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Ordföranden har ordet
Vi i föreningen ger en hel
del av vår fritid för att det
ska vara trivsamt och tryggt
i Snättringe.
Vår slogan ”Snygga
trygga Snättringe” har en
mening för oss. Det är bland
annat för denna goda sak
vi städar och gallrar vid
Stuvsta station åt Snättringesidan. Det är därför vi
tillbringar timmar med att
söka ansvariga på Vattenfall och de som ansvarar
för järnvägsområdet för att
få lov att måla över klotter
på elskåp eller att järnvägsansvariga städar även innanför stängslet. I detta
arbete har vi haft god kontakt med Huddinge kommun. Det
mest önskvärda vore självklart att vi inte kastar skräp omkring oss. Polisen lär få möjlighet att ge snabba böter för
dessa brott inom kort.
Vår ambition att ha ett snyggt Snättringe motverkas tyvärr av kommunen i ett avseende. Tyvärr riskerar det även
att skada vår hälsa. Det gäller den tonvisa sandningen av
våra gator, cykelbanor och trottoarer. När våren äntligen
kom virvlar sanddammet upp vid varje förbipasserande bil.
Detta har nu pågått i många veckor. Sanddammet ligger kvar
trots att vi tillhör de lyckliga som har fått den grövre sanden
bortforslad. På flera gator ligger gruset kvar i mitten av maj.
Vid sidan av våra gator ligger mängder av sandgrus på det
som tidigare var gräs och grönt. Maskrosorna kan i alla fall
ta sig igenom gruset. På många håll har de gröna platserna
blivit mycket fula av gruset som kastats långt in i grönskan
av snöplogen i vintras.
Jag vill uppmana ansvariga politiker och tjänstemän i
Huddinge att sluta upp med att vräka ut tonvis av fint sanddamm som vi sedan andas in i våra lungor. Se till att den
sand som absolut måste läggas ut vid backar och för fotgängare blir av en sådan kvalitè att den inte sprider sanddamm
på våren. Se också till att storleken på sanden inte är av
den storleken som sprider mängder av fönsterskadande
stenskott i trafiken.
Låt oss verka för ett både helsnyggt och hälsovänligt
Huddinge!
Lars Lehman, Ordförande
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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
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Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.
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liggande
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21 x 30
16,5 x 12,5
16,5 x 6
8 x 12,5

Sv/v
1 500 kr
800 kr

Färg
3 000 kr
1 500 kr

500 kr
500 kr

1 000 kr
1 000 kr

Visa upp årets medlemskort i
Snättringe Fastighetsägareförening
för att erhålla din rabatt.
Dala Trä
Lillerudsvägen 39 Tel 774 74 70
10 % på ordinarie pris.
IG:s VVS Fastighetsservice
Tel 774 42 43 Mobil 070-607 94 91
15 % på ordinarie timpris.
LTH El
Tel 774 41 63 Mobil 070-491 39 00
5 % på elinstallationer och
materiel.
Malms Fastighetsbyrå
Tel 774 82 88
20 % på mäklararvodet.
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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Bli hårfin hos Bensin
Jenny Åberg har vässat saxarna för att
sätta Sättringe på kartan om man vill
hitta en professionell hårsalong. Efter att
ha pendlat till Hässelby från Tranvägen
i 12 år fick hon möjligheten att etablera
sig ovanpå Blomstrande ting och även
ha ett visst samarbete kring bland annat bröllopspaket. Förutom Jenny är det
även Mia och Carro som hyr var sin frisörstol och man hjälps åt att marknadsföra
Bensin Hårstudio.
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Det är ofta kändisar inom film, mode och
musik som inspirerar till nya trender. När
Rhianna rakade huvudet på ena sidan fick
den asymmetriska frisyren ett uppsving.
Shakiras guldlockar passar den som vill ha
lite längre hår medan Robyn och September
klipper året kort. Vill man sticka ut lite mer
kan Kate Perrys starka färger ge en både
kaxig och soft look.
Att själv få samma snits på håret som
idolerna är kanske inte så lätt om man inte
har tillgång till egen stylist och kan avsätta
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några timmar varje dag för hårvård. Men
trenderna är kortlivade för när alla vågar
testa så blir de snart ute. Vilka tjejer vill i
dag raka huvudet som Britney Spears gjorde
för några år sedan. Att permanenta håret
är också enligt Jenny ute även om de nya
hårtorkarna har en futuristisk form. Tidigare
bokade man två permanenter om dagen
medan det nu är bara en i kvartalet.
En trend som Jenny Åberg lyfter fram
för 2011 är löshår eller som det heter på
fackspråk: extension. Det är ett enkelt men
inte helt billigt sätt att förtjocka, förlänga och
försköna sitt hår. Det finns många olika metoder. Hårförlängning är en hel vetenskap.
Löshåret kan sättas fast med tejp i hårbotten
eller fästas som slingor med keratinvax med
hjälp av värmetång.
En enklare variant är clip ons som är
hårträns med fastsydda clips som man enkelt kan sätta i håret och ta ut på kvällen. Är
man inte rädd för att lida pin för att bli fin är
weaving rätt metod där frisören flätar tunna,
inbakade flätor i hårbotten där man sedan
syr fast hårträns.
Våga sätta färg på håret
Rött har varit inne under vintern och kommer att hänga kvar även under sommaren
fast det julröda får en ljusare och piggare
tappning. De flesta vill bli ljushåriga till sommaren och mörkhåriga till vintern. Vill man
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inte färga hela håret går det också bra att
göra slingor. Svala rödblonda slingor tillsammans med guldgula kan vara en spännande
kombination.
När man pratar hårfärgning så kommer
man lätt in på diskussioner kring farliga
kemikalier, både för kunden och frisören.
Enligt Jenny har de professionella produkterna blivit mycket mildare och riskerna
minimerats för båda parter. Att använda
plasthandskar när man hanterar kemikalier
och vätskor ger ett visst skydd mot handeksem men om man färgar håret först och
klipper sen kan det vara svårt att få den
rätta snitsen med handskar på. Även andra
produkter som schampo och balsam har
blivit mer miljövänliga och saknar ofta konserveringsmedel. Det gäller naturligtvis de
lite bättre produkterna och inte de medel du
kan köpa i familjeflaska för några tior.
Ge din frisör fria händer
Det utbildas 2 600 frisörer varje år men
branschen kan bara sysselsätta cirka 450.
För att bli etablerad måste man ha tagit
sitt gesällbrev och vara genuint intresserad av att utveckla sina kunskaper genom
både kurser och att hänga med utvecklingen genom att besöka frisörmässor både
i Sverige och utomlands. Jenny Åberg gick
frisörlinjen på Lidingö och tog sitt gesällbrev
1991. Mellan 1991-1998 tävlade Jenny
intensivt i olika typer av frisörtävlingar runt
om i Sverige men även i Holland, England och Frankrike. 1994 vann hon den
internationella bruduppsättningstävlingen i
Paris. Jenny har också jobbat på Björn Axén
Institute och stylat kända modeller innan hon
öppnade sin första egna salong – Åbergs
hårateljé – på Kungsholmen.
De flesta tycker om att gå till frisören
och få håret fixat men visst kan det kännas
osäkert att sitta fjättrad i stolen och utlämnad
åt frisörens klippande saxar och rakande
apparater. Har man inte linser på så vet man
inte hur det ser innan det är för sent. Som
tur är så växer ju håret ut igen om det känns
som att man hamnat under en gräsklippare.
Därför måste man vara noga med att välja
en frisör där personkemin stämmer och man
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vågar lita på yrkeskunskapen. En utbildad
frisör kan se vilka frisyrer som passar din
ansiktsform och din hårtyp. Diskutera med
din frisör och tala om hur du vill ha det så att
ni gemensamt kan hitta bästa lösningen.
Frisören blir också för många en vardagsterapeut som kunderna öppnar sitt hjärta
för. Någon som lyssnar och kanske kan ge
lite stöd och hjälp om man är ledsen eller
stressad. I frisörstolen kommer sanningen
fram och det blir samtal om livet, döden och
kärleken.
Snyggt hår hela sommaren
Sol och saltvatten hoppas vi på under sommaren men de är inte hårets bästa vänner.
Använd gärna schampo och balsam som
skyddar mot UV-strålar och försök att tvätta
håret mer sällan.
Hårbotten kan också behöva masseras
in med lite solskyddsfaktor och efter salta
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bad behöver håret en grundlig sköljning med
sötvatten. Låt gärna håret självtorka och vila
så mycket som möjligt från värmeverktyg.
Inpackning både före och efter en dag på
stranden kan vara svalkande.
Utvisad för sin frisyr
Det mesta har ju handlat om tjejfrisyrer men
låt oss avsluta med berättelsen om Nathan
Van Someren. Han är spelare i Australian
rules fotbollsliga och blev utvisad på grund
av sitt välstylade hår. Domaren tyckte att
hans mohikanfrilla var en allt för taggig
håruppsättning och kunde anses som farlig.
Där hade en kändisfrisyr typ Bruce Willis
fungerat bättre!
Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund
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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

   
PostScript-bild




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

Thomas Glaad Loggo.EPS)

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

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00
Medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten
Källbrinksvägen 43 B
141 31 Huddinge
I
Hemsida: www.fuktskyddadehem.se
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nnehar F-skatt och
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Fiske i Gömmaren
Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening grundades 1940 och har nyss firat
70-årsjubileum. Antalet medlemmar är
i dag drygt 400 varav ca 50 aktiva. Den
mest långväga medlemmen kommer från
Abborträsk och besöker regelbundet
Gömmaren.

Föreningen sköter sportfisket i sjön,
planterar ut fisk samt svarar för bevakning och renhållning. I den egna
klubbstugan träffas man regelbundet
för klubbmästerskap och pysselkvällar.
Pysslandet består mest i konsten att
binda en fluga.
Populärt naturreservat
Naturreservatens hjärta är klarvattensjön Gömmaren som omges av klippor,
hällar, mossar och gungfly. Här finns även
en populär badplats med både sandstrand
och klippor, elljusspår och motionsspår. En
markerad vandringsled (Gömmarrundan)
leder runt sjön. Skridskoåkning på sjön är
uppskattat då Gömmaren är en av de första
sjöarna i kommunen där isen lägger sig.
Under sommarkvällarna kan man höra
en speciell sång som ger sjön sin vildmarksprägel. Det är storlommen som regelbundet
häckar i sjön.
Sjöns vatten tilltalar inhemska fiskar
som mört, abborre, gädda, sarv och gärs.
Långsjö-Gömmarens Fiskevårdsförening planterar dessutom in drygt 2,2 ton
regnbåge, öring och bäckröding varje år.
Inplantering sker minst en gång i månaden
då sjön är isfri. Det mesta av fisken kommer
i tankar från Bollnäs.
Bara fiskgjusen fiskar utan kort
Sjöar där man planterar in fisk för sportfiske kallas put and take sjö. För att få fiska
i Gömmaren måste du köpa ett särskilt
fiskekort och för bosatta i Snättringe är det
närmaste inköpsstället Snättringekiosken.
Med kortet väl synligt är det tillåtet att fiska
med fluga, spinn, mete och pimpel men utan
upphäng och med endast ett spö i taget.
Förutom fluga och drag får endast naturliga
beten som mask, maggot och räka användas. Varje medlem eller fiskare med dagkort

10

Snättringe Husblad 83

får fånga högst 2 laxartade fiskar per dygn
och medlemmar max 5 st under en vecka.
Minimimåttet för att få ta hem den gädda
som fastnat på kroken är 40 cm. Mindre
exemplar ska krokas loss med största försiktighet och släppas tillbaka i vattnet.
Klubben har 22 aktiva fisketillsynsmän
så tjuvfiske är inte att rekommendera.
Blir man ertappad riskerar man att förlora sin utrustning. Det är bara den kraftfulla fiskgjusen som slipper undan kravet på
fiskekort. Med lite tur så kan man se fågeln
störtdyka ned i vattnet och gripa någon
fisk med sina klor. En och annan häger
har också försökt att fånga lite föda. Runt
sjön fnns också ett stort antal olika arter av
trollsländor.
En lugn oas vid Gömmarens strand
Klubbstugan är den centrala punkten för
föreningen där man kan träffas och talar om
hur stora fiskar man fått. Rekordet ligger på
6 kg.
Flugbindning är vinterpyssel i klubbstugan.
Foto: Bengt Höglund

I klubbstugan vid Gömmaren träffas fiskevårdsföreningens medlemmar året om.
Foto: Bengt Höglund
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Föreningen anordnar även grillkvällar
och under vinterhalvåret pysselkvällar där
man kan få hjälp med flugbindning, tillverkning av pimpelkrokar och liknande.
Föreningen har tillgång till 10 roddbåtar så
man kan bege sig ut på sjön. Årligen anordnas ett antal fisketävlingar till exempel klubbmästerskap i ädelfiske och en pimpeltävling.
Det är lite trögt med nyrekryteringen så det
gäller att locka yngre fiskeintresserade att
gå med i föreningen. Under sommaren har
föreningen 3-4 sommarjobbare anställda
via kommunen för att hjälpa till med att hålla
ordning kring sjön och rensa vass. Tillsynsmännen kan också behöva hjälp med att
bevaka otillåten eldning och ett alltför livligt
festande på klipporna.
Långsjö-Gömmarens fiskevårdsförening
är en av Sveriges äldsta fiskeföreningar och
en av Stockholms största. Ordförande är
Mats Södergren.

Fisketillsynsmännen håller efter tjuvfiskare och ser
till att det är snyggt vid fiskeplatserna.
Foto: Bengt Höglund

Yogakurser hösten 2011
Torsdagen den 1/9 kl 18.30– 20.00 i Utsäljeskolan
startar vi en ny omgång Yoga i föreningens regi. Ledare är som vanligt Lisa Hammar.
Det blir 14 gånger med avslutning den 8/12. Kostnad 1400:-.
Maila in er anmälan via föreningens hemsida, www.snattringe.com.
Sista anmälningsdag 25/8.
Betala via föreningens pg: 75273-3 och ange vem inbetalningen avser.
Kursen vänder sig både till dig som är nybörjare och som deltagit tidigare.
Genom en kombination av andning, fokus, rörelser, stretching och närvaro
infinner sig balans och inre harmoni.
Med fysiska övningar blir kroppen stark och smidig.
Känslan av stress minskar och självkontrollen ökar.
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Strid om p-platser i skogen
I år har det blossat upp en strid mellan
Glömsta Vägförening och fiskevårdsföreningen gällande parkeringsplatser. Vägföreningen har beslutat att ta ut en avgift vid
de allmänna p-platserna vid Gömmaren,
skyltar har satts upp och p-automater ska
installeras. Man vill även ta ut en avgift för
parkering vid klubbstugan med 1 500 kr per
P-tillstånd. Förhandlingar pågår och kommunen är informerad. Just nu så åker det
lapplisor mitt inne i skogen för att bötfälla
medlemmar som ska till klubbhuset.
Förhoppningsvis kan man lösa den här
frågan på ett smidigt sätt. Fiskevårdsföreningen gör en viktig insats för att bevara
naturen kring Gömmaren och borde snarare
få ett tillskott till kassan än riskera dryga
parkeringsböter.
Lars Tiberg

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

Snättringe Husblad 83

13

Foto: Bengt Höglund

Låt solen betala din elräkning
Sol-El AB i Huddinge marknadsför en
solenergilösning som innebär att du på
sikt slipper dagens dyra elräkningar och
får din el direkt från solen. Haken är att
det är en dyr investering och att varken
politiker eller el-bolagen har bestämt sig
för hur man ska agera.

vad gäller produktion av solceller. Solceller produceras också i USA och Kina med
Indien,
Thailand, Portugal, Spanien och Österrike på stark frammarsch. Solceller har en
livslängd på 30 – 50 år.
Solens strålar räcker även i Sverige

Solceller ingen ny uppfinning
Solceller har sedan 1950-talet använts för
att försörja satelliter i rymden med el. Även
solceller i miniräknare och trädgårdsbelysning fungerar på samma sätt. Bland större
anläggningar märks alla svenska fyrar utan
landström, som drivs med solceller sedan
40 år tillbaka.
Tyskland är ledande inom rening av kisel
för solceller och Japan är det största landet
14

Solceller består av så kallade halvledare
som oftast tillverkas av högrent kisel – ett av
våra vanligaste ämnen på jorden. Omkring
18% av den energi som finns i ljuset som
lyser på solcellen blir till elektrisk energi.
Från norra Italien upp till Dalälven ger detta
runt 180 kWh elektrisk energi per kvadratmeter solceller.
I Sverige har vi ca 1800 soltimmar
per år enligt SMHI vilket ger en instrålad
energimängd på 1000 kWh per år på varje
Snättringe Husblad 83

kvadratmeter från Gävle till Ystad – lika
mycket som i Tyskland och mellersta Italien.
Vi har tillräckligt med soltimmar även fast vi
tycker att det ofta är mulet och regn.
Långsiktig investering
Sol-El AB:s energipaket kostar 300 000 kr
i investering för dig som förbrukar upp till
20 000 kWh per år, 400 000 kr upp till 28 000
kWh och 500 000 kr upp till 40 000 kWh.
I dessa priser ingår allt från paneler,
elektronik, installation till besiktning. För att
det ska fungera måste minst ena takhalvan
ligga i söderläge samt ha tillräckligt stor
yta. Det går naturligtvis också att ställa solceller direkt på marken om det är absolut
fri sikt. Kombinerar du anläggningen med
värmepumpar hävdar Sol-El AB att du betalar din anläggning på 8 – 10 år samtidigt som
du producerar 100 % ren sol-el och drar ditt
strå till stacken för en bättre miljö. Det är
en långsiktig investering på 40-70 år som
kanske medför att värdet på ditt hus ökar vid

försäljning. Att elen kanske på sikt är gratis
är naturligtvis ett bra argument.
Sälj och köp el
Tanken är att man själv ska få full kontroll
över sina elkostnader. När solen skiner är
man självförsörjande och kan sälja överskottet till elbolagen – när inte den egna
elen räcker till köper man vanlig el från
elbolagen.
Det här är möjligt att genomföra sedan
1 juni 2009 då regeringen beslutade att alla
ska få tillgång till att lagra energi på vårt
elnät. Man måste installera en så kallad nettomätare som räknar ut både överproduktion
som kan säljas och behovet av att köpa el.
Här är det fortfarande oklart vilka regler
som ska gälla. Det är stor variation mellan
de olika elbolagens prissättning. Vissa bolag
betalar ingenting för överskottsel medan
andra bolag betalar 20 öre per kWh. När
vi köper tillbaka elen får vi däremot betala
1:20 per kWh.

Furuhöjdens förskola i Fullersta är en av de kommunala anläggningar som testar att få el från solenergi.
Foto: Bengt Höglund
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Stöd för utveckling av solceller
För att påskynda utvecklingen av solceller
har regeringen avsatt runt 50 miljoner kronor
per år under 2009 – 2011. Stödet har varit
maximalt 60% av investeringskostnaden.
Dessa pengar är tyvärr redan slut för
2011 och det är ovisst om det blir mer
pengar för 2012.
Många kommunala anläggningar har
varit med och fått del av pengarna, bland
annat Furuhöjdens förskola i Fullersta.
Det är den första kommunala byggnaden i
Huddinge med solceller som gör förskolan
nästan självförsörjande på el. Den egenproducerade elen används i första hand till
köket, belysning, ventilation och fläktar.
För att producera all el som används i
världen så skulle det räcka om man täckte
5% av Saharas yta med solceller. Varför
gör man då inte det? Svaret är naturligtvis
att kostnaden blir för hög. Tekniken är på
frammarsch men skeptikerna anser att det

Antony Varady från Sol-El förklarar tekniken för
Fastighetsägareföreningens Annsofi Ericsson.
Foto: Bengt Höglund
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är onödigt att producera el när det finns en
teknik för solfångare som är både enklare
och billigare som ger varmvatten och
värme.
Politiskt beslut
Om tanken att producera sin egen el
ska få ökad spridning måste man kunna
kvitta den el man lämnar mot den som man
behöver få tillbaka. För att det ska bli
verklighet i Sverige med för husägarna fördelaktiga kvittningsregler behövs politiska
krafttag som tar mer hänsyn till förbättrad
miljö än minskade intäkter från energiskatten. Risken finns att man då kommer på en
ny beskattning som bara går att undvika om
man lagrar sin el själv via bilbatterier. Många
batterier blir det!
Lars Tiberg

Tekniken för att omvandla solenergi till kilowattimmar på elnätet döljer sig i små lådor.
Foto: Bengt Höglund
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Violer – vällustens och
politikens blommor
”Om människan föredrar en oxfilé framför
en bukett violer, så beror det på att hon
är ett djur, som bara tänker på mat.”
Så skriver den franske författaren
Georges Bernandos i början av 1900-talet.
Mer poetiskt uttrycker Harry Martinson det
i Utsikt från en grästuva: ”Man kan på goda
grunder anta att dofterna helt enkelt är blommornas tankar. En gång kände jag hur en
violbukett med sin doft framsade en fyrradig
strof så vacker och egendomlig att jag inte

Styvmorsviol (överst) och buskviol.
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förmådde fånga den i ord. Jag kände bara att
den kommer att finnas kvar, som en oskriven
dofternas dikt om violens liv och villkor.”
I det antika Grekland användes violen
framför allt som sinnebild för fest i samband
med de traditionella symposierna. Under
dessa fester släppte man loss duvor med
vingarna indränkta av parfymer av violer och
rosor. Man kunde också bära violkransar på
huvudet för att lindra huvudvärk, yrsel och
bakrus. Violer kanderades till sötsaker (vem
minns inte violpastillerna?) och användes för
att parfymera köttpastejer och badvatten.
Till slut gick det så långt att den vise Solon
förbjöd de förvekligande välluktsorgierna.
De gamla perserna tillredde en dryck
smaksatt med violer, scherbet. I Turkiet
heter motsvarande dryck sorbet, ett namn
som vi har importerat - dock med något annorlunda betydelse.
Som medicinalväxt har violer, framför
allt luktviol, använts mot allehanda sjukdomar. Förr användes en dekokt på violrot
som kräkmedel. I lägre doser är det aktiva
ämnet, emetin, slemlösande och används
i hostmediciner. Inom örtterapin rekommenderar man numera som huskur en dekokt
på violrot för att lindra bronkit med rethosta.
I äldre örtmedicin användes violsirap, som
ansågs välgörande framför allt vid förkylningssjukdomar. Sirapen framställdes av
luktviolens blommor efter att man tagit bort
foderbladen. Den lindrade inte bara hosta
utan ansågs också ge god sömn.
Före den franska revolutionen 1789 var
violen en högt älskad symbol för kungamakten. När Napoleon 1815 återvände
till Paris och lät utropa sig till kejsare lär
Tuilerierna ha varit nära att sprängas av
violdekorationer. Fascinationen av violdofter
fortsatte under 1800-talet och i slutet av
seklet fanns det på franska Rivieran stora
violodlingar som producerade hundratals
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ton violer för parfymtillverkning. Dödsstöten
för den marknaden kom 1893 då två tyska
kemister lyckades analysera vilka ämnen
som ger violen dess doft och framställa dem
syntetiskt.
Violer växer över hela jorden, även på
Grönland! I Sverige finns omkring 20 arter,
många av dem sällsynta. Den som visar
sig först på våren, i våra trakter i början eller mitten av april, är luktviolen, Viola odorata. Luktviolen är förmodligen inplanterad
i Sverige och de vi ser är trädgårdsflyktingar.
Möjligen är den inhemsk i sydligaste Sverige
men det är omtvistat.
I slutet av april kommer buskviolen, Viola
hirsuta, som har håriga blad och stjälkar.
Detta till skillnad från den snarlika (och
vanligare) skogsviolen, Viola riviniana som
börjar blomma något senare, oftast i början
av maj. Ungefär samtidigt brukar de första
styvmorsviolerna, Viola tricolor, visa sig
i soliga lägen, oftast i sydvända klippskrevor.
Artnamnet tricolor kommer av latinets tres
(tre) och color (färg, kulör), namnet betyder trefärgad och syftar på blomman. Det
svenska namnet styvmorsviol syftar också
på blomman, det nedre kronbladet symboliserar styvmodern som vilar på två foderblad, de två närmast sittande kronbladen är
hennes döttrar som vilar på varsitt foderblad
och slutligen de två översta, styvdöttrarna,
som delar på ett foderblad.
Violer har alltid varit populära som
trädgårdsväxter, de allra flesta är korsningar
mellan olika violarter. De mest populära är
förmodligen penséerna, Viola x wittrockiana.
Artnamnet wittrockiana syftar på den svenske botanisten Veit Wittrock. Han grundade
Botaniska trädgården i Stockholm, numera
Bergianska trädgården och var dess förste
Professor Bergianus. Från början låg
trädgården vid nuvarande Karlbergsvägen
men tvingades snart att på grund av stadens
expansion flytta till Frescati där den fortfarande ligger. Han grundade också 1883
Botaniska Sällskapet i Stockholm för att
stimulera samarbetet mellan professionella
botanister och amatörer. Föreningen existerar fortfarande och har idag cirka 240
medlemmar.
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Luktviol (överst) och skogsviol.

De trädgårdsväxter som i handeln bara
kallas ”violer” är också korsningar. Violer har
väldigt lätt för att hybridisera, vilket man utnyttjar för att ta fram nya sorter. De har dock
alla en förälder gemensam - hornviolen,
Viola cornuta, som ursprungligen kommer
från Pyrenéerna. Ibland hittar man också
den rena arten i handelsträdgårdarna.
Text och bilder: Staffan Kihl
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Stolta städare med sina fynd: en verkligt stor hög med skräp och en postväska från förra sommaren.
Foto: Bengt Höglund

Städdag vid Stuvsta station
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Annons

Krattning pågår. Nu i vår blommar
gullvivorna här vid stationen!
Foto: Bengt Höglund

Onsdagen den 27 april städade
ett gäng tappra föreningsmedlemmar vid Stuvsta station. Vi
krattade och sopade och hittade
en hel massa sopor: förutom
pappersskräp fanns där flera
däck, ett träskåp, några cykelhjul
och en hel väska med post (City
Mail) från juni 2010.
Postväskan är överlämnad
till City Mail och kommunen
har lovat reparera/sätta tillbaka
strålkastaren som lyser mot
cykelstället.
Till hösten har vi fått lov att
rensa sly och träd i slänten ner
vid gamla bron.
Annsofi Ericsson
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Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering

Ytliga blodkärl
Pigmentförändring
ng
Tandblekning

Välkommen önskar Suzanne Langetun
Suzi@euronovakliniken.se • www.euronovakliniken.se
Öppettider Mån–fre 9.00-20.00 • Lör 9.00–14.00 • Sön Stängt
Tel. 08-711 55 05 • Patron Pehrs väg 8 • Praktiken Huddinge
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Grattis
SSK, Snättringe sportklubb
som fyller 80 år nu 2011
Ni i SSK har under åren som gått gjort sådant som Snättringe fastighetsägareföreningen
också tycker är viktigt. Vår slogan Snygga trygga Snättringe passar också på er.
Ni har varit med och skapat hemkänsla i vårt bostadsområde, ordnat mötesplatser,
bandy på Långsjöns is, bollplan på Nybergs gärde, påverkat kommunen så att
Snättringe bollplan kom till och ordnat orientering i skogarna häromkring. Nu har ni en
egen klubblokal vid Källbrinks IP och det är orientering, som blivit er enda gren – och
där är ni stora.
SSK är för närvarande en av de största ungdomsklubbarna i distriktet med över 80
ungdomar av totalt ca 150 aktiva orienterare. Klubben är också en flitig arrangör av
tävlingar med ett flertal stora arrangemang årligen, varav det största är 25-mannabudkavlen. Där har vi vart 5:e år huvudansvaret för tävlingen. I år arrangeras tävlingen vid
Almnäs i Södertälje med ca 10 000 deltagare från hela Norden.
Snättringes stjärna genom åren har varit Rune Rådeström som fortfarande är aktiv och
veteranvärldsmästare. Han har haft olika landslagsuppdrag som senior.
Vårt nuvarande största framtidslöfte är Simon Hector som är Sveriges i särklass mest
framgångsrika 14-åring med bland annat 3 segrar i 5-dagars i rad.
80-års jubileet firas bland annat med framtagande av en DVD-film på 45 minuter med
Snättringe SSK:s historia samt en fest på Lida friluftsgård.
BRA JOBBAT!!!

Historiekommittén i Snättringe FF
genom Gunnel Jacobsen
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Tjäna pengar på dina tomburkar
Det finns fler sätt att tjäna pengar på sina
tomburkar, än att lämna dem till retur.
Bygg en luftvärmeväxlare! Aluminiumburkens tunna plåt gör att de fort värms
av solen.
Den jag har byggt är med 70 stycken
33 cl burkar. Det blir en låda lite drygt
80x100 cm.
Min idé var att värma källaren med hjälp
av solen. Källarluften blåses in i värmeväxlarens ena sida för att värmas upp och blåses
tillbaks in i källaren från den andra sidan.
En solig dag blåser min låda drygt 40°C
varm luft in i källaren!!
De två små datorfläktarna drar ca 5 W
vardera så effekten är inget att klaga på.
Kostnad för lådan är mellan 500-1000:beroende på materialval.
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Sidostyckena byggdes med bräder
120 mm och bakstycket med en boardskiva.
Invändigt isolerades sidor och bakstycke
med 1cm tjock motorrumsisolering. Fronten
täcktes med en 4 mm tjock plastskiva.
Botten på burkarna uppborrades med
28 mm cirkelsåg, toppen klipptes upp med
plåtsax. Burkarna limmades sedan ihop
i rader om 7 st, med värmetålig silikon.
Burkarna pressades samman i enkel rigg
för att silikonet skulle fästa ordentligt. För att
öka effekten sprayades plåtraderna sedan
svarta. Burkraderna monterades i lådan i
10 rader. För monteringen borrades hål i
en mdf-skiva där burkraderna fästes med
silikonet.
Text och bild: Bengt Höglund
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GRATIS
LÅNEBIL
FÖR HEMTRANSPORT

HUDDINGE
Djupåsvägen 8 08-608 93 00
www.woodyhuddinge.se
Öppettider: Vard 7-19. Lör 9-15. Sön 11-15.
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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

Nordea Bank AB (publ)

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

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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Vide-len i Snättringe
Intervju med Lennart och
Vi satt hemma hos Lennart Wallén på
Byggmästarvägen den 27 april 2011 och
Lennart och hans bror Ingmar berättade.
Deras föräldrar Vera och Anders Wallén hade på 1930-talet köpt en tomt av
Stuvstabolaget. Den låg uppe på ett berg vid
Kyrkstötsvägen i Stuvsta municipalsamhälle
i Huddinge och 1938 hade de ett nybyggt
hus att flytta in i. Gränsen mellan de två
municipalsamhällena Stuvsta och Snättringe
gick i själva Kyrkstötsvägen, så när Walléns
gått nedför alla sina trappor och kommit ner
på vägen, då var de i Snättringe.
Vera Walléns far hette Fritz Israelsson
och hade arbetat på en fabrik i Nässjö och
senare på Per Perssons Stickmaskiner
i Stockholm, som tillverkade stickmaskiner.
Någon gång på 1930-talet startade han
ett eget företag och började använda stickmaskiner för att göra Virena skur- och diskdukar på Pipersgatan i Stockholm. Vera
Wallén arbetade där och blev väl förtrogen
med det mjuka stickade trikåmaterialet.
1955 ville hon bli sin egen och börja använda
den fina trikåväven för att göra babykläder.
Vera och hennes man Anders startade företaget Vide-len och började tillverka blöjor,
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underlägg till sängar, haklappar, omlott-tröjor och sparkbyxor.
Vera Wallén hade blivit inspirerad av Elsa
Beskows teckning till Zacharias Topelius´
visa Sov du lilla vide ung, och hon fick en
bekant, Lars Carlsson, att rita Vide-lens
logotype. Den skulle symbolisera hennes
idé med mjuka och lena kläder i babyfärger.
I den första reklamen stod det Vide-len
– rara babykläder.
Loggan satt senare som neonskylt på
väggen till fabriken vid Lönnvägen.
Fabrik hemma i villan
Vera och Anders Wallén gjorde om sitt
hus på Kyrkstötsvägen och familjen fick
tränga ihop sig på övervåningen och i undervåningen blev det fabrik. I början hade man
tre sömmerskor anställda. Det var kvinnor
från närområdet och bröderna minns fortfarande namn som Linnea Christoffersson,
Ingrid Weidemar och Kerstin Almqvist.
Sönerna Ingmar och Lennart var 12 och
9 år när fabriken startade och bland det de
också minns är att deras lekrum försvann,
att de fortfarande hade torrklosett i huset
och att det plötsligt var många som skulle
använda den.
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tillverkade babykläder
Ingmar Wallén, del 1

Interiör från Kyrkstötsvägen.

Kerstin Almquist vid stickmaskinerna på Kyrkstötsvägen.

Vera Wallén framför tillbyggnaden på Kyrkstötsvägen.

Nya fabriken på Lönnvägen.

Vattenrallarbarack
1958 när villan inte räckte till längre
inköptes en vattenrallarbarack som använts vid kraftverksbyggen i Norrland. Den
monterades upp på berget vid sidan om
bostadshuset på Kyrkstötsvägen och verksamheten kunde fortsätta att expandera.
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Bröderna minns också att det kom stora
kartonger med bomullsgarner i baby-färger
och att de skulle bäras uppför alla trapporna
på Kyrkstötsvägen. Innan man hade egen
bil anlitade man Zetterbergs taxi i Stuvsta för
att leverera paketen med färdiga babykläder
till posten. Det hände också att Lennart och
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Invigningen av nya fabriken vid Lönnvägen. Vera
Wallén håller invigningstal, bredvid henne står
Anders Wallén och bakom honom sonen Lennart.
Bakom Vera syns Birgitta som var gift med Bo
Nilsson. Övriga gäster kanske det finns andra som
känner igen? Många var ju härifrån Snättringe.

Ingmar fick ta pinnskrindan och gå ner till
Stuvsta station och hämta gods.
Senare hade man egen bil, först en Volvo
Duett, som bland annat kördes av Bo Nilsson. Bilen behövdes till mycket både godsoch persontransporter. Bo var privatchaufför
åt Vera när hon behövde uträtta ärenden i
Stockholm. Han körde också ibland flera
gånger dagligen mellan bostadshuset på
Kyrkstötsvägen och den nya fabriken på
Lönnvägen 44.

Sömnadsavdelningen på Lönnvägen.

Stickmaskinsavdelningen på Lönnvägen.

Försäljning
Kläderna såldes redan från början både
i små barnklädesbutiker och i de stora
varuhusen som NK i Stockholm och Ferdinand Lundqvist i Göteborg. På den tiden
fanns det också apotek som förde olika
babyprodukter och de sålde även Videlens barnkläder. Man hade egna kvinnliga
resande som besökte kunder/återförsäljare
runt om i landet.
Bokföringen sköttes i början av Vera
Wallén, men senare hade man en särskild
person anställd.
Tillskärningsavdelningen på Lönnvägen.
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Färdigvarulagret på Lönnvägen.

Utställningsrummet på Lönnvägen, där större
kunder togs emot.

Marknadsföring

kommun att göra en detaljplane-ändring
från villabebyggelse till småindustri och på
sommaren 1964 kunde man flytta in i den
fina fabriksbyggnad som fortfarande finns
kvar med adress Lönnvägen 44. Den ligger fint i terrängen och det fanns plats för
100 anställda, som mest hade man ca 70.
Det fanns varuhiss mellan våningarna och
lunchrum för personalen. Det var Vera själv
som ritade planlösningen.

Under en period hade man sam-annonsering med återförsäljarna, bland annat i
tidskriften Babynytt. Den gavs ut under åren
1961-70 och distribuerades till alla nyföddas
mammor i hela Sverige. Där fanns en talong
som kunde användas för att skicka efter
broschyrer. Det blev mycket framgångsrikt
och en anställd sysslade nästan enbart med
att besvara alla inkomna kuponger. Det blev
många 10.000-tals brev.
Under 1970-talet började Videlen visa
sina produkter på mässor av olika slag.
Ingmar minns den stora ”Salon de la Mode
Enfantine” i Paris, där man deltog över 20
gånger. Utanför Sverige hade man agenter
som förmedlade kontakter och en period
såldes Videlens rara babykläder både i
Nya Kaledonien, som är en ö i Stilla Havet
som fortfarande ingår i Frankrikes domäner,
i Japan och i Nigeria, men det var på den
nordiska marknaden man sålde mest.

Gunnel Jacobsen
De svartvita fotografierna har ställts till
förfogande av familjen Wallén.
Avslutande delen av artikeln kommer i nästa
nummer av Husbladet. Har du egna minnen
av Vide-lenfabriken som du vill dela med dig
av så hör gärna av dig!

Ny fin fabriksbyggnad
När det visade det sig att inte heller
vattenrallarbaracken räckte till började Vera
och Anders planera för en bättre anpassad
byggnad. Det fanns ett stycke mark vid nuvarande Lönnvägen, där Stockholms stads
stora vattenledning från Norsborg ungefär
samtidigt dragits fram. De fick Huddinge
Snättringe Husblad 83
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Vi på Huddingekontoret ger
dig en trygg och
professionell mäklartjänst.

Här arbetar Michael Sundman, Rasmus Löfgren, Lars Dawrin, Martin Nölvand, Maria
Stenermark, Krister Florin, Frida Nygren, Björn Nygren, Karin Lundmark & Monica Ryberg.

Du når oss på: 08-774 30 10
Kontorets adress: Häradsvägen 69, Huddinge
E-post: huddinge@fastighetsbyran.se
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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 070 - 736 16 84
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 bord och stolar ﬁnns
på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn.

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 boendes 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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Klart för laddning
i Stuvsta
Kommunen har satt upp stolpar för laddning av elfordon på flera ställen i Huddinge.
Stolparna finns vid infartsparkeringarna
i Huddinge centrum (Kommunalvägen)
Stuvsta (Stambanevägen) och i Skogås
(Duettvägen).
Varje stolpe har ett uttag och man kan
ladda dygnet runt. Laddningen kostar inget
för den som tankar; kommunen står för
elen.

Det finns tydliga anvisningar på själva laddstolpen.
Foto: Bengt Höglund

Läs mer på Huddinge kommuns hemsida,
www.huddinge.se/Naturochmiljo/Klimat/
Hallbart-resande/Miljobilar/Laddstolpar-forelbilar/

Laddplatserna är utmärkta med skyltar och ska
också vara målade på marken. Här laddstolpen vid
Stuvsta station.
Foto: Bengt Höglund
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Visst är din villa
värd det bästa!
Vår bästa luftvärmepump
Super Scroll, med den
senaste tekniken, ger dig
upp till 65% besparing.

Sverigepumpens 5-årsgaranti är
en riktig garanti och inte någon
försäkringslösning.
För hela din anläggning.
– Både produkten och
installationen.

Hos oss är du
i yrkesmannens
trygga händer!
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Få en
Välkommen!

A U K T O R I S E R A D
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