar om kvinnor och bilar
Till sist kan vi avliva några fördomar om
kvinnor och bilar om man får tro EvaMarie
Törnström (Mosebackeord):
• Kvinnor kör sämre än män. Falskt.
Tvärtom så ger en del försäkringsbolag
kraftiga rabatter till kvinnor eftersom
skadestatistiken är lägre än för män.
• Kvinnor vill inte köra bil. Falskt. Det är
ofta mannen som inte låter kvinnan köra
– särskilt inte i ”krävande” situationer. Om
det inte är på väg hem från festen...
• Kvinnors bilar är säkrare. Falskt.
Kvinnor äger äldre och mindre bilar som
ofta underkänns av Bilprovningen.

Jan Duse och Magnus Löfgren har lång erfarenhet
av att sälja bilar.
Foto: Bengt Höglund

Vad som däremot är sant är att kvinnor
sitter närmare ratten än män eftersom
kvinnor i genomsnitt är 12 cm kortare. De
måste därför ﬂytta stolen närmare ratten
för att nå ner till pedalerna och löper därför
större risk att skadas av en luftkudde som
löser ut. En kortare person riskerar också
att sitta lägre i bilen och får sämre sikt och
därmed svårare att bedöma bilens storlek
vid till exempel precisionsparkering. Men å
andra sidan – hur många dödsolyckor sker
vid ﬁckparkering?
Lars Tiberg
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Glöm inte bort att surfa in
på
www.snattringe.com

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
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PETROLEUM SERVICE
PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel
Tankrengöring – Brännarservice
Automatiska oljeleveranser
Jourleveranser

Välkommen med din beställning!
08-55682020, 55682030

Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt
i husgrunder, samt stenspräckning

Problem med berg och sten?
Vi spräcker berg, sten och betong!
Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med
specialisering på villor och villaträdgårdar.
Vi utför följande:
• Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och
schaktarbeten samt grundläggningar.
• Byte av vatten och avlopp
• Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor,
nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.
• Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll
• Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.
• Spräcker sten, berg och betong
• In- och utvändig målning

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00
Medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten
Solhemsvägen 25 A
141 31 Huddinge
Hemsida: www.fuktisolera.com
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Innehar F-skatt och
Ansvarsförsäkring

Tel/Fax 08-711 90 10
Mobil 070-779 57 00
E-mail info@fuktisolera.com
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Grannsamverkan
Föreningen planerar att erbjuda fler
hushåll medverkan i vår Grannsamverkan mot brott i Snättringe. Vi har funnit
att e-postlistor kan vara en bra nutida
variant. Vi kommer att ordna ett möte i
höst för kontaktpersoner som redan är
med och för de som är intresserade att
bli med i nätverket.
När det gäller inbrotten har en liga gripits i en
närbelägen förort. De tillhör en organiserad
verksamhet som åker omkring och begår
inbrott i städer runt Europa men kommer
ursprungligen från Sydamerika. En kontaktman i Stockholmsområdet ingår bland de
gripna. Polisen har mer aktivt också arbetat
med en grupp inbrottstjuvar som är bosatta
i en stadsdel i Stockholmsområdet.
Inbrotten har alltså varit många under
de senaste året. De ser nu ut att gå ner
något.

Vi i Snättringe har genom ett gott arbete
med grannsamverkan och en uppmärksam
attityd som visar på att vi bryr oss kunnat
hålla ner siffrorna över tid. Vi måste dock
vara uthålliga och försöka hålla gnistan
uppe, då vi vet vilka dystra siffror vi tidigare
har haft.
Vi har hittills i år haft två fullbordade
inbrott och tre försök till inbrott i bostad i
Snättringe. Se tabellen!
Det är möjligt att det kan ﬁnnas samband
med de sista två brotten men det är dock ett
visst avstånd mellan brottsplatserna. Märk
också att ﬂera av brotten har skett nattetid
vilket inte är lika vanligt. De ﬂesta inbrotten
sker på dagen.
Lita inte enbart på larm. Ha god kontakt
med dina grannar!
Lars Lehman

14/1, 0700-1630, Byalagsvägen, försök lägenhet, märken på dörren.
9/2, 0900-1635. Fornstavägen, fönster baksida, ut via tvättstuga. Två män senare misstänkta.
29/3, 2245-0800, Yrkesvägen, försök, ytterdörr,
6/4, 1930-0810, Buntmakarvägen, försök P-garage, (inte inbrottsförsök i bostad?)
6/4, 2130-0200, Midgårdsvägen, vaknade, någon stängt huvudströmbrytaren.
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Ny utdelare till Husbladet
En av våra utdelare har slutat att dela ut
Snättringe Husblad och i samband med
det har vi fått en ny utdelare, Anton Klevebäck. Anton och hans familj bor sedan
länge här i Snättringe.
Anton är 13 år och går i sjuan på
Källbrinksskolan. På fritiden spelar Anton
tennis som han tycker är jättekul.
Anton tycker att det är bra att ha fått ett
extrajobb, hans första. Det blir utdelning
cirka sex gånger per år och det tycker Anton
är alldeles lagom. Alltid bra att få tillskott i
kassan!
När Anton började dela ut fick han
instruktioner av mig, Anna Enström, som
är ansvarig för distributionen av tidningen
inom föreningen.

Namn: Anton Klevebäck
Ålder: 13 år
Sysselsättning: Går i sjuan på Källbrinksskolan
Aktuell: Ny utdelare av Snättringe Husblad
Intressen: Tennis, data/tv-spel och vara med
kompisar

Chris Gustafsson, som har delat ut
Snättringe Husblad under många år, visade
Anton hans område och gav honom lite tips
på vad man bör tänka på, hur man kan planera sina utdelningsrundor och så vidare.
Vi hälsar Anton välkommen som utdelare
och hoppas att han kommer att trivas med
sitt extrajobb!
Veteranen Chris Gustafsson tipsar rookien Anton
Klevebäck hur man bäst delar ut Husbladet.
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Text och foto: Anna Enström
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Hur gammal blir en fjäril?
Det här verkar vara en fråga som många
grubblar över. Under mässan Nordiska
Trädgårdar nu i april stod jag i föreningen
Sörmlandsentomologernas monter och
ﬁck den frågan från ﬂera besökare.
När det gäller de dagfjärilar som ﬁnns
i Sverige är svaret ungefär ett år om man
räknar in alla utvecklingsstadier från ägg till
fullbildad fjäril. De mest långlivade vuxna
fjärilarna kan nå den ansenliga åldern av 11
månader. Hur hänger det här ihop?

Nässelfjäril

Hona av citronfjäril, hanen är betydligt gulare.
Citronfjärilen ser man oftast vilande med
hopslagna vingar.
Nässelfjäril med hopslagna vingar.

Alla fjärilar som vi ser tidigt på våren
– nässelfjäril, citronfjäril, påfågelöga,
vinbärsfuks och sorgmantel, har kläckts
ur puppan i augusti eller september året
innan och övervintrat som fullvuxna. Efter
kläckningen på sensommaren äter de upp
sig och går i vinterdvala. När våren kommer
vaknar de i mars eller april, efter att ha sovit
bort den största delen av sitt liv, och ägnar
en kort och intensiv period åt att fortplanta
sig. Nästa generation kläcks på sensommaren och övervintrar sedan. Ett undantag
är citronfjärilen som kan kläckas redan
i juni för att sedan övervintra, den är troligen
vår mest långlivade dagfjäril.
Larverna av nässelfjäril och påfågelöga
livnär sig under sommaren på brännässla
där man ofta kan se dem i stora mängder.
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Undersida av vinbärsfuks. När fjärilen sitter så här
påminner den om påfågelöga, men det vita C-tecknet är typiskt för arten.
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Övervintringen sker oftast i miljöer som
skapats av människan - de tillbringar vintern
hängande upp och ner i taket på jordkällare,
uthus eller vindar, ofta många tillsammans.
Det här är platser som också används av
en del nattfjärilar som övervintrar som fullvuxna.
När de första dagfjärilarna börjar ﬂyga på
våren är det ont om nektar. Enstaka tidiga
vårblommor som tussilago besöks, men
det är framför allt de blommande sälgarna
som är en viktig födokälla, speciellt om de
står i skogskanter. Tyvärr betraktas sälgar
oftast som sly och röjs bort. Sälgen uppskattas också av exempelvis älgar, något som
skogsbönder borde tänka på. Om späda sälgar lämnas kvar på hyggen föredrar älgarna
dem framför de späda tallplantorna. Blommande sälgar är också en viktig födokälla
för de bin och humlor som man ser tidigt

Flikﬂy är en vacker nattfjäril som ofta övervintrar
tillsammans med dagfjärilar i jordkällare.

på våren. Tänk på att humlorna numera är
de viktigaste pollinatörerna av våra fruktträd! Bin har tyvärr blivit bristvara på grund
av minskande biodling och det moderna
storskaliga jordbruket. Sälgar fungerar som
bostad för ﬂera hundra olika insektsarter.
Undersökningar visar att larverna av cirka
180 fjärilsarter och minst 300 olika skalbaggar är knutna till sälg (Naturvårdsverket).
Om man vill bevara den biologiska mångfalden lönar det sig alltså att vårda sina sälgar.
Med tanke på skalbaggarna gäller det även
när träden börjar bli gamla och risiga.
Sorgmantel

Undersida av sorgmantel

Snättringe Husblad 80

Text och foto: Staffan Kihl

Påfågelöga
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Snättringe får prova fyrfackskärl
För några år sedan skrev Snättringe
Fastighetsägareförening till SRV
återvinning och Huddinge Kommun
och föreslog sortering av hushållssopor vid tomtgränsen enligt
Helsingborgsmodellen.
Tillsammans med Fullersta Fastighetsägareförening tog vi för drygt ett år sedan initiativ till ett möte med fastighetsägareföreningarna i Huddinge om att få
fram ett nytt system för återvinningen
i Huddinge.
Det har gått mycket snabbt sedan dess,
och vi vill tacka SRV återvinning och ansvariga politiker inom Huddinge för att de
kunnat lyssna och ta till sig information. Vi
Snättringebor blir ett av provområdena nu till
hösten när ett försök med sortering i fyrfackskärl ska inledas. De andra områdena inom
Södertörn som är med i försöket är Fullersta,
Sjödalen, Fridhem, Myrängen, Stensängen,
Stuvsta och Solgård.
Tjänsten heter ”Sortera hemma” och
innebär att du sorterar förpackningar
och tidningar direkt vid tomtgränsen.
Kärlen töms regelbundet och vi behöver inte
ta bilen till en återvinningsstation.
Tidningar och förpackningar sorteras i två
kärl som du har stående på tomten istället för
det vanliga kärlet. Varje kärl är en kvadratmeter stort med plats för fyra olika fack
i varje. De nya sopbilarna har också fyra fack
så att de olika avfallsslagen aldrig blandas
utan återvinns till olika saker.
Matavfall
Förutom att sortera ut förpackningar,
får du också sortera ut ditt matavfall. Inledningsvis komposteras matavfallet på SRV:s
avfallsanläggning Sofielund och blir till
näringsrik kompostjord. På sikt ska matavfallet rötas och bli biogas. Om du idag
hemkomposterar går det bra att endast
använda servicen för upphämtning av dina
förpackningar och tidningar.
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Du sorterar hemma i två kärl med fyra fack i varje.

Kostar extra
Hämtning av fyrfackskärl är en tilläggstjänst som SRV återvinning kommer att
erbjuda oss boende i Snättringe till en
kostnad av 1277 kronor för ett helår (eller
3 kronor och 50 öre per dag) i tillägg till nuvarande taxa 1408 kronor (för ett 190-liters
kärl). Nu under våren kommer SRV återvinning att skicka ut en informationsfolder
till oss boende där det kommer att ﬁnnas
med en talong där man kan anmäla sitt
intresse. När försöksperioden är avslutad
görs en utvärdering att göras för att se om
systemet ska införas inom alla kommuner
inom Södertörn.
Vill du veta mer kan du kontakta SRV
återvinning eller gå in på deras hemsida:
www.srvatervinning.se
Anna Enström
Källa: SRV återvinning
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Stuvsta trädfällning

Fri offert
Försäkring
F-skattsedel

070-369 05 45
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Martin Bilgic, Annelie Krebs-Broberg och Mikael Broberg tillhandahåller husmanskost i Stuvsta.
Foto: Bengt Höglund

Husmanskost på Stuvstakällan
Tant Åke lagar mat med glimten i ögat
Annelie Krebs-Broberg och Mikael Broberg har i många år drivit lunchkrogen
Tant Åkes – bland annat i Liljeholmen. Nu
samarbetar man med Stuvstakällan och
erbjuder klassisk svensk husmanskost
till lunch. Och succén har inte låtit vänta
på sig – hungriga gäster strömmar till i
allt större mängd.
Både Annelie och Mikael tycker att det
är skönt att efter många år som egna företagare vara anställda igen. Jobbet ligger
också nära eftersom hemmet ligger i Snättringe. Samarbetet med Stuvstakällan har
inneburit ett lyft både för lunchserveringen
och kvällens à la carte och en möjlighet för
Annelie och Mikael att marknadsföra svensk
husmanskost. Rätter som då dyker upp på
matsedeln är bland annat skånsk kalops,
raggmunk med ﬂäsk, kålpudding, sjömansbiff, levergryta, slottstek, pytt i panna, stekt
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salt sill och naturligtvis hemlagade pannkakor med ärtsoppa. Allt lagat med riktiga
råvaror – inga halvfabrikat. På fredagarna
kan det bli en liten utvikning från husmanskosten då det även serveras till exempel
schnitzel eller Nasi Goreng. Till lunchen
ﬁnns alltid ett stort salladsbord.
En husman till middag
Antalet lunchgäster ligger just nu runt
100 men tillströmningen ökar hela tiden och
snart kan man öppna även uteserveringen.
Många hantverkare har hittat till Stuvstakällan eftersom portionerna är rikliga och
parkeringsmöjligheterna bra. Den som är
sugen på att ta med sig lite husmanskost till
middag kan passa på mellan 14.00 – 15.00
då dagens lunch säljs som takeaway-låda.
Först till kvarn får en husman hemma!
Även kvällsmenyn har förändrats sedan
Annelie och Mikael kom med i bilden. Här
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hittar man traditionella rätter som ﬂäskﬁlé
Oscar och skomakarlåda men även ”Tant
Åkes mafﬁga hamburgertallrik à la Stuvstakällan”.
Martin Bilgic som äger Stuvstakällan
var i början lite tveksam till förändringarna
men är nu helfrälst på konceptet. Även när
det gäller catering kan kockarna erbjuda en
svensk buffé som motvikt till den italienska
som har varit mycket i ropet.
Renässans för husmanskosten
Begreppet husmanskost är en sammanfattande benämning på enkel och billig mat
som är näringsrik och mättande. Även de
stora krigen har varit med och skapat vår
husmanskost. Svenskarna ﬁck smak för
kåldolmar efter att ha ätit vindolmar och köttbullar efter att ha smakat på keftedes. Karl
XII tog med sig kaffet hem, det lär för första
gången i Sverige ha druckits i Lund.
Motsvarigheten till vår husmanskost
ﬁnns även i andra skandinaviska och nordeuropeiska länder. Under senare tid har

husmanskosten fått en viss renässans
och återﬁnns även på många ﬁnkrogars
menyer.
Tore Wretman, legendarisk källarmästare på bland annat Operakällaren, fick
stort gehör i gastronomiska kretsar med
sin kokbok ”Svensk husmanskost” 1967.
Boken ﬁnns nu i nytryck där kan man hitta
300 recept för olika tillfällen samt även citat
ur husmamsellernas kokböcker. Vill du veta
allt om smörgåsbord, långkok, aladåber
och sillinläggningar bör Tores bok stå på
önskelistan.

Vem var Tant Åke?
Annelie är självlärd kock och har
arbetat i restaurangbranschen sedan 17 års
ålder. Hon styr över grytorna i köket medan
Mikael som har ett förﬂutet inom försäljning ser till att ge kunderna bra service.
Även om det är skönt att bara vara anställda och slippa allt kringarbete som
krävs när man driver eget företag har
Annelie och Mikael en dröm om att någon
gång i framtiden hitta ett litet pensionat som
man kan driva tillsammans. En annan affärsidé är att ställa upp som inhyrd kock och laga
mat hemma hos kunderna.
Så var det då det här med namnet Tant
Åke? Det ﬁnns två olika förklaringar till ursprunget: att den första ägaren var transvestit eller att den första ägaren hette Åke och
ﬁck lov att låna pengar av sin faster (tant) för
att kunna starta krogen. Välj själv! Smaken
är som baken.
Slottsstek är också husmanskost...
Foto: Bengt Höglund
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Sommarläsning
Det ﬁnns många intressanta och rikt illustrerade böcker som handlar om Huddinge
och våra områden i Huddinge. Nedan ﬁnner du ett axplock bland böcker som har
anknytning om och i Huddinge. Alla böcker kan också lånas hos biblioteket i Huddinge. Glöm inte att du som är betalande medlem kan hämta ditt eget exemplar av
föreningens egna utgivna bok, Snättringe och Långsjö – Historia kring en sjö.
Trevlig sommarläsning!
Text: Anna Enström
Foto: Bengt Höglund

Larssons Huddinge
Med fotografen Ragnar Larsson i Huddinges 1900-tal
Skriven av Olle Magnusson
Foton av Ragnar Larsson/kommunägda Larssonska Bildarkivet
Utgiven av Tomtberga Fastigheter AB
Huddingefotografen Ragnar Larsson (1898-1973) har dokumenterat det gryende folkhemsbygget, från 1920till 50-tal i centrala Huddinge. Olle Magnusson tar oss med på en resa genom centrala Huddinges framväxt
med en personlig historieskrivning till Ragnar Larssons fotograﬁer.
Stuvsta
Från forntid till förort
Skriven av Hans Björkman och Hans Wångberg
Utgiven av Huddinge Hembygdsförening
Steg för steg byggdes Stuvsta upp, och ﬁck med tiden landets tredje största järnvägsstation i fråga om
antalet resande. Här får du läsa om den spännande historien om ett naturskönt jordbruksområde med anor
från vikingatiden som blev en modern storstadsförort. Två Stuvstabor, som är författarna till boken, berättar
här om hur samhället växte fram, illustrerat med mängder av fotograﬁer, tidningsklipp och kartor.
Jordbruk och tvätterier i Huddinge
Utgiven av Huddinge Hembygdsförening
I boken Jordbruk och tvätterier i Huddinge får vi följa Huddingebornas vardag som den såg ut i början av
1900-talet. Vilka familjer bodde på de många jordbruken och hur klarade de sin försörjning när seklet var
ungt? Svaren får du i boken som är ett berättande uppslagsverk med lokalhistoria för oss läsare, likväl för
släkt- som hembygdsforskare. Boken är en uppföljning på en tidigare utgiven bok av Huddinge Hembygdsförening Torp och gårdar i Huddinge.

Gömmarens Gåva
Längs rinnande vatten genom Södertörns historia
Text och foto av Olle Magnusson
Utgiven av Hanvedens Förlag
Här får vi följa med på en upptäcksfärd när författaren Olle Magnusson följt Gömmarvattnets väg mot
havet. Södertörns sjödistrikt är det största vattensystemet i Storstockholmsområdet. Vi följer bland annat
Gömmarens utﬂöde förbi Fullersta kvarns kaskader, under Huddinge Centrum mot Trehörningen.
Raden av sjöar har en lång kulturhistoria, med sina 9000 år den längsta i östra Mellansverige.
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Huddinge till fots
Steg för steg från Mälaren till Drevviken
Guide till Naturreservat och vandringar
Text och foto av Olle Magnusson
Utgiven av Huddinge Kommun, MSB Naturvårdsavdelning
Huddinge till fots är en rikt illustrerad berättelse om Huddinges alla naturreserverat. Bara ett stenkast från
höghus och villatäta kvarter ﬁnns orörda storskogar, fågelrika sjöområden och ett levande landskap med
odlingar och boskap. Huddinge erbjuder stora naturupplevelser och fantastiska smultronställen.
Olle Magnusson har vandrat runt på lederna i Huddinge och bjuder här på en personlig skildring av mötet
med naturens skiftningar. Vandringarna är uppdelade i åtta etapper och är enkla att hitta på kartan som
medföljer boken.
Snättringe och Långsjö
Historia kring en sjö
Skriven av Gunnel Jacobsen
Utgiven av Snättringe Fastighetsägareförening
och Huddinge Hembygdsförening
I samband med Snättringe Fastighetsägareförenings 90-årsjubileum gav föreningen, tillsammans med Huddinge
Hembygdsförening, ut boken Snättringe och Långsjö - en historia kring en sjö. Med början i 1600-talet fram till
nutid tar författarinnan och Snättringebon Gunnel Jacobsen med oss på Snättringe och Långsjös historia. Boken
är illustrerad med många ﬁna bilder och kartor. Boken ﬁnns att köpa hos Snättringe Fastighetsägareförening.
Till dig som är betalande medlem ﬁnns boken att erhålla fritt. Boken hämtas hos någon av styrelsen. (Gäller
en gång per hushåll.)
Härligt gulärligt!
Hos bönder i storstadens skugga
Skriven av Olle Magnusson
Utgiven av TomtbergaHuge Fastigheter AB
I Huddinge kommun på Södertörn ﬁnns ett fyrtiotal större och mindre gårdar och ridstall. I olika omfattning
och med olika inriktning bedriver de någon form av lantbruk. Exempelvis till KRAV-gården Björksättra kommer busslast efter busslast med barn från hela stockholmstrakten för att träffa bonden och hans mjölkkor.
Ta del av intressanta berättelser om levande jordbruk och ﬁna bilder, skriven av Olle Magnusson.
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Det är vi som är…
BYGG
JÄRN
FÄRG
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Huddinge Djupåsv. 8
TEL 08-608 93 00
Öppettider: Vard 7-19
lör 9-15. Sön stängt
Snättringe Husblad 80

Nordea Bank AB (publ)

Med rätt pensionsval
kan du leva det liv du
lever idag – hela livet!
Du tjänar på att göra dina pensionsval
redan idag. Du kan själv påverka
storleken av din framtida pension genom
dina pensionsval, så det är värt att bry
sig!
Kontakta oss så hittar vi tillsammans
rätt placering för dig. Välkommen in på
kontoret!

Gör det möjligt
Forelltorget 8
Huddinge
0771-22 44 88
nordea.se
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NYA FYND
och e tack ll Agneta och Johan
för ännu en pusselbit i Snäringes historia

Porträmålaren Per Kraﬀt dy ägde Snäringe gård,
men var det han som lät bygga Maneholm?
Per Krafft dy är en av tre porträttmålare
som bott på Snättringe. De två andra
är Fanny Falkner och municipalläkaren
dr Drougge. Per Krafft dy målade både
porträtt, bataljmålningar och religiösa
motiv och var professor vid Svenska
Konstakademien. I boken Historia kring
en sjö ﬁnns en bild av honom och ett
avsnitt, där jag även nämner hans dotter
Martina. Här kommer några funderingar
om namnet Matineholm.
Agneta Gustavsson och hennes son Johan
Hellner har gjort en djupdykning på Kungliga
Biblioteket i Humlegården och hittat ett brev
som Fanny Falkner skrivit och målat till
August Strindberg året innan han dog.
Numera kan man köpa brevpapper med
förtryckta motiv, men Fanny F målade alltså
sitt själv. August Strindberg hade aldrig varit
i Snättringe och sett huset och för Fanny
var det nog lättare att måla av det än att
fotografera. Det var hennes bror den
kringresande teaterskådespelaren Hakon
Falkner, som hyrde huset (eller kanske bara
några rum) av Johan Hellners farmorsmors
syster Anna Sundberg.
Fanny har också gjort en oljemålning
med samma motiv, som Johan Hellner
har i sin ägo. Den är avbildad på sidan 44
i Snättringe-Långsjöboken, men det här är
alltså ett brev som ligger väl gömt i KB:s
källare i Humlegården i Stockholm och som
nu för första gången visas offentligt. Det
känns särskilt roligt att det sker i Snättringe
Husblad. Brevet är daterat 1911 och Fanny
skrev Matineholm utan –r-.
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Familjen Krafft dy och namnen Martin
och Martina
Per Krafft dy och hustru Sophias första
barn, dottern Martina Maria Beata föddes
1809. Det var samma år som kung Gustaf IV Adolf avsattes. (Per Krafft dy hade
fått uppdraget att göra en tavla av honom
i helﬁgur, medan han ännu var kung). Dottern Martina dog redan 1811, bara två år
gammal och det finns en pennteckning
bevarad som pappa Per gjort.
Nästa barn föddes 1812, en dotter som
även hon ﬁck tre namn, Martina Sophia
Carolina. Namnen Sophia och Carolina var
nya, men de valde alltså namnet Martina
en gång till. Hon dog ogift när hon var 26
år gammal.
När äldste sonen föddes 1819 gav de
honom namnet Per Martin. Per efter far - och

Ibland ﬁck Peter Kraffts egna familjemedlemmar
vara modeller. Dottern Martina Sophia Carolina
och fru Sophia Krafft är avbildade på en stor målning av Jesu Golgatavandring i Vaxholms kyrka.
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Martin som andranamn. Det var han som
senare som vuxen arrenderade Snättringe
av sin far och drev jordbruket. Namnet Per
användes i minst tre generationer, men
Martin var ett namn som föräldrarna tydligen
hade en speciell känsla för och använde
både i manlig och med kvinnlig form.
År 1819, samma år som sonen Per
Martin föddes, blev Per Krafft dy professor
vid Svenska Konstakademien, där han själv
en gång varit elev. Under hans tid som elev
hade Elias Martin varit en av professorerna.
Elias med efternamnet Martin är mest känd
för sina tavlor med stockholmsmotiv men
dessutom är han alltså en person med
namnet Martin, som kan ha påverkat Per
Krafft dy.
Martinism
Ewald E:son Uggla har skrivit en bok
om Per Krafft dy. Där står det bla att Per
Krafft var religiös och att han anslöt sig till
den Evangeliska Brödraförsamlingen Herrnhutarna och deras församling i Stockholm.
Vid den här tiden fanns det två franska
ﬁlosofer Louis-Claude de Saint-Martin och
Martinez de Pasqually som tillsammans
skapat något som kallades ”Den okända
filosofin om Siffrorna”. Deras idéer har
kallats martinism och handlar bla om ”naturen som härskare”, ett ämne som är ju är
högaktuellt igen.
Om de båda ﬁlosoferna hade något samband med herrnhutarna och om Per Krafft dy
intresserade sig för teorin om Siffrorna har
jag inte kunnat lista ut, men hans intresse
för namnet Martin skulle ju kunna leda till
martinismen.

Fanny Falkners brev till August Strindberg

Vem byggde Matineholm och vem
hittade på namnet?
Bostadshuset Matineholm är inritat på
en karta från 1854. Per Krafft dy ägde Snättringe 1830-50. Var det han som lät bygga
ett nytt bostadshus med utsikt ut över Långsjön i stället för ”den lilla säterÿesbyggningen
i skyddat läge, som var något gammal redan
1704” och var det han som gav det nya huset
namnet Matineholm utan –r-?
Fortfarande ﬁnns inga säkra bevis, men
nog verkar det troligt.
Per Krafft dy dog i Stockholm i december
1863, 86 år gammal.
Gunnel Jacobsen

Pennteckning av Per Krafft dy föreställande dottern
Martina Maria Beata.
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Södertörnsjord för Snäringe-medlemmar
Snättringe Fastighetsägareförening har
tillsammans med SRV återvinning tagit
fram ett trädgårdserbjudande för våra
medlemmar som behöver förbättra sin
odlingar. Tack vare föreningsarbete och
samordnade transporter kan vi erbjuda
en rejäl rabatt till våra medlemmar.
Södertörnsjord är jorden som sluter kretsloppet i närregionen. Matavfall från företag och
skolor på Södertörn samlas in och komposteras. Resultatet är en naturlig jord helt utan
kemiska tillsatser. När sommaren nu närmar
sig är jorden redo för våra rabatter, med ren
näring åt grönsaker och blomster.
- Att stå för hela kedjan, från att samla in
matavfallet till att blanda ihop den näringsriktiga jorden, är tillfredställande för oss som
återvinningsföretag, säger Lars Hedenskog,
säljare på SRV återvinning som tillverkar
Södertörnsjord.
Jorden finns i två varianter för olika
ändamål: planteringsjord när du anlägger
rabatter eller jordförbättrar, och gräsmattejord när du anlägger gräsmatta.
- Jorden är helt naturlig, det vill säga inga
kemiska medel tillsätts. Eftersom den är
naturlig kan det ﬁnns ogräs i jorden. Näringshalten är hög och följer kraven i Mark AMA,
som är ett vedertaget referensverk för
anläggning av bland annat tomter, säger
Lars Hedenskog.
Vill du vara med och sluta kretsloppet
ﬁnns jorden att köpa i storsäck med leverans
hem till dig av SRV återvinning. Prisuppgifter
ﬁnns i pris- och beställningsrutan bredvid.
När säcken är tom på jord kan du alltid
fylla den med skräp eller trädgårdsavfall
och beställa hämtning hos SRV återvinning. Eller så behåller du säcken, den ingår
i priset. Priser och hur du beställer ﬁnns
i pris- och beställningsrutan bredvid. Sista
beställningsdag är den 24 juni 2010.
Anna Enström

24

Planteringsjorden passar utmärkt för plantering och
jordförbättring i rabatter. Gräsmattejorden passar
ﬁnt när du ska anlägga gräsmatta.
Foto: SRV återvinning

Pris och hur du beställer
Det ﬁnns två varianter av jord att beställa: Planteringsjord och Gräsmattejord. Efter beställning körs
säckarna hem till dig. Tid för leverans meddelas i
samband med beställning. Fakturering sker direkt
från SRV återvinning. Du ringer in din beställning
till telefonnummer: 0200-26 46 00. När du ringer
in din beställning meddelar du ditt namn och din
adress och viktigt att du uppger "Snättringe"
för att erhålla din rabatt.
Pris för Snättringe-medlem för 1 säck:
Ordinarie pris för 1 säck:

955:1 383:-

Pris för Snättringe-medlem för 2 säckar: 1.350:Ordinarie pris för 2 säckar:
1 778:Telefonnummer för beställning: 0200-26 46 00
Uppge “Snättringe” för att erhålla rabatt.
Sista beställningsdag är den 24 juni 2010.

Fakta
•

Storsäcken rymmer 900 liter (ca 900 kg).

•

Jorden levereras med lastbil, vägen till/vid leveransadressen får därför inte vara för smal.

•

Märk upp var du vill att säcken ska ställas,
max 5 meter från vägen.

•

Läs mer på www.srvatervinning.se (Klicka på
Södertörnsjord till menyn till vänster efter att
du har gått in på sidan för privatpersoner.)
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Vi återvinner
för morgondagen
Med Södertörnsjord i rabatten är du
med och sluter kretsloppet där du bor!

SRV återvinning AB
0200-26 46 00, 020-MITT SRV
info@srvatervinning.se
www.srvatervinning.se
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Vad innebär
skylten??
Vi ringde upp limnolog Bo Värnhed på
Stockholm Vatten och frågade om skylten
som står vid Långsjön.
Han informerade om att hela Mälarens
vattenområden är indelade i skyddszoner
och att Långsjön med tillrinningsområden
hamnar i ytterkant i den sekundära zonen.
I första hand rör det näringsidkare som får
högre krav på att inte förorenat vatten rinner
ut i avloppen. När det gäller privatpersoner
säger Bo Värnhed att man måste vara försiktig med vad man använder på sin tomt och
i hushållet. Att till exempel inte tvätta bilen
på asfalterad yta så att tvättvattnet rinner
ner i dagvattensystemet. Då är det bättre att
tvätta bilen på gräsmattan så att tvättvattnet
renas i marken. Likaså att välja ”miljövänliga”
alternativ som bryts ner naturligt.

Det går att få mer information på Stockholm Vattens hemsida:
www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/Aktuellt/Ostra-Malaren/
Tittar man vidare på deras hemsida så ﬁnns mer nyttig läsning om hur vi blir mer aktsamma
med vårt vatten:
”Brukar du också hälla ut saker i avloppet? Lite olja från garaget; lite färg från
renoveringen; lite rengöringsmedel från städningen. Det gör väl alla? Nej, faktiskt
inte. Nio av tio stockholmare säger att de inte längre gör det. Och tur är väl det,
för de där små skvättarna blir ﬂera hundra liter kemikalier under ett år. Mycket
stoppas på avloppsreningsverken, men tyvärr inte allt. En del fortsätter ända ut i
Östersjön och ställer till det för både natur och djurliv. Rätt onödigt tycker vi. Det
är ju så lätt att göra rätt. Tänk bara efter innan. Om det inte hör hemma i naturen,
ska det heller inte ner i avloppet.”
Det är ju trots allt samma vatten som dinosaurierna drack och förhoppningsvis så ska
vattnet gå att dricka några miljoner år framåt också.
Text och foto: Bengt Höglund

26

Snättringe Husblad 80

Hemsidan hackad

Årets trädgård 2010

Föreningens hemsida www.snattringe.
com har blivit utsatt för ett angrepp från
hackers med bas i Ryssland och Vitryssland.
Google utfärdade varning för att gå in på
vår hemsida. Vi blev utnyttjade som mellanstation i brottsliga försök att komma åt
intressanta uppgifter på Internet. Nu är det
akuta problemet löst och vi har tvingats bli
mer skyddssökande och vaksamma.

Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap anordnar tävlingen Årets Trädgård för tredje
året i rad. Deltagarna är nominerade, och
de fem ﬁnalisterna kommer att presenteras
på Café Nytorp (vid Källbrink i Huddinge)
söndagen den 6 juni klockan 14. Finalisterna
håller sedan Öppen trädgård lördagen den
12 juni klockan 10-16 och då får allmänheten rösta fram årets vinnare, som sedan
presenteras på Zetas Trädgård söndagen
den 13 juni klockan 13.

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

Läs mer på Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskaps webbplats: www.hu-bo-tradgard.org

Yoga i höst
De populära yogakurserna kommer att fortsätta i höst. Startdatum meddelas i utskicket
för Långsjörundan.

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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Second hand –
en trend som håller i sig
Ny kvartersbod i Snättringe
Yvonne Arvidsson har alltid haft målet
att starta ett eget företag som har med
barnartiklar att göra. I september 2009
ﬁck garaget på den egna tomten bli basen
för det nya företaget: Lilla Barnboden i
Huddinge.
Yvonne har två egna barn, 7 och 9 år,
och har sedan barnen varit små åkt på
olika barnbasarer för att handla prisvärda
och fräscha kläder. Nu har Yvonne gjort slag
i saken och öppnat en egen secondhandbutik.

Lilla Barnboden ligger mera bestämt på
Ängsvägen i Snättringe och är fullproppad
med barnkläder, leksaker och andra barnartiklar. Här kan man lämna in till försäljning
på kommission, det vill säga att du som
lämnar in får 60% av försäljningssumman.
Det kan vara ett smart sätt att vända ett
felaktigt köp till en lyckad affär.
Yvonne avgör vad som passar Lilla Barnbodens kundkrets och kommer överens med
inlämnaren om ett pris baserat på kondition,
nypris och trolig efterfrågan. Det som är
inlämnat ﬁnns till försäljning i 3 månader. Blir
det inget sålt kan man lämna kvar varorna
eller ta hem alltihop igen.
Fräscha kläder och säsongsprylar
Under vintern var det full fart på försäljningen av pjäxor, skidor, skridskor och en
och annan pulka. Nu står trehjulingarna och
cyklarna på tur när gatorna är rensopade
från salt och sand.
Bilbarnstolar, babysitter, skötbord och
rese- och spjälsängar är andra barnartiklar
som ofta dyker upp som begagnat. Barnvagnar är också en typisk seconhandpryl – inte
minst när priserna på nya vagnar bara ökar.
På lördagar är det mest med kunder men
på vardagarna är det allt ﬂer som lärt sig att
titta in på väg hem från dagis eller fritids för
att göra ett fynd.
När det gäller barnkläder är efterfrågan
störst upp till 170 cl. Yvonne är noga med att
allt som säljs ska vara rent, fräscht, ﬂäckfritt
och helt. Butiken får inte uppfattas som en
lumpbod. Alla leksaker är funktionstestade.
Eftersom ytan är begränsad så tar Yvonne
bara emot säsongsanpassade prylar.
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Yvonne Arvidsson i sin secondhandbutik, Lilla Barnboden.
Foto: Bengt Höglund

Från lump till vintage
Att handla med begagnade kläder är
inget nytt fenomen. Redan på 1300-talet
i Florens hade handeln med andrahandskläder en stor marknadsandel. Under 1700talet var det pantsättning som gällde om man
ville tjäna en hacka på sina avlagda plagg.
Först på 1900-talet började second-hand
kopplas ihop med välgörenhet, viket också
medförde en nedgång för handeln med
begagnade kläder då ingen ville utmärka
sig som fattig eller tillhörande den nedre
samhällsklassen.
Idag är trenden den motsatta, det är inne
att handla second-hand och kunderna är inte
sällan tjejer mellan 20–30 år. Både priserna
och kvaliteten har höjts, många affärer är
specialinriktade på mode från 50 – 60 –70
talen och begreppet secondhand har bytts
ut mot vintage. Att köpa begagnat kan vara
ett sätt att skilja sig från mängden. Givetvis
kan man även handla begagnat på nätet
– privat eller hos speciella nätshopar.
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Ett annat skäl till att begagnatmarknaden
ökar är miljöaspekten och ekologiskt
tänkande där återanvändning år ett
honnörsord.
Märkeskläder även för baby
Även om försäljningen av begagnade
barnkläder ofta har rent praktiska orsaker
– kläderna blir för små och räcker bara en
säsong – så börjar utbudet av märkeskläder även för de allra minsta att öka.
Rika vuxna köper sig en föräldraidentitet
via dyra märkeskläder som sedan kan bli
eftertraktade fynd hos Lilla Barnboden. Så
har du urväxta plagg från Esprit, Burberry,
Levi’s, Nanook, bombiBitt eller varför inte
Little Green Radicals så tveka inte: lämna
kläderna till Yvonne!
Lars Tiberg
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Hyr föreningens tält, bord och stolar!
Tältet och möblerna kan hyras av medlemmar boende inom området.
Tältet är 4,6 x 6,9 m2 och rymmer upp till 48 personer (trångt).
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.
Tältet
500 kr
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 tält, bord och stolar
ﬁnns på hemsidan www.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.
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Arne Ericsson —
18 år som sekreterare i Hammarby IF
Arne Ericsson föddes 1920 och fyller 90
i år, Husbladet gratulerar. Han har varit
sekreterare i Hammarby IF i 18 år och
under vårt samtal blir vi avbrutna ett antal gånger av gamla hammarbyare, som
ringer och vill gratulera och kommentera
segern dagen innan när Hammarby vann
ﬁnalmatchen i ishockey över Bollnäs.
Arne och Greta hade sökt sig till Stockholm för att få utbildning och arbete. Arne
utbildade sig till typograf och Greta arbetade
i modebranschen. De gifte sig 1945 och
bodde till att börja med i Atlasområdet i
Vasastan, men saknade att kunna odla
blommor och grönsaker. Arne såg en annons om ett hus till salu i Snättringe. Greta
var upptagen av arbete och Arne ﬁck åka
själv. Det var pingstafton och han tog tåget
till Stuvsta station, gick den långa trappan
upp till bron och däruppe skulle han gå
till höger. Han lyckades leta sig fram till
Gråbergsvägen och kvarteret Gjutaren. Han
träffade mäklaren som verkade vara av den
sorten som hade ”kontoret i ﬁckan”, men

Arne blev förtjust i huset och la en handpenning på 10 kronor.
Arne åkte hem till stan igen och övertalade Greta att följa med dagen därpå som
var pingstdagen. Greta avstod från att vara
med i den Hattparad på Sveavägen som
hon varit med om att förbereda och de åkte
i stället tillsammans ut till Snättringe.
Arne hade svårt att hitta huset även
vid andra besöket och hann börja oroa sig
för sin handpenning, men till slut lyckades
det. Medan de gick där och tittade kom
en granne på Tomtestigen fram och presenterade sig som mäklare Holmgren och
frågade om han kunde vara till någon hjälp.
Varken Arne eller Greta visste något om
fastighetsaffärer så de tog tacksamt emot
erbjudandet och Holmgren var sedan med
när affären gjordes upp på Rådhuskonditoriet på Kungsholmen.
Ta tåget till stan
Både Arne och Greta tog tåget till stan
där de arbetade. När döttrarna kommit till
världen 1955 och 1958 blev Greta hemmafru
och kunde samtidigt ägna mycket tid åt konstnärlig verksamhet i form av vävning och åt
att vara aktiv i ”Handarbetets vänner”.
Arne arbetade länge på Bonniers boktryckeri på Sveavägen och specialiserade sig på
att trycka bokomslag.
Konstintresse
Både Arne och Greta var intresserade
av konst och umgicks med den tidens huddingekonstnärer som Oskar Karlsson, Åke
Kronvall, Sven Dal med ﬂera och hemma
hos Arne är väggarna fulla av tavlor och
bokhyllan full av litteratur om konst.
Berättat för Gunnel Jacobsen av Arne Ericsson,
pappa till Ann-Soﬁ Ericsson, som är kassör
i Snättringe fastighetsägareförening och fortfarande bor i sitt barndomshem på Gråbergsvägen.

Arne Ericsson bland sina böcker. Bilden är från 1989.
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Trycksaker för alla tillfällen!
• Kuvert

• Broschyrer

• Flyers

• Fakturor

• Foldrar

• Affischer

• Visitkort

• Mappar

• Storformat-print

• Meddelandekort

• Reklam

• Brickunderlägg
• Blanketter

• Kataloger

• Block

• Böcker

• Följesedlar

• Häften

• Hyllvippor

• Tidskrifter
• Klubbtidningar
• Årsredovisningar
• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

Kjellis Offset AB • Svängvägen 30 • 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15 • Fax 08-774 24 94
info@kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se • Miljöcertiﬁerade enligt ISO 14001
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Johan Holmgren
Fastighetsmäklare

Madeleine Torevall
Fastighetsmäklare

Kristian Wahlberg
Fastighetsmäklare

Eleonor Berntsson
Fastighetsmäklare

Jakob Johansson
Fastighetsmäklare

Maria Wetterﬂod
Fastighetsmäklare

Per Wahlberg
Carina Wahlberg
Ekonomi/administration Kundvårdsansvarig

 
   
   
      

Snättringes lokala mäklare
ger dig en trygg och
professionell mäklartjänst.

Här arbetar Martin Nölvand, Carina Stenbäck, Markus Helin, Maria Stenermark,
Krister Florin, Lars Dawrin, Monica Ryberg, Björn Nygren & Marina Jaldefors

Du når ditt lokala mäklarkontor på:
08-774 30 10
Kontorets adress: Häradsvägen 69, Huddinge
E-post: huddinge@fastighetsbyran.se

