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Höstmörker och höstvila
Nu går vi mot en period
av mörkare dagar under
knappa tre månader. Efter
midvinterblotet några dagar
före jul blir dagarna ljusare
igen.
Jag har tidigare skrivit
hur jag tror att naturen
sedan urålder, med djur
och människor, egentligen
under denna period har
anpassat sig till vila och
kraftsparande.
Vad är egentligen bäst
för vår kropp och själ? Kan
vi ha ärvt något inom oss
av våra förfäders sätt att
leva och överleva? Kan
våra kroppars organ vara
formade av våra förfäder?
Jag tror att det kan finnas all anledning att reflektera
över detta. Hur kan vi anpassa oss till vila och kraftsparande under tiden fram till och över jul?
Behöver verksamhetsberättelser, bokslut, inköp,
familjeträff, städning och matlagning ske i decemberstress? Det är nog hög tid att börja fundera över vad jag
brukar bli stressad av under denna period och se på vad
jag kan förbereda i god tid för att vara vänlig mot min
kropp, själ och omgivning.
Jag tror säkert att våra förfäder sökte ljus och samvaro även under den mörka tiden. Med tanke på alla nya
energisnåla lampor finns det all anledning att behålla ljuset
så mycket det går. En samvaro med familj och grannar
är säkert berikande om den kan ske utan alltför mycket
måsten och stress.
Kom också ihåg dina grannar under den mörka tiden.
De syns inte lika ofta men de finns där. Kan det vara läge
för ett enklare halloweenfirande eller ett fackeltåg med
avslutande glögg vid midvinterblotet?

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
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

Sv/v
1 500 kr
800 kr

Färg
3 000 kr
1 500 kr

500 kr
500 kr

1 000 kr
1 000 kr

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.

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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Frimärksklubbens ordförande Peter Lidbeck (till vänster) och klubbmedlemmen Sven-Gösta Liljekvist.

Huddinge Frimärksklubb firar 40
Stor utställning i mars 2012

I februari 1972 möttes fem frimärkssamlare (eller filatelister som det heter
med ett finare ord) i Huddinge och
grundade Huddinge Frimärksklubb. Det
gemensamma intresset var naturligtvis
frimärken från olika länder och med olika
motiv – stämplade eller ostämplade.
Klubben blev en mötesplats för att lära
sig mer om filateli, byta och köpa märken
eller visa upp sina samlingar. Nu nalkas
40-årsjubiléet och förberedelserna för en
stor frimärksutställning, HUDDEX 2012,
är i full gång.
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Aktiva möten i Tomtbergaskolan
Peter Lidbeck är idag ordförande i
Huddinge Frimärksklubb. En arbetskamrat
tog med honom till ett möte i Sågbäcksskolan 1978 och sedan dess har han varit
aktiv medlem. Det bästa med att vara med i
klubben tycker Peter är att medlemmarna är
en kunskapsbank av stora mått. Har du en
fråga så får du för det mesta svaret bland
de närvarande på mötena. Visst kan man
sitta hemma på sin kammare och plocka
med pincetten men det är mycket roligare att
lyssna på föredrag, vara med på auktioner
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och lotterier eller bara köpa och sälja märken
mellan medlemmarna. Genom föreningen
finns det också möjlighet att skaffa album
och kataloger till fördelaktiga priser.
Föreningen har cirka 80 vuxna medlemmar och 25 ungdomar. Mötena hålls i
Tomtbergaskolans matsal två gånger per
månad. Alla medlemmar bor inte i Huddinge
utan många kommer från andra delar av
Storstockholm. Peter tror att det beror på
en bra blandning av mötesaktiviteter och att
lokalen är både rymlig och har ett ovanligt
bra armaturljus för att studera frimärken
i. Klubben ger också ut en egen tidning,
Taggen, som utkommer 4 gånger/år.
Peter Lidbeck välkomnar nya medlemmar och är du intresserad så kan du få mer
information på www.huddingefk.se.
Varför samla?
Det finns naturligtvis många olika anledningar till att man samlar frimärken. I dessa
sms-tider har antalet brev minskat och vill
man få ihop en samling genom att lägga
kuvert i blöt för att få loss frimärken att torka
får man hålla på länge. Särskilda motiv eller
teman där man köper märken ostämplade,
det vill säga postfriska, från många olika

länder har därför ökat. Dessa kan sedan
monteras på olika sätt i kombination med
bilder, texter etc. Det går också att prenumerera på ett lands alla nya frimärken och
på så sätt få ihop en samling.
Att samla som investering har på
senare år blivit en allt sämre affär. Det är inte
säkert man får tillbaka det nominella värdet
när man säljer. Visst står sig gamla klenoder som Tre skilling banco gul (som var ett
feltryck), men förstadagsbrev och frimärkshäften är idag ganska kalla. Fint stämplade
märken har också fått ett uppsving jämfört
med den postfriska varianten.
Det finns också postkontor i utlandet som
ger ut en rad stora, fina motivmärken bara
för att locka samlare. Dessa märken kommer
aldrig att användas för att klistra på brev men
kan ge postkontoret goda intäkter.
Många frimärken idag är små konstverk
där gravören lagt ner både själ och hjärta
för att det ska bli ett bra resultat. Sverige
har många framstående gravörer och med
modern tryckteknik kan man lätt göra dessa
små mästervek rättvisa. Därför fanns klubben också representerad på 1000 meter
konst mellan Fullersta torg och Huddinge
Centrum i september.

Huddinge Frimärksklubbs ordförande Peter Lidbeck vid föreningens bord under 1000 meter konst.
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Stor utställning när klubben fyller 40 år
När klubben fyllde 20 år 1992 arrangerades en frimärksutställning i Huddingegymnasiets skrivsal som blev mycket uppskattad långt utanför kommunens gränser.
Därför känns det naturligt att fira 40 år med
en ny utställning i Huddinge Gymnasium
3 – 4 mars. Det blir en regional seniorutställning, HUDDEX 2012, som arrangeras av
Huddinge Frimärksklubb, samt en nationell
ungdomsutställning, FRIMUNG 2012, som
arrangeras av Sveriges Frimärksungdom
Stockholm. Alla postverk i Norden och från
baltländerna är inbjudna samt många olika
frimärkshandlare.
Utställningen kommer att visa prov på
många olika sätt att samla frimärken, bland
annat motiv, posthistoria, luftpost och stämpelmärken. Även vykort, som blivit ett populärt samlarobjekt, finns representerade.
Bästa utställare i respektive klass har
chans att få medalj och alla utställda exponat
får ett diplom.

Inom ungdomsdelen kommer SFU:s
stora pris att delas ut.
Besök gärna utställningarna. Det är
gratis entré!
Lars Tiberg
Tack till Peter Lidbeck för fotona!

Allt sedan man började ge ut frimärken har det
funnits samlare som av olika anledningar sparat på
dessa små taggiga papperslappar.
Foto Lars Tiberg

Postbönder och gamla stämplar
När postväsendet kom igång i Sverige
var det postbonden i Kästa som ansvarade
för att Huddinges post fraktades från Stockholm till Fittja gästgiveri. Ett svettigt arbete
med dålig lön om man får tro en klagoskrift till
kungen från Kästa-bonden Daniel Peerson.
Men oftast var det inte bonden själv som
kuskade runt på bygden utan hans drängar.
Det hände också att posten försvann på
vägen tack vare att krogbesöken under resans gång blev både många och långa.
Den 16 februari 1863 öppnades den
första poststationen i Huddinge men nu
fick bonden vara hemma och plöja sin åker
medan postkupéer på räls tog över. Fast
till Fittja fortsatte posttransporterna med
ångbåt och mjölkskjuts. När Segeltorp fick
sin poststation 1911 var transportmedlet
motorcykel fram till mitten på 20-talet då en
reguljär busslinje som passerade Segeltorp
tog över transporten.
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1923 invigdes poststationen i Stuvsta som
då låg i stationshuset. Nu blev naturligtvis
tåg det givna sättet att frakta post.
Mycket mer om de olika poststationerna i
Huddinge finns att läsa i skriften Huddinges
Posthistoria som har sammanställts av
Huddinge Frimärksklubb. Det har funnits
som mest 15 olika postanstaltsnamn som
alla har haft sina egna stämplar.
Den tidigaste stämpeln med Huddinge
i stämpelnamnet är från 1870. Brev som
fraktades med postkupé stämplades med
“West St. Banan” eller “Pkxp N:r 1”.
Kanske har du några brev eller vykort i
någon skokartong på vinden med gamla
fina stämplar? Kontakta gärna Huddinge
Frimärksklubb som kan hjälpa dig avgöra
om du sitter på en förmögenhet!
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

   
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
I
141 31 Huddinge
Hemsida: www.fuktskyddadehem.se
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T
nnehar F-skatt och
Innehar
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring
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80 50
50
Tel
08-779 80
Mobil
57 00
00
Mobil 070-779 57
E-mail
E-mail: info@fuktskyddadehem.se
info@fuktskyddadehem.se
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Grannsamverkan
Många inbrott i Snättringe i år fram till i början av oktober!
Onsdagen den 5 oktober kom 25 engagerade kontaktpersoner för Grannsamverkan mot brott och för trygghet i Snättringe
till ett årligt möte och kunde konstatera att
brotten har ökat tydligt i Snättringe. Vi har
under senare år haft cirka 15 inbrott per år
och är i början av oktober redan uppe i 19
polisanmälda bostadsinbrott.
En för oss ny företeelse är att stegar används i ökad omfattning och att tjuven går
in på övervåningen även på larmade hus
och undviker larmade rum. Vi ser en stor
ökning av att använda stegar vid inbrottet.
Håll därför din stege utom räckhåll för tjuven.
Dessutom går tjuven in i källarfönster, inte
lika ofta genom altandörrarna.
I augusti hade vi ett större antal brott
under samma helg. Tavelförsäljare är ofta
oskyldiga men på samverkansmötet fram-

kom uppgifter som troligtvis kan innebära
att den aktive tjuven i denna augustivecka
kan ha varit identisk eller i samverkan med
tavelförsäljaren som uppträdde mycket
märkligt med återkommande smyg i buskar
på tomterna.
Meddela omedelbart polis och kontaktperson för grannsamverkan om du ser något
liknande framöver. Vi kan snabbt skicka ut
varningsinfo till kontaktpersonerna i vårt
område.
Nu går vi mot mörkare tider. Låt oss hjälpas åt att vi alltid tänker på att vi inte ska visa
om huset står tomt, tillfälligt eller längre tid.
De absolut flesta inbrotten Snättringe i år har
skett i tomma hus under dagars bortavaro.
Kom ihåg vikten av god grannsämja och
att vi stöttar varandra i Snättringe!
Lars Lehman

De 19 inbrotten i Snättringe hittills i år
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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23-26 januari, söndag - onsdag, StorskiŌesvägen, bortrest, ruta Ɵll köket krossat.
1 december – 16 mars, Stambanevägen, dödsbo, krossat källarfönster.
13 – 14 mars, söndag - måndag, Stambanevägen, FÖRSÖK bryta fönster.
17 mars, kl. 11.38 – 11.45, torsdag, Häradsvägen, fönster källarplan.
12 april 17.30 – 20.45, torsdag, Myrmarksvägen, fönster och bakdörr på glänt.
19 april, 22.00, Ɵsdag, Kallkärrsvägen, FÖRSÖK, 3 killar upptäcktes av granne, 20 åriga, mörka
jackor och huvor, sprang över grannes tomt.
29 april, kl. 18.15 - 21.30, fredag, Storbergsvägen, balkongdörr, terräng ostört.
Datum ramlat bort, söndag – måndag kl. 16.45 – 03.30, Tranvägen, larm. Granne såg 4-5 springa
ut och åka i grå halvkombi.
7 juni, 17.30 – 20.45, Ɵsdag, Roddarvägen, Okänt säƩ.
7 – 9 juni, Ɵsdag – torsdag, Granitvägen, ringde, OK men sedan stege fönster övervåning.
25 juli, kl. 08.35 – 17.35, måndag, StorskiŌesvägen, fönster källare samt stege fönster
övervåning.
3 – 8 augusƟ, onsdag - måndag, Stambanevägen, fönster, baksida, markplan.
12-14 augusƟ, fredag – söndag, Milstensvägen, fönster altan, tavelsäljare, öppnade ej.
12-14 augusƟ, fredag - söndag, VaƩentornsvägen, krossat fönster, stege.
12-21 augusƟ, fredag – söndag, Vassvägen, fönster bortplockat baksida, bortresta med larm
akƟverat, men ej i aktuellt rum.
12–14 augusƟ, 11.00-19.00, fredag – söndag, Stråkvägen, fönster baksida uppbrutet, krossat.
12 augusƟ, 02.55 – 03.10, fredag, Gnejsvägen, FÖRSÖK, stege mot fönster, brytmärken.
13-14 augusƟ, 11.00-14.00, lördag - söndag, StorskiŌesvägen, Källarfönster uppbrutet.
16 -21 augusƟ, Ɵsdag - söndag, Sexmansvägen, fönster, bortresta, stege, de rum som
genomsöktes var de ej larmade rummen.
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Snättringe snart i Södra sidan
Södra sidan är en gratis lokaltidning
som kommer ut varannan vecka. Där kan
man läsa om händelser inte bara om den
södra sidan utan också om den positiva
sidan. Den har på senare tid börjat delas
ut i brevlådorna även i Segeltorp och i en
del av Snättringe. Nu ska tidningen förändras och delas i två delar så att det blir
en tidning för Årsta/Enskede och en för
Liljeholmen/Älvsjö och det är den senare
som kommer att delas ut hos oss.
Måndagen den 10 oktober hade Södra
sidan bjudit in till en träff i hörnet av
Lövdalsvägen och Häradsvägen för att få
höra vad vi i Snättringe och Segeltorp vill att
de ska skriva om. Jag cyklade dit och fick
tillfälle att berätta för chefredaktören Petter
Beckman om Snättringe. Han fick också
både en del gamla nummer av vårt fina Husblad och boken om Snättringe-Långsjö.

Vad finns det att skriva om i Snättringe?
Ja, till exempel:
• Restaurangen i hörnet av
Lövdalsvägen, där vi stod, är stängd för
reparaƟon och ska öppnas igen.
• SnäƩringeskylten vid gränsen
mot Segeltorp har försvunnit och
gatukontoret har lovat säƩa upp den
igen.
• Vi-buƟken/Matbörsen på
SnäƩringeleden har ombildats Ɵll
Hemköp.
Listan skulle kunna göras längre, men
jag överlåter det till Södra sidans journalister och som representant för Snättringe
fastighetsägareförening hälsar jag Liljeholmen/Älvsjö-delen av Södra sidan välkommen hit och hoppas att flera snättringebor
kommer att bidra med tips om aktuella lokala
händelser.
Gunnel Jacobsen

10-årsjubileum för Långsjörundan
För 10 år sedan tog Snättringe Fastighetsägareförening initiativ till Långsjörundan, ett
samarrangemang med andra lokala föreningar med syfte att informera om föreningarnas
inriktning och arbete.
Årets Långsjörunda blev återigen en succé för de arrangerande föreningarna med ca 1000
startande i tipspromenaden. Det vackra höstvädret bidrog naturligtvis till att så många var
ute. Snättringe Fastighetsägareförening hade som vanligt sitt tält uppsatt och föreningen
får tacka Blomstrande Ting som skänkte rabattcheckar till de vinnande. STORT TACK !
Text och foto: Bengt Höglund

Snättringe Husblad 84

11

Golv till tältet

Föreningen har köpt ett golv till tältet.
Golvet går att hyra för 500:-.
Det finns flera fördelar med golvet:
• Gräsmattan skyddas
• Ingen markfukt i tältet
• Blir en plan yta som går att dansa på
• Inget problem med högklackade skor som sjunker ner i gräsmattan mm.
Ni som planerar att hyra tältet nästa säsong boka även golvet !

Vårens Yogatider
För er som vill medverka i de populära yogakurserna med Lisa Hammar är det dags att
planera in torsdagskvällar från den 12 jan till den 26 april 2012, med uppehåll vecka 14.
Kurserna kommer att flytta tillbaka till Snättringeskolans gymnastiksal
och vara mellan 19.00 – 21.00.
Det blir totalt 15 ggr. Anmälan sker endast via vår hemsida www.snattringe.com.
När du fått svar om att du får plats betalar du in avgiften, 1500:-, till föreningens pg.
Kursen vänder sig till dig som både är nybörjare eller som medverkat 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.
Välkomna!
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Hyr föreningens
bord och stolar!
Möblerna kan hyras även vintertid av
medlemmar boende inom området.
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.
1 bord
1 stol
2 bord + 10 stolar
4 bord + 20 stolar
6 bord + 30 stolar
8 bord + 40 stolar

20 kr
8 kr
110 kr
220 kr
330 kr
440 kr

Utförlig beskrivning av bord och stolar
finns på hemsidan www.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.
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Sonny Lundwall med en planritning över Huddinges nya golfbana som snart ska byggas i Gladö.
Foto: Bengt Höglund

Ny golfbana i Huddinge
Efter flera år av byråkratiskt trassel
kommer snart spaden att sättas i jorden
för byggandet av Huddinge golfbana.
Den kommer att ligga nedanför SRV:s
sopdepå i Gladö Kvarn och bli en stor
bana med 18 hål. Husbladet besökte
den nuvarande vildmarken med vd:n för
Huddinge Golf Drift AB – Sonny Lundwall – och kunde konstatera att det blir
ett stort jobb att omvandla 85 hektar
skog, berg och våtmarker till en modern
golfanläggning.
Lång väg till bygglov
Projektet startade redan 2005 på privat
initiativ men med visst stöd av både Hudd-
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inge kommun och SRV. Men byte av vd i
SRV och diskussioner med Huddinge
Hembygdsförening kring fornminnen och
unika spår av säljakt gjorde att detaljplanen
vandrade vidare till både Länsstyrelsen
och Regeringen. Nu ser det ut som om ett
bygglov kan vara klart i november 2011.
Det finns en framtagen konceptplan
av Peter Fjällman som är en känd golfbanearkitekt. Skanska är också intresserade av att vara byggherre eftersom det
är ett utmärkt tillfälle att bli av med mycket
fyllandsmassa. Även samarbete med SRV
kan kan gynna båda parter när det gäller
bland annat jordförbättring, spillvatten och
gas. Beräknad kostnad för hela projektet är
35 miljoner kronor.
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Första putten 2012
Enligt Sonny Lundwall vill man skapa
en golfbana med en egen karaktär som
anpassas efter den rådanden naturen. Skogen består av både berghällar, mossar och
vattendränkta kärr. Nivåerna inom området
varierar mellan 55 och 95 meter över havet.
Det blir naturligtvis mer jobb än om man bara
skulle välja plan mark men för golfarna blir
det en mer omväxlande och intressant runda. Höjder, dalgångar och vattensamlingar
bidrar till naturliga utmaningar och doglegs.
Banan ska vara tilltalande för alla kategorier
av golfare – även kvinnor, knattar och äldre.
Några drömmar om att anordna Masterstävlingar finns inte men målet är att banan
ska bli en av södra Stor-Stockholms bästa.
Sju hål hoppas Sonny ska vara spelbara
sensommaren 2012 , nio hål våren 2013 och
samtliga 18 hål klara senast 2015. Det är en
efterlängtad bana för Huddinge Golfklubbs
350 medlemmar som hittills varit i en klubb
utan bana. Man har fått spela på Riksten och
Viksberg. Ett samarbete som Sonny hoppas
ska fortsätta så man gemensamt kan ge bra
service åt alla golfintresserade.

andra banor. Vill man kunna svinga klubban på Riksten eller Viksberg är årsavgiften
inklusive spelavgift 5500 kronor.
Chans till lön för mödan
Även andra aktiviteter som pistolskytte
och längdskidor kan bli verklighet i anslutning till den nya golfbanan. Det gör att ett
enklare klubbhus kanske kan erbjuda även
viss förtäring. Efter att ha jagat hole-in-one
hela dagen kan det vara gott med något i
magen.
För 10000 år sedan var hungern
densamma men det man då jagade på
samma plats var säl i det som då hette
Ancylussjön och som var en föregångare till
Östersjön. Men det kommer troligen inte att
finnas på menyn hos Huddinge Golf.
Lars Tiberg

Stort intresse för bana i Huddinge
Närheten till Ådran och Gladö Kvarns
fritidsområden tror Sonny kan bidra till att
antalet medlemmar ökar när väl banan är på
plats. Befolkningstillväxten inom Huddinge
har varit stark de senaste åren så ett brett
kundunderlag finns. Sju tusen personer av
Huddinges befolkning är aktiva golfare och
man räknar med att det finns 5000 golfare i
Huddinge som är med i klubbar utanför den
egna kommunen. Golf är en lagom form av
motion som tilltalar allt fler där också risken
för skador är liten. Det ger möjlighet till
aktiv friskvård och är en rolig och utvecklande fritidsaktivitet. Man kan också välja
hur många hål man vill spela beroende på
hur mycket tid man har till sitt förfogande.
Det har även blivit billigare att spela golf
idag jämfört med för tio år sedan. I dag är
årsavgiften 1300 – 1500 kronor om man
väljer att betala greenfee när man spelar på
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Här uppe i backen ska klubbhuset ligga!
Foto: Bengt Höglund

15

Föreningen arrangerar en kurskväll med temat
”Kost och Hälsa” med näringsterapeut Eva Mirsch
Hur håller jag mig frisk med hjälp av maten jag äter?
För flera år sedan höll Eva Mirsch två föreläsningar för Snättringe fastighetsägareförening om Kost, Hälsa, Övervikt och Stress.
Nu är det dags igen med fler konkreta tips.
Under två timmar får du veta mer om hur man med hjälp av kosten kan stötta sin kropp
och förbättra symtom vid problem som t ex:
•
•
•
•
•
•
•

Trötthet
Allergier
Svag matsmältning
Dåligt immunförsvar
Inflammationer
Högt blodtryck
Högt blodsocker

Vi tittar också närmare på de olika dieterna som förespråkas från olika håll.
Vad är blodgruppskost, stenålderskost, GI-kost, LCHF, ayurvedakost och lågkalorikost?
Vad är egentligen bäst för mig som individ?
För dem som vill kommer det också finnas tid att ställa frågor och att fylla i självskattningsformulär för att bedöma hälsan.

Eva Mirsch bor i Snättringe och är beteendevetare, näringsterapeut med kompletterande
fysiologiutbildning på Karolinska institutet och ICF-certifierad coach. www.friskamal.se
Förhandsanmäl ditt intresse via vår hemsida www.snattringe.com
Kursen kommer att hållas 26:e januari 2012 kl 19.00 – 21.00
i Snättringeskolans matsal.
Kostnad 100:- inkl material. Betalas på plats.

16
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Johan Holmgren
Fastighetsmäklare

Madeleine Torevall
Fastighetsmäklare

Fredrik Ranke
Fastighetsmäklare

Maria WetterÀod
Fastighetsmäklare

David Krantz
Fastighetsmäklare

Kristian Wahlberg
Fastighetsmäklare

Jakob Johansson
Fastighetsmäklare

Carina Wahlberg
Kundvårdsansvarig

Per Wahlberg
Administration/Ekonomi
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Objudna gäster
Två mindre välkomna trädgårdsgäster
som ofta besöker äppelträden, är två små
fjärilar, äpplevecklare och rönnbärsmal.
Alla som har äppelträd har förmodligen
sett spåren av deras larvers härjningar
i frukterna men inte så många vet hur
de vuxna fjärilarna ser ut. Resultatet av
angreppen blir att frukterna ramlar av i
förtid eller att frukten får sämre kvalitet.
Äpplevecklare

Äpplevecklaren, Cydia pomonella, är en 8-10 mm
lång fjäril.

Fjärilen övervintrar som larv eller puppa
och kläcks på försommaren. Från mitten
av juni till mitten av juli lägger honorna ägg
på äppelkartens skal. Larverna gnager sig
sedan in till kärnhuset där de livnär sig på
äppelkärnorna. När de är fullvuxna gnager
de sig ut ur äpplet och förbereder sig för
övervintringen som sker i barkspringor på
trädstammarna. De ganska grova gångar
som man kan se i äpplen är för det mesta
gjorda av äppelvecklarens fullvuxna larver.
Rönnbärsmal
Som namnet säger livnär sig rönnbärsmalen (egentligen larverna) i första hand på
rönnbär. Även i det här fallet är det kärnorna
som är huvudfödan. Blomning och fruktsättning hos våra vilda rönnar kan variera
kraftigt. Under dåliga rönnbärsår måste
fjärilarna söka annan föda och då kan
äppelträden råka illa ut. Äpplen är alltså
nödföda för larverna.
De spår larverna lämnar efter sig är
ett nätverk av smala, slingrande gångar
i fruktköttet. Även rönnbärsmalen övervintrar som larv eller puppa men till skillnad
från äpplevecklaren sker övervintringen
i marken.

Spår efter äpplevecklarens larv. I gången lämnar
larven efter sig sina exkrementer.

18
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Bekämpning
I yrkesodlingen använder man fortfarande
till stor del traditionella insektsgifter. De har
alla nackdelen att de slår ut inte bara de
fjärilar man vill komma åt utan även nyttiga
insekter. Dessutom kan många insekter bli
resistenta mot gifterna. T.ex. äpplevecklaren
är numera resistent mot de flesta preparat
som finns i handeln.
I stället har man därför börjat använda
feromoner, ämnen som imiterar de dofter
som könsmogna fjärilshonor sänder ut för
att locka till sig hannar. Resultatet blir att
hannarna dras till de preparerade fällorna
istället för till honorna. Det här kallas ibland
för förvirringsmetoden. För hobbyodlare
finns sedan några år tillbaka färdiga feromonfällor att köpa i handeln.
Ibland kan man se andra mer udda
bekämpningsmetoder rekommenderas för
hobbyodlare. En sådan är att spola träden
med vatten för att få bort de nylagda äggen.
En tidsödande men knappast särskilt effektiv
metod. Ett annat förslag som dyker upp då
och då är att man ska linda limremsor runt
trädens stammar för att stoppa fjärilarna.
Den här metoden är dock knappast effektiv
mot äpplevecklare och rönnbärsmal som
kommer flygande, däremot hindras frostfjärilens vinglösa honor från att klättra upp i
träden. Frostfjärilslarver äter äppelträdens
blad och kan vid svåra angrepp kaläta
träden.
Text och bilder: Staffan Kihl

Hane av Allmän frostfjäril, Operophtera brumata,
en mätare med 25-30 mm vingbredd som flyger på
hösten när de första frostnätterna inträffat.

Hona av Allmän frostfjäril. Lägg märke till de
kraftigt reducerade vingarna.

Rönnbärsmalen, Argyresthia conjugella, är en 5-6 mm lång fjäril som hör till
familjen spinnmalar.

Snättringe Husblad 84
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Snättringeskylten borta
Har ni sett att vi sedan länge haft en skylt vid Lövdalsvägen som talar om när man
lämnar Segeltorp och kommer in i Snättringe?
I vintras blev skylten påkörd av en snöplog,
men snyggades till och sattes upp igen. Den
fick sitta uppe så länge att jag hann ta denna
bild - men sedan försvann den igen.
Jag spårade skylten till ett av Huddinge
kommuns förråd och den 26 september fick
jag detta brev från Huddinge kommun:
”Skylten ska sättas upp men det går
antagligen inte där den satt förut men vi ska
undersöka var det passar bäst.”
Nu väntar vi med spänning på skylten som
talar om att man lämnar Segeltorp och kommer
in i Snättringe och var den ska sättas upp.
Gunnel Jacobsen

Gösta Eriksson till minne
Vår hedersmedlem Gösta Eriksson har lämnat oss.
Gösta var styrelsemedlem under närmare 20 år. Under många år hade han den tunga
kassörsfunktionen. Genom sitt stora datakunnande kunde han förenkla det administrativa
arbetet i föreningen. I ett mycket tidigt skede lade han grunden till föreningens program
för bokföring och medlemshantering som vi använder idag. Han tog tidigt fram vår logga
med hustaket från Snättringe gamla skola.
Gösta var en trygg, förnuftig röst i styrelsen som alltid kunde ställa upp för att stötta
sina styrelsekamrater med råd och dåd kring datateknikaliteter. Vi minns hans pojkaktiga
glimt i ögat som alltid fanns där. Vi saknar en god vän. Våra tankar finns också hos hans
hustru Birgitta och hans familj.
Lars Lehman
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Annons

Finns intresse för en
konstnärsrunda även i år?

Förra året hade vi förmånen
att kunna delta i en mycket
trevlig konstvandring i anslutning till första advent.
Om intresse finns, kan något
liknande kanske anordnas
även i år.
Inget är bestämt annu, men
håll utkik på föreningens hemsida www.snattringe.com för tid
och plats!
Maila också gärna en
intresseanmälan på adress
info@snattringe.com så hör vi
av oss om/när det blir klart.

Glöm inte bort
att surfa in
på

www.snattringe.com

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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Kommunens trädgårdsmästare Peter Johansson vid nedgången till Stuvsta station.
Foto: Bengt Höglund

Snyggare och tryggare
kring Stuvsta station
Föreningen och kommunen hjälps åt
Snättringe Fastighetsägareförening
har på eget initiativ rensat upp kring
ingången till gångtunneln vid Stuvsta
station. Det blev flera säckar med skräp
och ett och annat fynd, bland annat en
postväska.
Nu har kommunen lovat att klippa buskar
och ta bort sly.
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Beskära träd och buskar
Peter Johansson är trädgårdsmästare
inom Huddinge kommun och Husbladet träffade honom på plats vid Stuvsta station. Han
håller med om att träden behöver beskäras,
framförallt lönnarna. Kronan behöver byggas
upp så att trädet får en snyggare profil.
Även oxeln behöver komma i närkontakt med en såg och det behöver glesas ut
i buskagen. Planen är att det ska åtgärdas
innan snön faller.
Snättringe Husblad 84

Det behövs fler cykelställ
För att snygga till kring stationen behövs
också fler cykelställ. Antalet cyklister har
kraftigt ökat under de senaste åren och
det finns inte plats för alla hojar. Det gamla
cykelstället ser rätt risigt ut och behöver
bytas ut mot ett nytt. Det är lite oklart vem
som har ansvar för cykelställen, men Peter
lovade att föra frågan vidare. Samma sak
gäller lyktstolparna som är av olika modell.
Den äldsta är helt rostig och det är tveksamt
om den lyser. Mer ljus kring ingången till
tunneln skulle både öka säkerheten och
förhoppningsvis minska antalet cykelstölder.
En något enklare åtgärd är att byta ut den
fula orange papperskorgen mot en större
och i mer tilltalande färg. Bara det skulle
göra att entrén till Snättringe får ett lyft. När
vi ändå är igång och gnäller borde någon
ta ansvar för att ta bort Citys röda låda
eftersom det inte kommer några fler tid
ningar. Kanske kan den bytas ut mot en grön
Metro-låda?
Håll sikten fri
Peter vill också passa på att skicka en
hälsning till alla villaägare att se över sina
häckar som gränsar till vägar. Buskarna
måste tuktas så att sikten inte skyms. Det
är fastighetsägarens ansvar att se till att
hålla fri sikt. Ett tips när man planterar sin
häck är att gräva en halvmeter längre in
från tomtgränsen. Då finns det utrymme för
buskarna att utvecklas.

Det gamla cykelstället har sett bättre dagar.
Foto: Bengt Höglund

Vi får hoppas att Peter hinner rensa upp
bland sälg och sly men det vackra vädret kan
spela oss ett spratt. Visst är det skönt med
indiansommar men gräset får lite fnatt och
slutar inte växa. Då måste allt kommunalt
gräs klippas en extra gång och mycket gräs
finns det i kommunen!
Lars Tiberg
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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
Nybyggd fabrik på Lönnvägen

Bosse var ”allt-i-allo”

I källarvåningen med ingång i markplan
i gaveln var det skyddsrum, det skulle man
ha i tätbebyggda områden fortfarande på
1960-talet. I fredstid fick de användas efter
önskemål och Vide-len inrättade en försäljningslokal. Det är fortfarande många mammor som minns att de varit där och handlat.
Någon kommer också ihåg att det fanns
särskilda små storlekar som skulle passa
till för tidigt födda barn. Andra berättar att
Vide-lens babykläder blev dockkläder när
barnen vuxit ur dem.
Vide-len använde bara bomullsgarner
och de köptes huvudsakligen från de stora
textilfabrikerna i Borås och Norrköping och
även från Vejle på Jylland i Danmark.
Under tiden på Lönnvägen gjorde man
en period av med 2 ton garn i månaden.

Bo Nilsson och hans fru Birgitta bor
numera i Vingåker, men har sina rötter
i Snättringe och Segeltorp. Så här berättade
Bo i maj 2011:

Berättelser från anställda: Tillskärare
En av de anställda från Snättringe var tillskärare. Hon är 90 år nu och har berättat:
Jag arbetade i fabriken på Lönnvägen
i två år. Tidigare hade jag arbetat som hemsömmerska åt en fabrik inne i Stockholm,
som gjorde paraplyer. I Vide-lens fabrik
fanns det både stickmaskiner och symaskiner och personalen satt i rader och sydde
olika moment. Jag arbetade som tillskärare
och använde en bandsåg för att skära till tygdelar efter olika mönster ur tjocka buntar av
tyg. Det var ett svårt jobb och det hände att
sågbandet gick av. Vid två tillfällen skadade
jag min ena hand så att jag måste få såret
sytt. Anders Wallén själv skjutsade mig till
läkare i sin bil.
Jag har fått tillfälle att återse min gamla
arbetsplats när jag hämtat barnbarn på förskolan Solrosen, men det är bara ytterväggarna som är sig lika.
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Jag växte upp på Koltrastvägen i Snättringe och hade olika tidstypiska ungdomsjobb. Jag var springschas, busskonduktör,
chaufför och liknande och 1963 när Vide-len
hemma i Snättringe behövde en “allt-i-allo”
då tog jag det jobbet och stannade i 6 spännande år. Redan efter tredje dagen sa Vera
Wallén: “Jag tycker vi säger du” och därefter
var vi Bosse och Vera med varandra.
Jag började alltså medan Vattenrallarbaracken och bottenvåningen i bostadshuset på Kyrkstötsvägen användes som
fabrikslokaler. Jag minns att det att det var
en hög ljudnivå inne i lokalen från alla maskinerna och att man hade snabbtelefoner
både mellan de olika rummen och mellan de
två husen. Jag minns också och att det var
en snörik vinter det året jag började och att
jag skulle skotta de långa trapporna mellan
vägen och husen och bära varor uppför och
nedför och jag minns allas glädje vid flytten
1964 till den nya fabriken på Lönnvägen.
Där var det ljust och rymligt och det fanns
lunchrum och varuhiss mellan våningarna.
Jag var också med på den invigningsfest
som Walléns ordnade när man flyttat in. Jag
var den enda mannen bland de anställda, för
övrigt var det bara damer i olika åldrar, men
till festen blev man bjuden “med respektive”
annars hade det ju inte blivit mycket till
dans.
En dag när jag var ganska nyanställd sa
jag till Vera att jag ville “åka till stan för att
äta lunch”. Hon hakade på och ville att jag
då skulle passa på att åka förbi NK och köpa
blommor och gå upp med dem till hennes
systerdotter som låg på Allmänna BB och
just hade fått barn.
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tillverkade babykläder
Ingmar Wallén, del 2
Jag fick lägga korten på bordet och tala
om att det inte var för att äta lunch som
jag ville ha ledigt några timmar utan för att
hälsa på min fru Birgitta som också låg på
Allmänna BB. Då visste jag ännu inte att
jag just blivit pappa (mobiltelefonen var inte
uppfunnen) – om jag vetat det, då hade jag
köpt två buketter.
När jag sedan en vecka senare skulle
hämta Birgitta och vår nyfödda son Johnny
på BB, då fick jag låna Vide-lens nyinköpta
Volvo Amazon, även den årgång -63.
I fabriken på Lönnvägen hade man ett
lunchrum där personalen åt egna matlådor
och fru Wallén bestämde att det inte fick
rökas inomhus. En period arbetade min fru
Birgitta som värdinna i lunchrummet och när
vår son Johnny var i 13-årsåldern fick han
uppdraget att klippa gräsmattor, så hela min
familj har varit engagerad.
Jag slutade hos Vide-len 1969 och blev
lastbilschaufför i Huddinge kommuns fastighetskontor.
I Bo Nilssons jobb ingick att ibland både
att köra ut och att hämta varor hos hemsömmerskorna, men det dagliga jobbet var
att göra paket av alla de varor som skulle
sändas till de många återförsäljarna. Det
var både de stora varuhusen som NK och
Åhléns och många barnklädesbutiker. En
del paket skulle köras direkt till kunderna
och andra skulle lämnas in på posten i Stuvsta och om han inte blev färdig innan det
postkontoret stängde för dagen, då fanns
det en möjlighet i Bandhagen, där det var
öppet längre. Pakethanteringen inne på
postkontoret var tidsödande och Bo hade alltid bråttom. Han fick idén att Vide-len skulle
köpa egna vågar och en frankeringsmaskin.
Vera gick med på det och på det sättet kunde
Bo göra postens jobb hemma i fabriken och
både Vide-len och posten och Bo själv var
nöjda med arrangemanget.
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Den nya fabriken på Lönnvägen.

Vera Wallén i samspråk med Bo Nilsson i packrummet på Kyrkstötsvägen.

Interiörbild från lunchrummet på Lönnvägen.
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För vissa transporter anlitades till exempel ASG i Västberga och då fick Bo köra
dit.
Hemsömmerskor
Under alla år hade man också hemsömmerskor. Det var oftast hemmafruar som
bland annat bodde i Tullinge, Uttran och
Södertälje, men också norr om stan som till
exempel Åkersberga. Man behövde aldrig
annonsera, utan de som redan var engagerade tipsade sina bekanta. Hemsömmerskorna fick själva hämta material och
lämna sina färdigsydda produkter på Lönnvägen. Det var oftast en uppgift för deras
män, så hela familjen blev inblandad.
Motgångar
Vide-len hade 40 timmars arbetsvecka,
alltså 8 timmar kortare än lagstadgat.
Lennart tror att det var mamma Veras idé
eftersom hon visste hur det var att vara
heltidsarbetande småbarnsmamma. Tyvärr
gick det inte att övertyga konfektionsfacket
och myndigheter om det, utan Vide-len belastades med sociala avgifter som om de
hade den vanliga 48 timmarsveckan och det
bidrog till att ekonomin blev ansträngd.
I slutet av 1960-talet blev det svårt att få
personal från närområdet. Huddinge sjukhus
hade blivit färdigt 1967 och det var många
som tog anställning där.
Det kom också konkurrens från en annan
huddingebo, Herman von Euw, som börjat
tillverka en liknande produkt med billigare
material.
“Mamma Vera lät sig dock aldrig slås
ned - hon sökte nya utvägar.”
Så beskriver bröderna sin mamma och
när Vide-len 1970 var konkursmässigt gjorde
man en rekonstruktion. Det innebar bland
annat att man hyrde ut hela övervåningen
till Huddinge kommun. Till att börja med
användes den av gatukontoret och från
1977 av förskolan Grävlingen. På den tiden
hade alla förskolorna i Snättringe namn som
började på G. Senare har den bytt namn till
Solrosen.
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Vide-len fortsatte att själva använda
källarvåningen och lade upp en ny produktlinje. Man började sy småbarnskläder av
vävda tyger i en mörk färgklang i storlek
upp till 100. Det var tröjor, overaller, sockor
med skinnsula och färgerna var marint, rött
och brunt.
Under åren 1968-77, i ca 10 år, drev man
även verksamhet i Norrtälje. Det var lättare
att få personal där och några anställda följde
med, bland andra Sture Johansson. Det var
han som skötte maskinerna, som behövde
ständigt underhåll. Man hade också en särskild “udd-vikningsmaskin” som gjorde den
typiska langett-kanten på plaggen. (Langett
är ett slags stygn.)
När det inte längre gick att få ekonomi
på verksamheten i Norrtälje heller, flyttades
det mesta under några år till England, men
man fortsatte att ha några sömmerskor här
hemma på Lönnvägen.
Den internationella marknaden trängde
sig på
I slutet av 1980-talet slopades alla restriktioner för textilimport till Sverige och det blev
ännu svårare tider för den svenska textiloch konfektionsindustrin. 1986 var Vide-len
tvungen att göra konkurs för andra gången,
men verksamheten omorganiserades igen
och sonen Ingmar Wallén blev ägare.
Man fortsatte att ha fabriksförsäljning på
Lönnvägen, delvis av “2:a sortering” och när
källaren på Lönnvägen inte längre räckte till
skaffade man ett före detta betonglaboratorium från kärnkraftverket i Forsmark, som
inte behövdes där längre. Det hade tidigare
stått vid Ritsems vattenkraftverk i Luleå och
det är den byggnad som numera används
av NDE Bygg AB.
Där kunde vi kunder gå mellan raderna
av barnkläder och välja. Många av oss hade
blivit mormor och farmor och visste att Videlen var detsamma som kvalitet.
Vide-len upphörde helt 1999
1999 lade man slutligen ner verksamheten, då var både Vera och Anders Wallén
borta. Vide-len hade funnits sedan 1955,
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alltså i 44 år, och hade trots alla ansträngningar inte givit någon stor ekonomisk avkastning. Men det finns fortfarande mödrar
runt om i Sverige och även i övriga världen
som minns ”de rara babykläderna från Videlen” och när jag i samband med den här
artikeln har frågat olika kvinnor i Stockholmstrakten om de minns Vide-len, då har jag
bara träffat på en enda som inte gör det och
hon har aldrig haft några egna barn.

När familjeföretaget Vide-len upphörde började Lennart Wallén arbeta som
slöjdlärare i en grundskola och Ingmar,
som redan bodde i Norrtälje började arbeta
som brädgårdsarbetare där och numera har
han också politiska uppdrag för Moderata
Samlingspartiet och sitter både i Norrtälje
kommunfullmäktige och i Stockholms läns
landstingsfullmäktige.
Gunnel Jacobsen
De svartvita fotografierna har ställts till
förfogande av familjen Wallén.

Läsarbilder
I förra numret efterlyste vi bilder av barn i
Vide-lenkläder och fyra läsarbilder har kommit in, men bara två har blivit “godkända”
som Vide-lenprodukter.
Dessutom har sonen Mats Wallén, som
bor numera i huset på Kyrkstötsvägen letat
i sina gömmor och skickat en reklambild där
han själv var modell och visade upp Virenas
haklapp. Den gjordes redan under den tid
då mamma Vera ännu arbetade hos sin far
i företaget Virena och fick idén att utveckla
Virenas skurdukar och haklappar till Videlens barnkläder.
Gunnel Jacobsen

Mats Wallén som ung fotomodell i Virenas haklapp.

Jakob och Markus ska gå till sängs (1992)
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Kakaduor i Australien beundrar Jakobs Vide-lentröja (1995)
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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

Å T E R F Ö R S Ä L J A R E

Etablerad 1975

Second-Hand

&««iÌÌ`iÀ
"Ã`>}>ÀÊ11–19.00
TÀÃ`>}>ÀÊ££q£È°ää
FÀi`>}>ÀÊÊÊ££q£È°ää

Välkommen till Annorlunda Ting, här hittar Du det mesta
till billiga priser
UÊ-BÃ}Ã>ÀÌ>ÀÊÛFÀÉÃ>ÀÊEÊ ÃÌÉÛÌiÀ.
UÊB`iÀ]ÊÃÀÊV ÊÃÌÛ>ÀÊvÀÊL>ÀÊEÊÛÕÝ>°
UÊ >LÞ>ÀÌ>À]ÊiÃ>iÀ]ÊÃ«i°
UÊÕÃ}iÀF`]Ê}>ÃÊEÊ«ÀÃÊiÌV°
Annorlunda T}]ÊÛB}iÊ£{ÊUÊTel. 08-711 67 52

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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Klottersanering
I föreningens strävan för ett Snyggare-Tryggare-Snättringe har vi fått tillåtelse från
Vattenfall att måla över klotter på elskåpen i Snättringe. Första helgen i oktober
gjorde vi en insats och målade över ett stort antal skåp utefter Häradsvägen, Lönnvägen, Kallkärrsvägen, Yrkesvägen och vid Stuvsta station. Totalt blev ett 60-tal skåp
uppsnyggade. Vi hoppas att Vattenfall fortsätter vårt arbete och håller elskåpen fria
från klotter.
Text och foto: Bengt Höglund
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Före:
Elskåpen var ordentligt
nerklottrade och såg riktigt
tråkiga ut (bilden till höger).

Efter:
En rad med prydligt gråmålade elskåp (nedan).
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1000 meter konst
Årets populära utställningskilometer för våra konstnärer gick av stapeln den 24 september
och blev återigen en succe med många besökande. Mycket tack vare det fina vädret men
också för att så många konstnärer ställde ut fina arbeten.
Temat för tävlingen som Huddinge konstnärsklubb arrangerade i Fullerstaparken var Recycling. Det gällde att göra konst av skrotcyklar! Vi visar några av de fantasifulla bidragen.
Olle Magnusson vann publikens pris med “Käppar i hjulet” och konstnärernas pris vann
Nicos Terzis.
Text och foto: Bengt Höglund

Recycling
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Förbered din försäljning
och få bättre betalt!
Kontakta oss redan idag så ger vi dig råd om
värdehöjande förbättringar på din bostad - enkla
och smarta saker som kan ge dig riktigt bra
betalt. Dessutom marknadsför vi den som en
”Kommande bostad till salu” och visar den innan
säljstart för att locka fler spekulanter. Läs mer om vår
tjänst Kommande på vår webb.
www.husmanhagberg.se/kommande.

Välkommen till fastighetsmäklaren
med nöjdare kunder
Varför blir våra kunder så nöjda?
När vi frågar dem så finns det ett par svar som alltid återkommer:”Era
mäklare har stor kunskap och kan ge rätt och riktig vägledning. Ni har
förmågan att skapa trygghet, både hos köparen och säljaren.
Dessutom verkar mäklaren uppriktigt intresserad av min situation.”
Vi är naturligtvis väldigt glada åt så fina omdömen. På HusmanHagberg
har vi alltid ambitionen att de som anlitar oss ska bli väldigt nöjda.
Välkommen att bli nöjd du också!

www.husmanhagberg.se

HusmanHagberg Huddinge
Stuvstatorget 10
141 40 Huddinge
Telefon: 08-779 46 00
huddinge@husmanhagberg.se

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

