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Välkomna till årsmöte onsdagen den 14/3 kl 19



 

 
 

Förbered nu, sälj när du vill. 
Fastighetsbyrån erbjuder en utmärkt smygstart till dig som än så länge bara  
funderar på om du ska sälja. Steget-före-paketet innebär att vi tar hand om  

allt det praktiska i god tid.  
Du har allt att vinna, inget att förlora. Steget-före-paketet är kostnadsfritt. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Här arbetar Martin Nölvand, Monica Ryberg, Maria Stenermark, 
 Krister Florin, Frida Zetterström, Lars Dawrin, Johan Samuelsson  

Rasmus Löfgren, Karin Lundmark samt Björn Nygren. 
 
 
 

Vi på Huddingekontoret ger dig en trygg 
 och professionell mäklartjänst. 

 
 
 

Du når oss på tel: 08-774 30 10 
Häradsvägen 69,  
141 41 Huddinge 

huddinge@fastighetsbyran.se 
www.fastighetsbyran.se/huddinge 
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Lars Lehman, Ordförande 

Ledare
Direkt efter nyår blev vi 
varse att ett av husen 
på Häradsvägen i Snät-
tringe hade utrustats med 
en banderoll mot gatan.  
“Bandidos Stockholm” stod 
det. Polisen trafikkontrol-
lerade oss vid en fest där 
i samma veva. Det har 
inkommit en del oroliga  
yttringar från grannar om 
det till oss i föreningen. Mitt 
svar på detta är att det är 
en fråga för polisen i första 
hand. Det handlar förmodli-
gen om de tänker försöka 
rota sig där då huset enligt 
lokaltidningen ska säljas 
på auktion av kronofogden 
i den närmaste tiden. Som förening litar vi på polisen,  
avvaktar den kommande auktionen och hoppas under tiden 
på en god grannsämja. Det finns ingen anledning att hetsa 
upp sig på fallande huspriser och liknande. De som bor  
eller vistas i huset har tillvaron säkert mycket jobbigare än 
de flesta av oss grannar. Där gäller mycket tuffare villkor.

I övrigt har vi fått höra lite synpunkter hur vi placerar våra 
soptunnor inom området. Min uppfattning är att vi är lyckliga 
som har fått möjlighet att sortera vid tomtgränsen. Det passar 
dock inte alla. Likaså är det så att somliga av oss har ställt 
undan kärlen på ett bra diskret sätt. Andra av oss har inte 
samma möjlighet till det. Däremot kan jag gärna vädja om 
att de som har möjlighet försöker att få undan sina sopkärl 
från gatan, så att kärlen inte nödvändigtvis behöver bli den 
ständigt dominerande bilden av en gata i Snättringe.

En tanke slog oss vid det senaste mötet i styrelsen. Varför 
inte bestämma ett datum i vår 2012, då vi alla på våra egna 
tomter, garageutfarter och liknande kan ställa ut föremål till 
försäljning i hela Snättringe. Det skulle troligen inte behöva 
något tillstånd eller avgift. Det blir bara så att vi i föreningen 
utlyser tydligt denna dag. Hoppas att detta enkla förfarande 
kan funka och bli en årlig tradition likt vår julfest, Långsjörun-
dan eller Snättringedagen. Vad tror ni om det? Vi är beredda 
att pröva. Datum är bestämt, 17/6, se sidan 41!



4 Snättringe Husblad 85

Grannsamverkan
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77
Bo Antonsson 774 28 35
Halina Öhman 774 39 35
Historia
Staffan Kihl                        711 02 96
Gunnel Jacobsen                711 35 48
Placeringar
Kennet Bergh 608 12 94
Annsofi Ericsson 711 66 77
Hugo Holmer 
Studiecirklar
Halina Öhman 774 39 35
Tält
Gert Östergaard 070 - 736 16 84
Lars Lehman 711 66 77
Mikael Jonsson 779 32 92
Medlemsregister
Ann-Britt Nyberg  
           Östergaard  711 99 14
Gert Östergaard 070 - 736 16 84 
Ulla Markhester 711 35 77  

Revisorer
Svante Axelsson 
Sven Eklund 070 - 241 96 95 
Revisorssuppleanter
Ingvar Gustafsson 744 42 43
Gustaf  Rubensson
Valberedning
Per-Axel Lindqvist 711 97 12
Bernt Söderlund 711 57 10

Fax till föreningen: 711 13 38    
E-post: info@snattringe.com
Hemsida: www.snattringe.com

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2011

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  Sv/v  Färg
Helsida 21 x 30 1 500 kr  3 000 kr
Halvsida 16,5 x 12,5    800 kr  1 500 kr
Kvartssida      
   liggande 16,5 x 6    500 kr  1 000 kr
   stående 8 x 12,5    500 kr  1 000 kr

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

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

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.

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.
 
Blomstrande Ting  NYTT!
Häradsvägen 121 
Tel 08-711 89 00
10 % (ej blommogram och 
blomstercheck)

Styrelse

Ordförande
Lars Lehman 711 66 77
Vice ordförande
Bo Antonsson 774 28 35
Kassör
Annsofi Ericsson 711 66 77
Sekreterare
Anna Gustafsson  779 84 36
Ledamöter
Bengt Höglund 774 97 47
Halina Öhman               774 39 35
Gert Östergaard 070 - 736 16 84
Suppleanter
Lars Tiberg 070 - 961 57 28
Staffan Kihl 711 02 96

Kommittéer

Miljö och stadsplaner
Lars Lehman 711 66 77
Information
Bengt Höglund 774 97 47
Lars Tiberg 070 - 961 57 28
Lars Lehman 711 66 77
Staffan Kihl 711 02 96
Anna Gustafsson 779 84 36
Karin Östmark 070 - 846 27 12
Inköp
Gert Östergaard 070 - 736 16 84
Fest
Bo Antonsson 774 28 35
Marianne Lindqvist 711 97 12
Halina Öhman 774 39 35
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Snättringe Fastighetsägareförening 
kallar till årsmöte 
När:  Onsdagen den 14 mars 2012 
 Klockan 19.00 – 21.00 

Var: Snättringeskolans matsal

Program
Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse,  
ekonomi, verksamhetsplan och val.

Under mötet kommer kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak 
Nordqvist till oss och informerar om aktuella intressanta frågor i 
kommunen, t ex vad händer med Huddingevägen, Glömstaleden/
förbifart Stockholm…

Närvarolotteri!

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrelsens 
funktionärer tillhanda senast den 9 mars 2012. Du kan också skicka din 
motion till föreningens adress, fax eller e-post.

Föreningen bjuder på kaffe, te, läsk och tårta.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 Årsmöte

Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
fax: 08 - 711 13 38
e-post: info@snattringe.com
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Det här är gamla folkliga namn på företeelser 
som framför allt förknippas med stritar.  
Stritarna är insekter som hör till ordningen 
växtsugare, dit bland andra också bladlössen 
hör. Grodspott, som också kallas ormspott 
eller gökspott, är det vita skum som man 
kan se på många växter under sommaren. 
Skummet tillverkar larverna av spottstritar 
för att skydda sig själva genom att blåsa 
in luft i sin flytande avföring. Gökspott kan 
ha gett namn åt växten gökblomster, som 
trivs på fuktig ängsmark och ofta angrips 
av spottstritar.

Honungsdagg, som också består av 
insekternas exkrementer, är den klibbiga 
sockerhaltiga hinna som kan täcka bladen 
på många blommor. Det är inte bara stritar 
som tillverkar honungsdagg, mest förknippar 
man den kanske med bladlöss. Eftersom 
honungsdaggen är koncentrerad socker-
lösning är den eftertraktad som föda av 
bland andra myror och nyckelpigor.

Stritarna har en sugsnabel som de  
använder för att dricka växtsaften i de 
kanaler som transporterar vatten till väx-
ternas blad. Växtsaften består mest av 
socker och vatten, men innehåller också 
de mineralämnen som stritarna är ute efter. 
Saliven hos många stritar, framför allt hos 
gruppen dvärgstritar, är giftig och förstör väx-
ternas klorofyll. Sugställena syns som små 

gula fläckar, vid större angrepp flyter fläck-
arna ihop och förstör stora delar av bladen.  
Stritar orsakar ibland stora skador på odlade 
grödor, till exempel potatis.

Stritar är duktiga hoppare. När de blir 
störda använder de sina kraftiga bakben 
för att med ett långt språng sätta sig i säk-
erhet. Mindre känt är att de faktiskt också 
kan sjunga eller spela, i de allra flesta fall 
dock så svagt att det knappast är hörbart för 
människoöron. Som “instrument” använder 
de två tunna plattor på bakkroppen som de 
sätter i vibration med hjälp av kraftiga musk-
ler. De enda stritar som sjunger hörbart, och 
starkt, är sångstritarna dit cikadorna hör. 
Cikador förknippas ju mest med Sydeuropa 
men vi har faktiskt en art som förekommer 
sällsynt i Sverige, bergscikada. Bergscika-
dan kan man se och höra i Huddinge, bland 
annat vid Sundby gård.

I Sverige finns cirka 400 arter stritar,  
i hela världen ungefär 35 000. Det går inte 
att ange exakta siffror eftersom gruppen inte 
är speciellt väl undersökt. Här finns åtskilliga 
nya arter att upptäcka! Den största gruppen 
i Sverige är dvärgstritarna, cirka 300 arter. 
Som namnet anger är de små, 3-6 mm, och 
kan se ganska oansenliga ut. Går man dem 
närmare in på livet öppnar sig en spännande 
värld. Bilderna visar några exempel på hur 
stritar kan se ut.

Text och foto: Staffan Kihl

Grodspott  och    

Till vänster: 
Linnavuoriana sexmaculata

Till höger:
Zygina ordinaria
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  honungsdagg

Hornstrit, Centrotus cornutus

Errastunus ocelaris Idiocerus herrichii

Tremulicerus tremulae Eupteryx urticae
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Riktig Massage Göran Berg
Klassisk massage, 

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

massagemetod, en kombination av  
avslappningsmassage, muskelknådning,

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

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

Tidsbeställning 08-7742878 

Glöm inte bort 

att surfa in 

på

www.snattringe.com
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 PETROLEUM SERVICE
PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel 

Tankrengöring – Brännarservice 
Automatiska oljeleveranser

Jourleveranser

Välkommen med din beställning!

08-55682020, 55682030 

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00
Medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten

Källbrinksvägen 43 B T el 08-779 80 50
141 31 Huddinge I nnehar F-skatt och Mobil 070-779 57 00
Hemsida: www.fuktskyddadehem.se Ansvarsförsäkring E-mail info@fuktskyddadehem.se

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

PostScript-bild

Thomas Glaad Loggo.EPS)

Källbrinksvägen 43 B
141 31 Huddinge
Hemsida: www.fuktskyddadehem.se

Innehar F-skatt och
Ansvarsförsäkring

Tel 08-779 80 50
Mobil 070-779 57 00
E-mail: info@fuktskyddadehem.se
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Möten och medlemsantal

Styrelsen har haft 10 protokollförda 
möten under sitt 92:a år. Dessutom har 
föreningsfunktionärer haft många interna 
och externa möten. Vid utgången av 2011 
var vi 1380 medlemshushåll, en ökning med 
10. Roligt med en ökning igen. För två år 
sedan hade vi ett rekordår med över 1400 
medlemshushåll.  Nu ska vi försöka att under 
2012 göra oss förtjänta till minst lika många 
som 2009. 

Alla medlemmar har under året haft 
möjlighet att få vår bok ”Snättringe och 
Långsjö, historia kring en sjö”. Med ett stort 
antal medlemmar känner styrelsen bredd, 
motivation och kraft för vårt egentliga arbete. 
Vår möjlighet till inflytande i kommunen 
ökar. Under året har vi fortsatt att skicka ut 
välkomstinformation till nyinflyttade.

Årsmötet  
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 16 

februari. I samband med årsmötet besöktes 
vi av författaren Per Wirtén som talade om 
sin uppmärksammade bok ”Där jag kommer 
ifrån – Kriget mot förorten” som bland annat 
beskriver områden kring Stuvsta och hans 
uppväxt på Tranvägen.

Styrelsen föreslog stadgeändring att 
årsmötet skulle hållas för mars månads 
utgång istället för gällande februari månads 
utgång. Motionstidens senaste datum före-
slogs därför också att ändras till senast den 
sista februari.  Förslaget antogs enhälligt. 
Konstaterades att ett extra årsmöte skulle 
hållas under året för att det skulle kunna 
vara giltigt till år 2012.

Det extra årsmötet hölls den 19 oktober 
2011 i Snättringeskolans matsal. Även detta 
årsmöte godkände förslaget enhälligt.

Julfesten 
Årets julfest var nr 40 i ordningen och 

blev som vanligt mycket lyckad. 192 barn 

och 156 vuxna betalande medverkade till 
det. Som vanligt var det en mycket härlig 
stämning och många glada miner. Vi såg 
många dansvilliga barn och vuxna. Slagsta 
Gille spelade och ledde dansen kring granen 
på fantastiska sätt. Clownen Filoche fick 
många att skratta. 

Vi genomförde festen i samarbete med 
Fullersta fastighetsägareförening liksom 
tidigare år.

Trädgård  
Föreningen har enligt stadgarna för-

medlat trädgårdsvaror vår och höst. Våren 
innebar beställningar för 50 412 kronor, och 
hösten beställningar för  15 071 kronor. Det 
var en liten höjning mot föregående år. 

Vi vet att det finns ett stort trädgårds-
intresse bland medlemmarna och hoppas 
ändå att vår förmedling kan vara till hjälp. 

Husbladet  
Vi känner oss stolta över vår medlems-

tidning som har utkommit med 4 nummer, 
varav 3 var mer innehållrika. Vi har fortsatt 
att försöka utveckla tidningen med utseende 
och innehåll. Färgsidorna har kunnat hållas 
tack vare stödjande annonsörer. 

Den utökade kommittén har fortsatt att 
bidra till en bättre information till medlem-
marna. Husbladet är vår viktigaste kontakt 
med våra medlemmar.

Hemsidan 
Vår hemsida har fortsatt utvecklingen un-

der 2011 med Staffan Kihl som webmaster. 
Vi hoppas att våra medlemmar finner 
och ska finna nyttig info på denna sida:  
www.snattringe.com

Miljö och stadsplanefrågor 
I samband med Huddinges städvecka 

ordnade vi en städaktivitet vid Stuvsta  
Station och angränsande Snättringevägar 
den 27 april för att förbättra vår närmiljö. 

Verksamhetsberättelse 2011
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Det var tyvärr bara 8 av våra mest aktiva i 
föreningen som dök upp men de gjorde en 
desto större gärning.

På hösten gjorde vi i föreningen tillsam-
mans med kommunen en insats för att rensa 
ut sly och buskar på vår sida av Stuvsta 
station. Vi framförde även önskemål om för-
bättrad belysning och sopkorgar i närheten 
för att få en snyggare och tryggare miljö. 
Kommunen svarade positivt och har satt 
upp fler lampor och sopkorgar.

Efter föreningens kontakt med Vattenfall 
har vi fått lov att måla både transformator-
stationer och elskåp för att göra vår miljö 
snyggare. Första helgen i oktober var vi ute 
och snyggade upp ett 60-tal skåp i området. 
Vi skrev även till den städfirma som ganska 
snart därefter tyckte att de kunde sätta upp 
sin klisterreklam på elskåpen efter bland  
annat Häradsvägen. Det tog sitt förnuft till  
fånga och tog bort dem till följande helg.

Som en följd av att en styrelsemedlem 
skrev ett medborgarförslag om bland annat 
stig vid Badstrandsvägen för att förbättra 
trafiksäkerheten för dem som rör sig runt 
Långsjön har det två gånger behandlas 
i aktuell kommunal nämnd. Därefter har 
styrelsemedlemmen haft ett möte med hand-
läggare och chef i ärendet. Inget besked 
under året. Styrelsen har beslutat erbjuda 
arbete och en summa pengar för att stigen 
ska kunna komma till stånd.

Grannsamverkan mot brott 
Under året har närpolisen haft en polis, 

Anna Schellin, som på ett mycket bra sätt 
har tagit kontakt med boende för att öka 
tryggheten i områdena med grannsam-
verkan. Vi i föreningen är samlande länk 
för henne när det gäller grannsamverkan i 
Snättringe.

Den 5 oktober hade vi ett möte med 
kontaktpersonerna för grannsamverkan mot 
brott  i Snättringe. Under året var det en topp 
av inbrott i början av augusti då folk inte 
var hemma. I flera fall hade tjuven använt 
en stege till övervåningen av huset där det 
ofta saknas larm. Stambanevägen var extra 
mycket utsatt för inbrott under året. Tyvärr 
hade vi en liten ökning av inbrott i år, men vi 

Vårstädning vid Stuvsta station

Målning av elskåp
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ligger mycket bra till jämfört med områdena 
närmast omkring oss.

Kontaktpersonerna för grannsamverkan 
har gjort ett viktigt arbete för allas vår trygg-
het och vi har mycket att tacka dem för. 

Under året var det en mycket klar ökning 
av inbrott i bostad i Stockholms län. Våra 
inbrott ökade något men inte så mycket 
som omgivande områden. Vi har ett om-
råde omkring Vattentornet som blev särskilt 
drabbat. Tack alla ni som aktivt deltar i 
grannsamverkan mot brott i Snättringe och 
därmed medverkar till ett tryggare boende 
för oss alla.

Studiecirklar och kultur

Yoga
Under året har de mycket uppskattade 

kurserna i yoga fortsatt. Närheten till lokalen 
och vår inspirerande ledare Lisa Hammar är 
bidragande orsaker. Det har huvudsakligen 
varit inriktat på avslappning och andning.

Foto
Vi har även haft introduktionskurser i 

digitalfotografering.  Även dessa verkar ha 
varit mycket uppskattade.

Tält, stolar och bord
Uthyrningen av tältet har fortsatt vara 

populär. Uthyrningen av bord och stolar 
har dock gått om i efterfrågan, inte minst 
beroende på möjligheten för medlemmar 
att hyra bord och stolar året runt. Medlems-
uthyrningens inkomst av bord och stolar är 
dubbelt så stor som inkomsten från tältet.
Under året köpte vi in ett golv av plast till 
tältet.  Det kan därför hyras av medlemmar 
för 500 kronor.

Snättringes historia
Gunnel Jacobsens fina dokumentation 

om Snättringe – Långsjö historia har fortsatt 
att delas ut gratis till medlemmar. Övriga har 
kunnat köpa boken för 100 kr.

Snättringedagen
Vi medverkade som vanligt vid Snätt-

ringedagen den 21 maj vid den välbesökta 
Snättringe skola. Vi passade på att informera 

om vår förening och hade en aktivitet för 
barnen. Inkomsten från vår aktivitet gick 
oavkortat till föräldraföreningen i skolan.

Långsjörundan 10 år!
Vårt initiativ med Långsjörundan levde 

vidare för 10:e gången! Vår gemensamma 
aktivitet med 11 andra föreningar i Huddinge 
och Stockholm runt Långsjön skedde i år 
den 11 september i bra väder. 

Omkring 800 personer vandrade tip-
srundan runt Långsjön.  Drygt 80 av dem 
startade vid vårt tält. Även i år hade vi trevlig 
dragspelsunderhållning genom Hugo Hol-
mér.  Erica Engströms företag delade ut en 
ros var till många deltagande kvinnor. 

Samverkan
Vi har haft fortsatta kontakter med våra 

vänföreningar, Stuvsta Villa- och Trädgårds-
förening och Fullersta fastighetsägare-
förening. Vi har mycket glädje av kontak-
terna med föreningarna som samverkar i 
Långsjörundan. Kontakterna och samverkan 
med kommunen har fungerat allt bättre un-
der året. Vi har goda kontakter med politiker 
och tjänstemän.  I år har vi även haft ett  
mycket fruktbart samarbete med kommun-
ens fältverksamma goda krafter.

Vid årsmötet 2011 beslutades att vi åter-
igen skulle ge årligt bidrag till Villaägarna.

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

Snättringe i januari 2012
Styrelsen för Snättringe fastighetsägare-

förening



13Snättringe Husblad 85

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        20 kr
1 stol        8 kr
2 bord + 10 stolar  110 kr
4 bord + 20 stolar  220 kr
6 bord + 30 stolar  330 kr
8 bord + 40 stolar    440 kr

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

Hyr föreningens 
bord och stolar!



14 Snättringe Husblad 85

Stuvsta  Trädgård har varit familjeägt i tre 
generationer sedan 1952. Lasse Carls-
son och Liselotte Stengård är syskon 
och förbereder 60-årsfirandet av en 
handelsträdgård som är ett vattenhål för 
trädgårdsälskare runt om på Södertörn. 
Vad som kommer att hända under jubi-
leumsåret är inte riktigt klart ännu men 
håll utkik i lokalpressen för spännande 
erbjudanden under våren.

Trädgårdsnäringen omsätter enorma 
summor varje år. Vi lägger allt mer pengar 
på vår trädgård och det gäller inte bara 
buskar och perenner utan även jord, näring 
och allt från krukor och växthus till belysning 
och springbrunnar. Alla byggkedjor med 
självaktning har stora trädgårdsavdelning-
ar och danska Plantagen växer sig allt 

starkare. Trots denna expansion så finns 
det fortfarande utrymme för privatägda 
handelsträdgårdar som kan ge en mer per-
sonlig service och hjälp med att designa 
den egna trädgården. Det är erfarenhet 
och kunnande som lockar kunder mer än 
pressade priser och billiga jordsäckar. Men 
som vanligt så är det vi konsumenter som 
bestämmer om dessa små plantskolor och 
handelsträdgårdar ska finnas kvar genom 
att vara trogna kunder och inte bara köpa 
någon enstaka fröpåse då och då.

Driver upp egna tulpaner

Hos Stuvsta Trädgård hittar du det mesta 
inom trädgård: buskar och träd, perenn-
er, fröer, snittblommor och arrangemang, 
krukväxter samt jord och gödning. Det mesta 
är egen import från Holland och Danmark. 

Liselotte Stengård och Lasse Carlsson driver jubilerande Stuvsta trädgård.
Foto: Bengt Höglund

Stuvsta trädgård blir 60 år



15Snättringe Husblad 85

Genom att handla direkt utan mellanhänder 
kan Lasse och Liselotte hålla en bra prisnivå. 
Perennerna kommer oftast från Omberg  
i Östergötland som har bra kvalitet på sina 
plantor. Tulpaner driver man däremot upp 
själva i sitt växthus. Just nu har man plockat 
fram lökarna som sattes i augusti i ljuset och 
snart kommer de gröna bladen ersättas av 
en flammande färgprakt. Här har du möj-
lighet att plocka din egen bukett.  Amaryllis 
och hyacinter till jul är också odlat på plats. 
En krukväxt som man specialiserat sig på 
är orkidéer i olika former. 

Viktigt med rätt jord

Vill vi att våra växter ska prunka måste 
vi veta vilken typ av jord som passar bäst. 
Det finns såjord, perennjord, blomjord, 
planteringsjord, urnjord, grönsaksjord, 
höstjord, rosjord, kaktusjord, orkidéjord och 
rhododendronjord för att bara nämna några. 
Dessutom kan man välja olika jordförbätt-
ringsprodukter som toppdress, barkmull 
och torvmull. Här är det läge att fråga  
experterna om råd innan man tar fram 
spaden och planterar. En kombination av 
jord och mull/näring kan många gånger vara 
ett bra recept. 

Har man kompost kan man få egen jord 
men även här behöver man blanda ut med 
torv och sand sant gärna komplettera med 
brunnen ko- eller hönsgödsel. Jord är också 
en färskvara så det är ingenting som man 
ska lagra. Om jorden blir liggande länge i 
säcken försvinner det flyktiga kvävet upp i 
luften. Kanske dags för datummärkning av 
jordpåsen?

Döttrarna tar över

Lasse och Liselotte trivs att arbeta till-
sammans och det finns alltid mycket att 
göra. Nu är det snart vår och det innebär 
högsäsong för en handelsträdgård. Nya 
buskar och växter är på ingång och man har 
stora förväntningar på det nya sortimentet 
av rosor. Snart ligger också sättpotatisen i 
sina nätkassar och gror och vi ska välja rätt 
sort som ger färskpotatis till midsommar.  
Återväxten för trädgårdsmästare är också 
säkrad genom att Lasses två döttrar är 
aktivt delaktiga i verksamheten vid Stuvsta 
Trädgård. 

Visste du förresten att om du är medlem i 
Huddinge/Botkyrka trädgårdssällskap så får 
du 10 % rabatt hos Stuvsta Trädgård?  

Lars Tiberg

Foto: Bengt Höglund



22 Snättringe Husblad 85

Gå in genom grinden till Sinnenas trädgård!
Foto: Yvonne Westerberg

Så heter Yvonne Westerbergs nyutkomna 
bok som handlar om hur trädgården kan 
ge både rehabilitering och en chans till 
återhämtning. Yvonne är arbetsterapeut 
och eldsjälen bakom Sinnenans Trädgård 
intill Sabbatsbergs sjukhus och Haga 
hälsoträdgård i Stockholm. Yvonne job-
bar också som konsult och föreläsare 
för att sprida kunskap om trädgårdens 
läkande kraft.

Yvonne Westerberg  är en interna-
tionellt känd expert inom området trädgård, 
natur och hälsa. Det som väckte hennes 

intresse för trädgårdens positiva kraft var 
mötet med den gamle trädgårdsmästaren  
Oskar som fick hjälp av Yvonne att plantera  
rhododendronplantor. Oskar var allvarligt 
sjuk men trädgården gav honom en möj-
lighet att se framåt. Han ville så gärna se 
sina plantor växa. Det blev startskottet på en 
karriär bland buskar och plantor som Yvonne 
inte hade planerat. Sinnenans Trädgård 
intill Sabbatsbergs sjukhus blev det första 
projektet som Yvonne startade som väckte 
internationell uppmärksamhet. Trots att det 
bara var en yta på 50 x 50 meter gav det 
möjlighet för de intagna att komma ut i friska 

SinnenansTrädgård — ett 
rum för hälsa & livskvalitet
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luften och dämpa sin ångest genom kontakt 
med dofter och spirande växter. Trädgården 
är öppen för alla besökare och ligger mellan 
Dalagatan och Torsgatan i jämnhöjd med 
Bonnierhuset. I trädgården ska alla sinnen 
hos besökaren stimuleras: syn, hörsel, lukt, 
känsel och smak. Här finns också ergono-
miskt utformade odlingssängar där den som 
vill kan få tillgång att odla. Här finns vinbär, 
krusbär, jordgubbar, hallon, björnbär och 
rabarber men även plats för kryddväxter och 
plockblommor.

Naturens läkande kraft

Vetskapen om naturens läkande kraft 
har varit känd i flera decennier – de gamla 
klosterträdgårdarna är ett bra exempel. Men 
det är först på senare år som man vetenskap-
ligt kunnat dokumentera att bara en grön 
utsikt kan ge både sjukhuspatienter och fäng-
elsefångar en positiv kick. Yvonne menar att 
naturen är vårt urhem och att ljus från solen, 
beröring när vi rör vid växter och jord kan 
sänka både vår puls och vårt blodtryck. 

Här finns det mycket att göra även på 
våra arbetsplatser där vi behöver en stund 
under dagen för återhämtning och gärna 
komma ut i friska luften. Om det finns grön-
ska kring arbetsplatsen är det mindre risk 
är att man får problem med stressigt jobb. 
Finns det en Hälsans stig i närheten är det 
ett bra mål under lunchen.

Rum för aktivitet och återhämtning

Yvonne tycker också att vi kan göra 
mycket i våra egna trädgårdar för att skapa 
olika rum för både aktivitet och återhämtning. 
Det behöver inte kräva varken gröna fingrar 
eller en tjock plånbok. Låt det prassla av löv, 
dofta av blommor och skvalpa med vatten. 
Plantera gärna i olika kärl och plocka ihop 
prylar som ger liv åt trädgården. Det kan 
vara en roströd grep, en gammal handpump 
eller en väl använd vattenkanna. Vill man få 
snabbväxande blommor kan solrosor vara 
ett bra förslag. Är man ovan vid att så frö 
kan ett såband vara praktiskt. Då kommer 
alla plantor på rätt avstånd och man slipper 
gallra. Det är bra om man vill odla köksväxter 

som dill, persilja och morötter. Yvonne tycker 
att vatten är viktigt för att ge avkoppling.  
Gärna ett stillsamt porlande från en bäck 
eller en fontän i ett stenparti. 

Har man ingen egen trädgård kan man 
använda balkongen. Att odla i krukor, dekor-
era med vackra stenar och ställa ut en skön 
vilstol kan göra underverk. Yvonne har fått 
pris på en trädgårdsmässa för bäst planer-
ade Kungsbalkong – en lång och smal typ av 
balkong som finns inne i centrala Stockholm. 
Även balkongen gick att dela in i fyra olika 
rum och till avgränsning användes rostiga 
armeringsjärn. 

Hjärnans behov av vila

Trädgårdsintresset har ökat under senare  
år och enligt Yvonne kan det bero på den 
press och stress som många av oss upplev-
er dagligen. Vi har alltid ljud omkring oss och 
är ständigt uppkopplade med datorer och 
telefoner. Vårt tålamod utmanas ständigt när 

En stund i trädgården kan göra gott.
Foto: Yvonne Westerberg
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det inte går tillräckligt snabbt eller när vi ser 
baken på tåg och bussar. En stor del av vår 
energi går åt till att blockera all information 
som tränger sig på och slappnar vi aldrig av 
finns en risk för mental kortslutning. Att då 
kunna slå sig ned på en bänk eller stubbe 
och känna närheten till naturen och kanske 
uppleva den absoluta tystnaden kan ge den 
avkoppling och balans i tillvaron som vi så 
väl behöver.

Kom till Folkets Hus den 5 mars

Yvonne Westerbergs egen trädgård är  
i dag ingen visningstomt utan en privat plats 
för återhämtning och skapande. Ogräs-
rensning behövs bara när andan faller på. 
Men rhododendronen frodas och påminner 
Yvonne om trädgårdsmästaren Oskar. 

Vill du höra mer om Yvonne Westerbergs 
erfarenheter av hur natur och trädgårdar 
kan påverka vår hälsa positivt, såväl före-
byggande som rehabiliterande, så är alla 
välkomna till Folkets Hus i Huddinge den 
5 mars för en kväll i hälsans tecken. Där 
får du kloka råd och exempel av Yvonne 
på vad man ska tänka på för att skapa en 
trädgård för alla sinnen. Se separat annons 
här nedan!

Lars Tiberg

Yvonne Westerberg har skrivit boken om Sinnenas 
Trädgård.

Foto: Bengt Höglund

Föreläsning med Yvonne Westerberg 5/3 kl 19-21
Plats: Folkets Hus, Huddinge Centrum, Stora Salen
Entré: 100 kr för medlemmar (i någon av föreningarna Snättringe Fastighetsägareför-
ening SFF, Fullersta Fastighetsägareförening FFF eller Huddinge-Botkyrka Trädgårds-
förening HuBo),  150 kr för icke-medlemmar.
Fika: Finns att beställa i entrén för 40 kr (det blir en fikapaus i mitten av föredraget)
Medtag gärna jämna pengar för entré och eventuell fikabeställning!

Sista anmälningsdag: 20 februari OBS!
Anmäl dig till: anmalan@hu-bo-tradgard.org
eller per telefon (om du ej har mail) till Karin Nilsson 08-711 76 26
Skriv i anmälan om du är med i SFF, FFF, HuBo eller Riksförbundet Svensk Trädgård. 

Föredraget är ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet Söderort, HuBo och FFF.
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Så står det på Tobbe och Jaanas tröjor, 
bagarna som tog över Callnes i Stuvsta 
för drygt ett år sedan. Det har varit ett 
både tufft och roligt år att driva eget efter 
att ha jobbat på COOP i 24 år. Under 20 
av dessa år har Tobbe och Jaana spanat 
efter det alldeles egna bakbordet och nu 
har man hittat var jässkåpet ska stå!

Tobbe Isaksson och Jaana Laiho träf-
fades bland mjölpåsar och degblandare för 
26 år sedan på Sergelbageriet i Stockholm. 
Båda inledde snart egna karriärer inom 
COOP och innan etableringen i Stuvsta var 
de ansvariga för var sitt bageri inom COOP: 

Tobbe i Huddinge och Jaana i Gubbängen. 
Med så lång erfarenhet i ryggen kändes det 
tryggt att starta eget och låta en gemensam 
dröm gå i uppfyllelse. Recepten fanns väl 
lagrade i bakhuvudet och kontakterna med 
leverantörer var redan etablerade. Efter 
lite omdisponering och anskaffning av ny 
utrustning gick det lätt att öppna dörrarna 
och hälsa kunderna välkomna.

Pris för semlor och kanelbullar

Redan under första året fick Två Bagare 
pris för både bästa semlan och läckraste 
kanelbullen i hård konkurrens med andra 
bagerier. Förutsättningen för att baka goda 

Två Bagare – och en smet!

Tobbe Isaksson och Jaana Laiho är Två bagare i Stuvsta.
Foto: Bengt Höglund
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bullar är enligt Tobbe att man bara använder 
råvaror av högsta klass. Recepten på 
hur man gör är som hos de flesta bagare 
hemliga men Tobbe kan avslöja att det är 
minutanpassning som gäller för både jäs-
ning och själva baket när det gäller semlor, 
och i kanelbullarna får man inte snåla med 
grovmalen kardemumma. Att göra knutar  
i stället för snäckor av degen gör också att 
bullarna blir mindre torra. 

Förutom semlor och kanelbullar är det 
lussekatter som brukar toppa försäljningen. 
Nuförtiden hinner katterna knappt lämna 
montern innan semlorna gör entré. Och det 
alla dagar i veckan även om fettisdagen 
fortfarande är den dag då det säljs mest 
semlor i hela Sverige. Sveriges Bagare och 
Konditorer räknar med att vi konsumerar 
cirka 40 miljoner semlor per år! 

Bröd måste bakas med hjärtat

Förutom utsökta råvaror måste det också 
finnas en stor portion glädje och hjärta i bak-
ningen. Utan dessa ingredienser hjälper inte 
det finaste rågsikt. Tobbe och Jaana brinner 
för att ge oss i Stuvsta och Snättringe både 
gott matbröd och festliga tårtor. Båda värnar 
om att ta tillvara traditionella recept även 
om surdegen tar mer plats än sirapslimpan. 
Däremot har man inte hakat på trender som 
cupcakes och muffins – det överlåter man åt 
kaffekedjorna att kränga till dyra priser. Både 
Tobbe och Jaana är också överens om att 
inte åta sig stora leveranser. Man vill vara 
ett hembageri som har tid och kraft till att ge 
kunderna bästa möjliga service. På samma 
sätt som i den gamla visan av Evert Taube 
om bagaren i San Remo så är två glada 
bagare den bästa marknadsföringen!
                              

Lars Tiberg

Två Bagare satsar på ett klassiskt konditorisortiment – inga cupcakes här men desto mer av goda bullar.
Foto: Bengt Höglund
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Det finns många olika versioner av semlans 
historia men att namnet semla kommer från 
det latinska namnet för fint vetemjöl – simila 
– är alla överens om. En variant av semla 
fanns redan hos de gamla romarna och 
introducerades i Germanien under nam-
net semala. Till Sverige kom bullen under 
1500-talet där man kunde läsa i Gustav 
Vasas bibel från 1541 om tackoffer i form av 
“bakade semlokakor blandade med olivo”.  
1631 drack Gustav II Adolfs finska soldater 
“kallskål i stormhatten med semla och vin” 
efter att ha lyckats inta en fästning. Semlan 
blev en statussymbol eftersom vanligt folk 
inte hade råd med vitt vetemjöl. 

På 1700-talet började begreppet fettis-
dagsbullar dyka upp som man konsumer-
ade på fettisdagen till kaffe. I södra Sverige 
åts semlorna på bullamåndag medan man  
i Norrland åt semlan som efterrätt till bruna 
bönor och fläsk. 

Livsfarlig semla

Den 12 februari 1771 dör kung Adolf 
Fredrik (pappa till Gustav III) på fettisdagens 
kväll efter att ha konsumerat semlor. Nu bar 
nog inte semlorna hela skulden utan det blev 
sista sucken efter en festmåltid med surkål, 
kött med rovor, hummer, kaviar, böckling 
nersköljt med flera flaskor champagne. 
De semlor som dukades fram till kungen 
kallades hetvägg efter tyskans ”heisse 
Wecken”  som från början var killiknande 
mandelfyllda bakverk som före serveringen 
kokades i mjölk. Under 1800-talet hoppade 
man över kokningen och semlan serverades 
i tallrik med mjölk, socker och kanel.  
Innanmätet kunde kryddas med kummin 
och pomerans. 

Lag på endast tisdagsförsäljning

Det var först vid förra sekelskiftet som 
”hvetesemlan”  fick sin nuvarande form med 
vispgrädde under locket och mandelmassa 
som inkråm. Nu åt man också semlan direkt 
ur handen med risk att få vispgrädde på 
nästippen. Under 1930-talet ökar semlans 
popularitet och så sent som på 50-talet fick 
Jordbruksnämnden ta emot en polisrapport 
om en malmöbagare som bakat och sålt 
semlor före fettisdagen! På den tiden fick 
man dessutom bara baka och sälja semlor 
på tisdagar.

Benämningen fastlagsbulle eller fettis-
dagsbulle hänger ihop med den katolska 
fastan. Fastlagen föregick den 40 dagar 
långa fastan och man passade på att äta 
mycket fett – bland annat semlor – inför 
fasteperioden. Då fick man nöja sig med 
klippfisk och vatten om man var en hängiven 
kristen för att påminnas om Kristi lidande  
i öknen.

Semlans historia

Foto: Bengt Höglund
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Annonser

Euronovakliniken
Laser & IPL 
Hårborttagning 
Rynkreducering 

Ytliga blodkärl 
Pigmentförändring  
Tandblekning

ng 

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

Välkommen önskar Suzanne Langetun

Akademisk semla

En sann älskare av sem-
lor var mästerdetektiven Ture 
Sventon som köpte sina “temlor”  
på Konditori Rosa – “landets 
enda fackmässigt skötta kondi-
tori” enligt Åke Holmbergs popu-
lära barnböcker. För att kon-
trollera det fackmässiga finns i 
dag Svenska Semleakademin 
som varje år utser Sveriges 
godaste semla. Man bedömer 
åtta olika egenskaper hos sem-
lan och 2011 vann Lilla Maräng 
i Järna.

Stora och små semlor

Våra tiders semla börjar 
säljas tidigare och tidigare. Det 
fanns semlor att få tag på långt 
före julafton och de säljs alla 
dagar i veckan. Den vanligaste 
semlan är en bulle gjord på 
vetemjöl, mjölk, smör, socker, 
jäst och kardemumma. Locket 
kan vara ovalt eller trekantigt. 
Mandelmassan kan vara av 
olika kvalitet och fasthet. Den 
hårda klump som fanns inpå 
60-talet är borta och massan är 
mjuk. Grädden ska naturligtvis 
vara äkta. 

Nu kan man hitta många  
olika varianter på semlor: wiener-
semlor, saffranssemlor, chok-
ladsemlor och karlsbadersem-
lor. För allergiker finns semlor 
med laktosfri grädde, med 
vaniljkräm i stället för mandel-
massa och glutenfritt bröd. Stor-
leken varierar och minisemlor 
har blivit populära de senaste 
åren. Den största semlan som 
bakats i Sverige var 113 cm i 
diameter och vägde med man-
delmassa och grädde 134 kg 
– vilket naturligtvis gav en plats 
i Guinness rekordbok!

Lars Tiberg



30 Snättringe Husblad 85



31Snättringe Husblad 85



32 Snättringe Husblad 85

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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• Broschyrer
• Foldrar
• Mappar

• Kuvert
• Fakturor
• Visitkort
• Medde-

landekort

• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Reklam
• Kataloger
• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubb-

tidningar
• Årsredo-

visningar

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

• Flyers
• Affischer
• Storformat-print
• Brickunderlägg
• Hyllvippor

Trycksaker för alla tillfällen!

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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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!
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Forelltorget 8
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0771-22 44 88
nordea.se
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År 1649 under drottning Kristinas tid  
i Sverige togs ett kungligt beslut om 
att det skulle etableras gästgivargårdar 
och sättas upp milstolpar vid svenska 
landsvägar.  Det var ett arbete som tog 
tid, man skulle mäta upp vägsträckorna, 
bestämma var milstolparna skulle stå 
och tillverka dem. Stolparna gjordes till 
att börja med av trä och det var först  
i mitten av 1700-talet som det blev vanligt 
att göra dem av sten eller gjutjärn.

Göta Landsväg var naturligtvis aktuell för 
de åtgärderna.  Den var rikets allmänna väg 
mellan Götaland och huvudstaden Stock-
holm och hade redan använts av vandrare 
och ryttare och andra vägfarande i flera 
hundra år.  Vägen är väl dokumenterad och 
vi vet att sträckan genom Huddinge gick 
mellan Korkskruven och Flottsbro.  Man 
kan följa den ännu genom Snättringe på de 
nutida vägarna:  

Korkskruven-Stambanevägen-Stor-
skiftesvägen-Snättringevägen-Lönnvägen-
Stråkvägen och sedan vidare på Gamla 
Stockholmsvägen förbi Glömsta, runristnin-
gen i berghällen,  genom skogen och ner till 
kanalen mellan Tullinge- och Albysjöarna, 
över bron och till Ahlby i Botkyrka.  

Men från beslutet skulle det dröja 11 
händelserika år innan det kom upp några 
milstolpar på det avsnittet, drottning Kristina 
abdikerade och hennes efterträdare kung 
Karl X Gustav avled.

Kung Karl X Gustav dog under 
pågående riksmöte

År 1660 hade kung Karl X Gustav till-
sammans med den svenska armén lyckats 
ta sig över isen både på Stora och Lilla Bält 
i Danmark och det behövdes mer pengar 
för fortsatt krig. Kungen och armén var på 
hemväg och för att få ett snabbare beslut 

TVÅ MILSTOLPAR FRÅN 1657
Den ena ritades av när den var 100 år gammal 

den andra har givit namn åt bostadsområdet Milsten
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kallades det till riksdag i Göteborg, men mitt 
under pågående riksmöte dog kungen, efter 
bara sex år som regent.  Det fick naturligtvis 
rikspolitiska konsekvenser av olika slag.  
Bland annat skulle det utses en förmyndar-
regering, kronprinsen var bara 4 år. Men 
händelsen fick också konsekvenser lokalt 
här i Snättringe – ”mijlstolpen kom änteligen 
upp”.  

Hemtransporten och milstolparna

Kungen var alltså död och skulle trans-
porteras från Göteborg till Stockholm för 
en ståndsmässig begravning i Riddarholm-
skyrkan.  Man beslöt att transporten skulle 
gå landvägen och de olika landshövdin-
garna hade ansvar för att transporter och 
gästgiverier skulle fungera, var och en i 
sitt län. Milstolpeforskaren Stefan Nordin 
har letat i gamla handlingar och i Kungliga 
Bibliotekets arkiv bland annat hittat ett brev 
som landshöfding Svante Svantesson Banér 
i Upplands län (som vi tillhörde då) skrev 
den 1 maj 1660: ”de två mijlestolpar som 
legat färdiga i nästan tre år ska nu änteligen 
sättas upp, den ena i Ahlby och den andra 
vid Fullersta äng och det ska ske innan den 
kungliga transporten kommer förbi”.

Vad som menas med Fullersta äng är 
oklart, men vi som bor här kan lätt tänka 
oss in i att det är den dalsänka där Snätt-
ringeleden numera korsar Stråkvägen-Ängs-
hyddevägen och där Göta Landsväg ju gick 
förbi.  Om man utgår från Källbrinkspasset så 
gick vägen längs med foten av Aspdalsber-

get (Utsälje) i kanten av dalsänkan/Fullersta 
äng, slingrade förbi Snättringe gård/torp 
fram till Långsjöns ände och till sist uppför 
Långsjöpasset.

Milstolpar gjorda av gotländsk 
sandsten

I arkiven finns också två räkningar, en 
från Alby-muraren Jöns Andersson, som 
fick sex daler silvermynt för att göra funda-
ment av sandsten, kalk och lera och en från 
målaren Werner för att måla stolparna.  Att 
det är 1 mil mellan Ahlby och Fullersta äng 
och sedan ytterligare 1 mil in till Riddarhol-
men är lätt att konstatera på en vanlig karta, 
men att man visste det då i mitten av 1600-
talet, det är imponerande, även om en mil 
då var något längre än den är idag.  De två 
milstolpar det gällde var alltså de, som skulle 
stå närmast den kungliga huvudstaden och 
det var kanske därför de gjordes så kungliga.  
De var de första milstolparna i det här länet 
som gjordes av sten och de var också länge 
de enda av sten.

Den ena sten-milstolpen blev minst 100 
år gammal

Lokalt för Snättringe är det extra spän-
nande att Stefan Nordin dessutom har hittat 
en avbildning och en kommentar om den ena 
av de två milstolparna. Det hänger ihop med 
att en annan landshövding 100 år senare 
propagerade för att milstolpar skulle börja 
göras av  sten i stället för av trä.  Sådana 
skulle hålla längre och man skulle inte be-
höva använda dyrbara ekar, som behövdes 
bättre till skeppsbyggeri. Den landshövding-
en hette Daniel Tilas och för att övertyga de 
milstolpe-ansvariga tog han sig för att rita 
av den då 100 år gamla milstolpen, som då 
stod i Fittja och som tidigare stått vid Ahlby. 
Den hade flyttats när riksvägen skulle gå 
mellan Fittja och Hornstull i stället för mellan 
Flottsbro och Skanstull. Teckningen gjordes 
1760 och föreställer en hög rund stenstolpe 
med en kungakrona högst upp.  Den verkar 
inte vara skadad av ålder och mitt på är det 
inhugget: CGRS 1 mijl A: 1657  (Carolus 
Gustavus Rex Sveciae).Exempel på information längs Göta landsväg, skyl-

tar uppsatta av Huddinge kommun 2010.
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 Tack vare Tilas’ teckning får vi alltså 
veta både hur milstolpen såg ut, att den 
fortfarande fanns kvar efter 100 år, att den 
var gjord av gotländsk sandsten och att den 
var manshög.  Av  hans kommentar framgår 
dessutom att han inte visste att det dröjt till 
1660 innan stolpen sattes upp.

Genom att söka på ”gotländsk sandsten” 
på Google kan man få veta:

Efter freden med Danmark i Brömsebro 
1645 då Gotland införlivades med Sverige 
kom sandsten till stor användning för den 
svenska adelns palats. Stockholms slott, som 
byggdes på 1700-talet, har väldiga mängder 
gotländsk sandsten i fasader, pelare och ut-
smyckningar.  

Det står också att den gotländska sand-
stenen är lätt att bearbeta men inte lika 
beständig som andra stenarter.  Nu 2011 är 
Stockholms slotts ena flygel helt inplastad 
och man håller på att fundera på vad man 

Landshövdingens debattinlägg om sten i stället för trä.
Milestolpe står der qvar af sten, upsatt i Kong Carl den Tijondes år 1657.  Den är af Gotlands Sandsten, 
och nu qvarståend af manshöjd.  Uti en cartouche på sidan står hosstående skrift.  Men om den i början 
stådt på någon piedestal kan jag ej weta.  Jag kan mäst tro at denne sten i sin tid, ej kostat hälften emot, 
hvad Cederbielkes Milstolpar i Westmanland kostat, och dock har den härdat ut 6. dubbel tidslängd och 
icke ordsakat en enda furu eller eketräds förlust för Riket.

kan göra för att hindra de ca 250 år gamla 
fasaderna att vittra sönder.  

De två milstolparna av gotländsk sand-
sten vid Göta Landsväg höggs alltså år 1657, 
bara 12 år efter att Gotland blivit svenskt och 
man hade börjat skeppa över gotländsk sten 
hit till fastlandet för att användas till svenska 
palatsbyggen.  

Visst måste milstolparna ha varit märkvär-
diga!  När de försvann vet vi inte, men man 
kan tänka sig att de så småningom började 
vittra sönder, föll omkull och glömdes bort.  
De sattes ju upp ca 100 år innan kungliga 
slottet fick sina sandstensfasader och de 
hade nog varit mer utsatta än slottets väg-
gar, men hur det gick till när de försvann och 
när, det är det ingen som längre vet.   

Vid bron vid Fittja, dit riksvägen flyttades 
1672, sattes det senare en ½-milstolpe och 
den står kvar ännu.
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Läsarreaktioner på artiklarna 
om Vide-Len

Först några rättelser. Läsaren Berit skriver och påpekar att det är några årtal som inte 
stämmer. Huddinge sjukhus öppnades 1 mars 1972, och förskolan Grävlingen startade 
antagligen 1975 när det kom en lag att kommunerna ska erbjuda alla 6-åringar förskole-
plats, åtminstone var den igång hösten 1976.

Så ett par läsarbilder från familjen Roström 
på Drejarvägen.

Milstolpen vid Fullersta äng

De två milstolparna, som änteligen skulle 
upp var rimligen likadana och den vid Full-
ersta äng är ju också försvunnen, men att 
den stod där när liktåget passerade det kan 
vi känna oss övertygade om. 

I Huddinges mantalslängd från 1665, fem 
år efter kungens död, kallas torpet vid Full-
ersta äng för Mÿlstenstorp och det namnet 
har sedan envist hängt kvar även om det 
förekommit några olika stavningar.  

Det måste ju ha väckt ett kolossalt 
uppseende den gången 1660 att det sattes 
upp något så fint och ovanligt som milstolpar 
av sten från den märkvärdiga ön Gotland 
och hade både  kungakrona och kungens 
monogram.   I och omkring Ahlby gård 
rörde sig mycket folk som kunde beundra 
milstolpen/konstverket. Det var naturligtvis 
den stora gårdens eget folk, men där låg 
också Botkyrka kyrka, Tomtberga/Svarta 
Löts tingsplats och ett gästgiveri och det 
fanns möjlighet att ta båt till Stockholm och 
andra Mälarhamnar.  

Vid det lilla torpet vid Fullersta äng mel-
lan Källbrink och Snättringe var det bara de 
vägfarande mellan Huddinge och Stockholm 
och torparen själv och hans familj, som såg 
milstolpen, men kanske blev överrasknings-
effekten just därför särskilt stor.  

Martin Rosén beskriver i sin bok hur kun-
gens liktåg lämnade Södertälje den 11 maj 
och gjorde ett nattligt uppehåll i Alby innan 
man reste vidare.  Han skriver också att när 
täten nådde Alby var de bakre någonstans 
vid kyrkan, det är litet längre än avståndet 
mellan  Nytorp vid Källbrink IP och Milsten.  
Det ska dessutom ha varit åtskilliga från 
Stockholm, som tillrest för att följa liket den 
sista biten och de måste ju redan ha pas-
serat Fullersta äng en gång och de fick alltså 
möjlighet att se åtminstone den milstolpen 
två gånger.

Kungens kista ställdes sedan i Bränn-
kyrka kyrka i Huddinge pastorat i väntan på 
begravning.

Begravningen hölls i Riddarholmskyr-
kan den 4 november och då kom många 
långväga begravningsgäster förbi Fullersta 
äng och kunde se och förundras över att det 
även dit kommit en lika märkvärdig milstolpe 
som den i Alby och de förstod att nu hade 
de bara en mil kvar.  Även den abdikerade 
drottning Kristina kom till begravningen och 
fick tillfälle att se milstolparna.  Det var under 
hennes regeringstid som beslutet om mil-
stolpar togs och det var också under hennes 
tid som Gotland blev svenskt.

Gunnel Jacobsen

Fortsättning följer!
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Second-Hand
Välkommen till Annorlunda Ting, här hittar Du det mesta 
till billiga priser

.

Annorlunda T Tel. 08-711 67 52

11–19.00
T
F

Etablerad 1975

 Thai & Svensk Klassisk Massage 
Thai Fruängen 

Behandlingar och priser 
Thaimassage eller svensk klassisk massage, olja ingår: 400 kr. 
Offert vid företagsavtal. 

Vi erbjuder 10 min kostnadsfri prova på massage i mån av tid  
samt en fri behandling efter 10:e  besöket. 
 

Övrigt 
Presentkort i olika valörer samt oljor, konst blommor och transporter. 
 

Öppet tider  
Måndag-fredag 11.00-20.00   Happy hour 11.00-14.00  – 350 kr 
Lö 11.00-18.00    10 % Rabatt     
Övriga tider efter överenskommelse.  Drop-in-tider kan finnas. 
 
 

Thai Fruängen, Fruängsgatan 52, Fruängen 
               200 m från Fruängens centrum  Tel 08-6462260   070-7418149    

 

Se även www.thai-fruangen.se 
Svensk ägare. Välutbildade massörer. Välkommen !! 



40 Snättringe Husblad 85

Juristinformation: arv, testamente mm
15/3 kl 19.00 i Snättringeskolans matsal
Juristen Lena Kjellström kommer och ger oss goda råd angående familje-

frågor.
Du har säkert funderingar kring arv, testamente, samboavtal, äktenskaps-

förord, barn i olika relationer, m.m.
Under en par timmar får vi goda juristråd i familjerättsfrågor.

Varmt välkommen 15 mars kl 19.00 till Snättringeskolans matsal!

Tältgolv att hyra!
Som vi meddelade i förra numret av Husbladet har föreningen anskaffat  ett 

golv till partytältet. 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 m.m.
Ni som planerar att hyra tältet nästa säsong, boka även golvet!
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FRIMÄRKSUTSTÄLLNING
HUDDEX 2012 och FRIMUNG 2012

3 - 4  M A R S   2 0 1 2
Lördag kl 10-17   Söndag kl 10-15

HUDDINGE GYMNASIUM, Gymnasievägen 3
Pendeltåg till Huddinge, sedan en promenad, alternativt buss.

Gratis frimärksvärdering

Många handlare och postverk

MINNESPOSTSTÄMPLAR

Föredrag, auktion, plockbord, lotteri och mycket mer. 
Gåva till alla ungdomar, omröstning i teckningstävlingen.

ARRANGÖR:
Huddinge frimärksklubb tillsammans med Sveriges Frimärksungdom 

www.huddingefk.se och www.sfustockholm.se
Ett samarrangemang med Posten Frimärken, www.posten.se

Utställningen är sanktionerad av SFF och SFU. Huvudsponsor: Philea

Garageförsäljning 17/6 kl 11.00 – 15.00
Snättringe Fastighetsägareförening testar att organisera en garageförsäljn-
ing i hela Snättringe! Tanken är att vi under en dag ska kunna sälja leksak-

er, barnkläder, skidor, skridskor m.m. på vår infart. 

För att veta var eventuella fynd finns för köparna, har vi tänkt att du mailar 
till: 

loppis@snattringe.com

Vi kommer då att lägga ut ett adressregister på www.snattringe.com som 
visar var försäljningarna äger rum.

Annonser

Glöm inte bort 

att surfa in 

på

www.snattringe.com
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Samverkansprojektet med Stuvsta Sta-
tion fortsätter. 

Våra förslag till Huddinge kommun och 
Banverket har hörsammats. I december 
satte Huddinge kommun, Jörgen Alsham-
mars avdelning, upp extra belysning upp 
lagom till att vintermörkret sänkte sig. Belys-
ningen lyser upp trappan ner mot stationen 
vilket gör det lättare att undvika att halka 
och mot cykelställen vilket förhoppningsvis 
kommer att bidra till att våra cyklar får vara 
mer i fred.

Kommunen plockar med jämna mel-
lanrum bort demolerade cyklar som däck, 
ramar m.m. Om du är ägare av en förlorad 
cykel med endast hjulet kvar tänk på att ta 
bort det så fort som möjligt.

Banverket, eller som de numera heter, 
Trafikverket, genom John Edeborg har 

Snyggare vid Stuvsta station

Så här såg det ut i juni förra året från plattformen vid Stuvsta station innan Banverket röjde i höstas. Nu är 
det röjt vilket gör att alla som står på plattformen kan se trappan ner mot stationen, cykelställ osv.

Foto: Annsofi Ericsson

avverkat sly på insidan av staketet mot 
spåren. Detta har gjort att nu är det lättare 
att stå på perrongen och kunna ha uppsikt 
och se vad som händer vid cykelställ och 
trappan ner mot stationen. 

Parkförvaltningen, Lars Winterstein och 
Lars Lantz har också hörsammat vårt önske-
mål om att sätta upp fler papperskorgar.  
Önskemålet hann knappast framföras innan 
de var på plats, två stycken efter Härads-
vägen och en utanför Stuvsta källaren. 
Förhoppningsvis kommer fler och fler att se 
dem och lägga skräpet däri. 

Det är så roligt att våra önskemål möts 
positivt från Kommun och Trafikverket.  
Vi tackar alla som varit med och bidragit till 
förbättringen.

Annsofi Ericsson



LUFTVÄRMEPUMPAR
SOM SPAR MER – LÄNGRE!

Installerade med 6 års helgaranti

testad av SP

RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI HUSANALYS:

Installerade med 6 års he

HUR MYCKET KAN DU SPARA? NÄR VI SETT DITT HUS FÅR DU VETA!



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!

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

www.husmanhagberg.se


