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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
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Stuvstatorget 10
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Telefon: 08-779 46 00
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Om trygghet
Livet om våren i Snättringe är
ljuvligt. Dofter av hägg, syren
och kaprifol vid kvällsbrisen
fyller våra sinnen. Att sitta
på altanen vid den vackra
solnedgången med något
gott att dricka ger kraft. Att
veta att goda grannar finns
nära gör oss trygga och glada. Om familjelivet dessutom
känns som att vara i harmoni
och lust är det inte mycket
mer att önska.
Bandidos inflyttning i
vintras skakade nog om
oss en del i vårt så trygga
område. Butiksinnehavare
berättade för mig att varenda
kund hade detta som samtalsämne.
Under denna tid råkade
jag även möta en mycket ledsen man i vårt område. En snörik och
kall morgon stod jag ensam och tankade bensin vid Matbörsen
när en gråtande medelåders man kom gående fram mot mig. Jag
såg att blod rann kraftigt från hans ena hand. Jag frågade honom
om vad som hade hänt och han sade gråtande att han hade haft
sällskap med en kvinna och att han hade blivit utskickad från
hennes bostad. Jag frågade om kvinnan också var skadad vilket
han förnekade. Jag frågade om han hade bostad. Han sade att
han bodde i Norra Stockholm och till sist sade han att han skulle
klara att åka hem själv. Vårt möte avslutades.
– Jag vet fortfarande inte riktigt säkert vad som hade hänt
men det kändes inte riktigt tryggt att se en gråtande, blödande
man som färgade snön röd framför ingången till Matbörsen.
Dessa två händelser i Snättringe under våren visar på något
sätt hur viktigt det är att vi boende bryr oss om varandra i vårt
trygga område. Vår grundtrygghet kan plötsligt få sig en törn av
en större uppmärksammad händelse liksom av en liten ouppmärksammad händelse.
Det kändes mycket bra för styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening att ha 1400 medlemshushåll som ett massivt
stöd i skrivelse till Bandidos. Det kändes även bra att ha ett så
bra samarbete med kommunens alla partier och polisen på en
gemensam hållning i frågan. Tillsammans blev vi starka. Ensam
är inte stark. I en tid av påfrestning stod vi pall när det blåste.
Vi är lättade och tacksamma för att Bandidosfrågan ser ut att få
en bra lösning.
– Hoppas att det även löste sig för kvinnan och den blodiga
mannen.

Lars Lehman, Ordförande

3

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2012
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

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
Bernt Söderlund

711 97 12
711 57 10

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

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

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)
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Fler barn i samma vagn?
Syskonhuset i Stuvsta har lösningen
För dig som behöver syskonvagnar
för två barn eller fler finns lösningen i
Stuvsta hos Syskonhuset på Stationsvägen. Från att ha startat som webbshop
i garaget finns nu ett showroom och
butik för barnvagnar och funktionella
barnkläder.
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Startade i garaget
Syskonhuset drivs och ägs av Joel Handstedt och Tanja Claesson som under hösten
2009 ville göra något roligt på sin fritid och
beslöt sig för att starta en webbshop. Valet
föll på barnkläder, mycket inspirerade av en
webbshop som Joel och Tanja själva hade
handlat hos. Joel hade kunskaper som
IT-tekniker och kunde snabbt bygga upp en
fungerande webbshop. Tanja tog tjänstledigt
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från sitt jobb och sedan började allt rulla igång.
I mars 2010 kom första kundordern och då
hette projektet Barngrottan. Under sommaren samma år öppnade man ett showroom
i garaget och kunderna började strömma till.
Showroomet blev snart för litet och garaget
behövdes för andra prylar. Då startade Joel
och Tanja i november 2011 en riktig barnbutik, Syskonhuset .
Barnkläder och tillbehör
Inriktningen var redan från början funktionella barnkläder för åldrarna 0-8 år
från välkända märken. Kläderna måste
tåla att användas på förskolan och i olika
lekmiljöer. Hållbarhet och bra passform är
i fokus.

Förutom kläderna finns även olika barnvagnstillbehör att köpa på webben och
andra mindre artiklar som inte blir allt för
skrymmande att skicka per post. Andra artiklar som man kanske inte hittar överallt är
bland annat krypmuddar och en särskild liten
väska för nappar. Vill man “pimpa” sin vagn
så finns det även särskild hållare för Iphone,
Första Hjälpen-väska och naturligtvis regnoch solskydd samt särskilda skydd för barnvagnshjulen om man vill rulla in vagnen på
parketten.
Satsar på syskonvagnar
Tack vare den nya butiken i Stuvsta på
160 kvm kunde man satsa ännu mer på

Tanja Claesson satsar på syskonvagnar i sin butik, men i sortimentet finns även barnkläder och leksaker.
Foto: Bengt Höglund
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större barnvagnar som kan transportera
både två och flera barn, så kallade syskoneller tvillingvagnar. Vagnarna har snabbt
blivit uppskattade och det kommer kunder
inom en radie på ca 20 mil. Tanja är noga
med att framhålla att vagnarna inte säljs via
webben utan det är personlig service som
gäller. Alla vagnar fungerar olika och det är
viktigt att kunden vet hur vagnen fungerar.
Syskonhuset kan även ge löpande service
eftersom dessa vagnar ofta slits snabbare
på grund av tyngre last.
Vill vara specialiserade
Affärerna går bra och behovet av större
vagnar ökar. Om det beror på att det föds
fler tvillingar eller om det är mer vanligt med
tätt mellan barnen är svårt att säga.
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Modellerna är lite olika och det finns
traditionella breda vagnar där barnen sitter
i bredd men även vagnar mer anpassade
till storstaden där sitsarna är efter varandra.
Fördelen med den senare modellen är att
barnen inte väcker varandra och man slipper
bråk när de blir lite större. Dessutom kommer man inte in i alla affärer med en bred
vagn och det är besvärligt på bussar och att
lasta i bilen.
Några vanliga vagnar för ett barn finns
inte att köpa hos Syskonhuset. Där kan vi
inte konkurrera prismässigt med de stora
barnvagnsaffärerna säger Tanja. Det är
bättre att hålla fast vid en specialprodukt!

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
141 31 Huddinge
I
Hemsida: www.fuktskyddadehem.se
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T
nnehar F-skatt och
Innehar
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring

el
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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Kattfot - Årets växt 2012

Kattfot, hanblomma (till vänster) och honblomma (till höger).
Foto: Thomas Gunnarsson

Vi är nog många som sjungit med i
Sjösala vals, Evert Taubes underbara
tolkning av den svenska försommaren:
”...och se, så många blommor som redan
slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom,
kattfot och blå viol.”
I Sverige växer kattfot i hela landet, även
i fjälltrakterna. Kattfoten trivs på torr och
mager ängsmark, ofta sandig, men den kan
också växa på berghällar.
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Många lokaler är hävdade med bete eller slåtter. Liksom många andra arter som
trivs på ogödslade naturbetesmarker har
kattfoten det tufft i dagens Sverige. I flera
landskap har den älskade blomman minskat
kraftigt och man kan idag få vandra långt för
att få uppleva en ängsmark med kattfot. Kattfot är mycket känslig för all form av gödsling
och är en av de arter som först försvinner
när betesmarken gödslas. Vägkanter som
slås kan fungera som en ersättning för den
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naturliga betes- och slåttermarken i det alltmer igenväxande landskapet. Helst bör dock
det slagna gräset tas bort, som man gör vid
traditionell fagning. Låter man gräset ligga
kvar fungerar det som gödning och det är ju
inte den effekten man vill åstadkomma.
Antennaria dioica är det vetenskapliga
namnet på kattfot. Släktnamnet Antennaria
kommer av latinets antenna (antenn). Med
lite fantasi kan man tycka att de klubblika
penselhåren hos hanblommorna liknar känselspröten hos en fjäril eller skalbagge.
Artnamnet dioica har Carl von Linné
myntat. Det betyder ”som bor i var sitt hus”,
alltså skildkönad. Varje individ är antingen
en honplanta med pistiller eller en hanplanta
med ståndare. I folkmedicinen har kattfot
använts vid behandling av luftrörskatarr
med hosta. Vid diarréer kunde den torkade
växten förtäras. Eftersom blommorna kan
torkas som eterneller kunde man binda
evighetskransar av dem som påstods
skydda mot all ondska. Björkvispar prydda
med kattfot kunde öka på torgförsäljningen.
Men den vackra blomman ansågs också
som ett gudlöst gräs eftersom den vänder
sina tassar mot himlen!

Kattfoten hör till familjen korgblommiga växter (Asteraceae). Den är flerårig
och bildar mattor med utlöpare som har
en bladrosett i spetsen. Bladen är omvänt
äggrunda och filthåriga på undersidan, mer
kala på ovansidan. Blomstjälken är 5–20
cm hög och i dess topp sitter en samling
med 2–8 blomkorgar. Holkfjällen, som sitter ytterst i varje blomma, kan variera i färg
från vitt till rosa och mörkrött. I Sverige finns
ytterligare tre Antennaria-arter, men de är
alla fjällväxter.
Årets växt
Sedan 2002 har Svenska Botaniska
Föreningen utsett en ”Årets växt”. Idén är att
under en begränsad period göra en koncentrerad insats för att kartlägga utbredningen
av en enskild växtart. De arter som man
väljer ut måste vara lätta att identifiera i fält
för ”vanliga människor” och vara intressanta
att följa upp. Den gemensamma nämnaren
för de utvalda växterna är att man har kunnat konstatera att de på senare tid tydligt har
minskat i antal. I de flesta fall beror minskningen på att deras naturliga växtmiljöer har
förändrats eller är på väg att försvinna.
Staffan Kihl

Arter som hittills har varit årets växt
2002 Mosippa Pulsatilla vernalis
2003 Fältgentiana Gentianella campestris
ssp. campestris
2004 Skogsklocka Campanula cervicaria
2005 Skogsfru Epipogium aphyllum
2006 Majviva Primula farinosa
2007 Linnea Linnaea borealis
2008 Ängsskära Serratula tinctoria
2009 Gräsull Eriophorum latifolium
2010 Backsippa Pulsatilla vulgaris
ssp. Vulgaris
2011 Knärot Goodyera repens
2012 Kattfot Antennaria dioica
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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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Hyr föreningens
tält, bord och
stolar!
Tält och möbler kan hyras av medlemmar
boende inom området.
Tältet är 4,6 x 6,9 m stort och rymmer upp
till 48 gäster. 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.
Tält
Tältgolv
1 bord
1 stol
2 bord + 10 stolar
4 bord + 20 stolar
6 bord + 30 stolar
8 bord + 40 stolar

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

Utförlig beskrivning av tält och möbler finns
på hemsidan www.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.
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Foto: Bengt Höglund

Stigar och markremsor
Det finns många stigar och smala markremsor i Snättringe, vissa tydliga markerade
och iordningsställda och andra mera inofficiella. Man kan hitta stigarna på kartan,
både tomtkartan och kommunkartan. Kartorna finns på Huddinge kommuns hemsida,
www.huddinge.se under bygga och bo – lantmäteri.

Stigar som finns
•
•
•
•
•
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Berget mellan Tolvmansvägen och Storskogsvägen, stigar finns
Utsiktsberget mellan Midgårdsvägen och Urbergsvägen, fina stigar finns,
både till Urbergsvägen och till gångstigen mellan Urbergsvägen och Midgårdsvägen
Stranden mellan Badstrandsvägen och Tranvägen, fint tillgänglig.
Efter förslag från Snättringe Fastighetsägareförening!
Stranden mellan stockholmsgränsen och Badstigen, fint tillgänglig
Det spännande berget mellan Ekebergsvägen, Rosendalsparken, Roddarvägen
och Snättringeleden har jag börjat kalla Milstensberget. Det är en riktig pärla.
Det kan finnas behov av ett kommunalt beslut om att det ska bevaras och det inte får
sprängas sönder för ny bebyggelse. Det finns flera stigar in i området, bland annat
från Snättringeleden vid brandstationen. Fint tillgänglig.
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Stigar på kommunal mark, som skulle kunna göras tillgängliga och som i så fall
behöver markeras
Fem stigar mellan vägar
• Mellan Sexmansvägens östra ände och Stambanevägen, brant stig
• Markremsa mellan berget vid Storskiftes-Mantalsvägen och Stambanevägen
• Markremsa mellan Vattentornsvägen och Häradsvägen.
Den används, och skulle kunna förbättras. Leder till busshållplats.
• Markremsa mellan Vassvägen och Badstigen
• Markremsa mellan Snäckstigen och Matineholms strandväg
Stigar in till tre obebyggda berg:
Berget mellan Urbergsvägen, Storskiftesv och Gnejsvägen har fyra markremsor som insläpp:
• stig mellan Gnejsvägen 28A och nr 24, används och behöver markeras.
• markremsa mellan Urbergsvägen 37 o 39, används som parkering,
• markremsa mellan Urbergsvägen 24 o 26, används som stig, men behöver markeras
och förbättras
• markremsa mellan Storskiftesvägen 81 och radhusen på Frösövägen. Den kommunala
markremsan ingår i den privata vägen in till huset och behöver markeras.
Berget vid Snättringeskolan mellan Tomtbergavägen och Ängsvägen har fyra insläpp enligt
kartan, ett är tillgängligt, det som ligger i anslutning till gymnastikhuset.
Berget mellan Gråbergsvägen och Granitvägen har två insläpp:
• Möjlighet finns att komma in från båda vägarna, behöver markeras.
• Enligt kartan finns det dessutom kommunal mark mellan Granitvägen nr 14B och nr
16 för att komma vidare till Prästskogsvägen.
Gunnel Jacobsen

Hur fixar vi Jalles backe?
Under flera år har boende vid Fjällstigen och
Grundstigen försökt få förbättring av den
långa och branta backen mellan Fjällstigen
och Lönnvägen. Det är en mycket vinnande
genväg men som är mycket otäck att gå på,
gropig med lösa stenar och särskilt svår när
snötäcket lägger sig.
Vi i föreningen skulle gärna vilja medverka till en säkrare lösning för att ta sig
uppför och nerför backen. Nu efterfrågar vi
i Husbladet idéer från våra läsare om hur
vi på ett bra sätt skulle kunna bidra till en
säkrare förflyttning i backen.
Hjälp grannarna på höjden. Skicka era
förslag till föreningen!
Se kontaktinfo på sidan 3.
Lars Lehman
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Foto: Bengt Höglund

Flitiga bin värda 150
miljarder euro per år
Det har blivit populärt med bin. Deras
viktigaste insats är inte att ge oss god
honung, utan pollinering som krävs för
att utveckla odlade och vilda frukter, bär
och frön. Utan binas hjälp skulle vi inte
få några jordgubbar eller äpplen i våra
trädgårdar. Huddingeortens Biodlareförening håller till vid Sundby Gård och
har kurser för intresserade nybörjare.
Husbladet har gjort ett besök bland kupor
och flitiga bin.
Brist på bin ger sämre skördar
Det är brist på bin i den svenska naturen.
Vill vi ha större skördar av frukt och bär
måste vi se till att det finns bin i vår närhet. Ju
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fler gånger ett bi besöker en äppelblomma
desto fler blir kärnorna och då ökar mängden
fruktkött. Även storleken på äpplena kan öka
med hjälp av många bin. Har ett bi hittat en
intressant blomma så återkommer den om
och om igen så länge det finns något gott
att hämta. Det sägs att det skulle behövas
1000 människor för att ersätta ett enda bi
om vi själva skulle sköta pollineringen. 74 %
av allt som odlas inom EU för matproduktion
är direkt beroende av pollinering. Nu under
våren när värmen kom snabbt får bina göra
en heroisk insats för att hinna med.
Den nektar som samlas in omvandlas till
energi som blir drivmedlet för binas aktivitet
och pollen/frömjöl blir byggstenar i bisamhälSnättringe Husblad 86

let som gör att det både kan bli nya små bin
och bildas vax.
Bisamhället en fascinerande skapelse
Bin tillhör steklarna och delas in i nio
familjer och ca 20 000 arter, 290 av biarterna
finns i Sverige.
Ett bisamhälle består av 60 – 80 000
individer som samverkar på ett fantastiskt
sätt med bidrottningen som den totala medelpunkten. Livet i bikupan, där varje bi har en
speciell uppgift, växlar med årstiderna. En
bidrottning övervintrar med cirka 20 000 bin
som fram på vårkanten kan öka till 80 000
eller fler. Bidrottningen är den enda fertila
honan i samhället och kan lägga upp till
3000 ägg per dygn.
Drönaren är hanen vars främsta uppgift
är att befrukta drottningen. När det har skett
så får drönaren plikta med sitt liv. Innan dess
har han hunnit delta aktivt i både honungsberedning och värmereglering samt med
sin doft spridit harmoni i samhället. Så även
drönaren är ett flitigt bi även om arbetsbina,
som är honor, får slita mer. I tre veckor är

arbetsbina husbin inne i kupan och ansvarar
för att mata larver, hålla rent, bygga vax och
hålla vakt. Därefter blir man fältbi och får
ge sig ut på jakt efter nektar och pollen. Ett
arbetsbi lever 5-6 veckor under sommaren
men de arbetsbin som föds på hösten övervintrar tillsammans med drottningen.
När det blir för många individer i samhället ger sig den gamla drottningen iväg med
ett stort antal arbetsbin och startar ett nytt
samhälle. Det är det som vi kallar för att
svärma. Kvar i det gamla samhället finns
svärmceller som kan utvecklas till ungdrottningar. Svärmning är binas sätt att sprida sig
och även för att byta ut en gammal drottning
som anses förbrukad.
Biodling som hobby
För att vara biodlare behöver man varken vara pensionär eller man med konstig
hatt. Hans Samland är ordförande i Huddingeortens Biodlareförening och välkomnar alla som vill prova på en intressant
hobby. Vad som krävs är ett intresse för
hur bisamhället fungerar och samspelet

Bina utvecklas i vaxkakans celler från larv till puppa och vidare till vuxet bi. De flesta bina är honor.
Foto: Bengt Höglund
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i vår natur samt viss tid för att ägna sig åt
sina bin. En bikupa behövs också för att ha
bina i. De flesta som startat med bin bor
i villa och har dem på tomten. På föreningsgården i Sundby ordnas nybörjarkurser som
hjälper dig att komma igång med biodling,
skaffa rätt utrustning och köpa ditt första
bisamhälle. Som tack för ditt intresse får du
tusentals trädgårdsarbetare som pollinerar,
flera och större frukter och bär samt egen
honung. Bikuporna är också en prydnad på
villatomten. Startkostnaden är ca 4 000 kronor inklusive bin. Föreningen som startade
1939 har ca 80 medlemmar som träffas
varje onsdag på bigården i Sundby för både
erfarenhetsutbyte och utbildning.
Snälla bin sticks inte
Hans Samland tar hand om sina bin
utan att ha den traditionella vita overallen,
bislöja och handskar. Som nybörjare är det
däremot bäst att vara väl utrustad för att

Det finns många bin på vaxkakorna som hänger i
kupan.
Foto: Bengt Höglund
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undvika att bli stucken. När man känner sina
bin väl och har en bidrottning som gör att
samhället är lugnt och harmoniskt kan man
sköta sina bin i T-shirt och kortbyxor. För att
nå dit kan man behöva byta bidrottning ett
antal gånger och få bin som är snälla och
inte svärmar. Det finns ingen anledning att
ha arga bin i sin trädgård som är stingsliga.
Det finns stamtavlor på bin precis som på
nötkreatur.
Adoptera ett bi
Om steget till egen kupa känns för stort
så kan man idag även adoptera bin för 2 kr
per bi och bli bifadder. Om man satsar på
500 bin får man även välja ut sin egen kupa.
Det är företaget BeeUrban som på olika sätt
försöker hjälpa till med att utöka antalet bin,
inte minst i Stockholm. I samarbete med
kommunala fastighetsbolag har man ställt
ut bikupor bland annat i Aspudden och
på Södermalm samt på Kulturhusets tak.

Rökapparat, för att schasa undan bina.
Foto: Bengt Höglund
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Bikuporna leasas från BeeUrban som ansvarar för skötseln men vill man som hyresgäst gå som lärling så får man även hjälpa
till med att ta hand om kuporna. Tanken är
att få plantor och träd att blomstra även i
storstaden samt lära stadsbor mer om hur
naturen fungerar.
Lönande bisyssla
Det är inte många fritidssysselsättningar som lönar sig, men om man säljer den
honung som man inte konsumerar själv kan
man få sina utgifter betalda. Honungens
lukt, smak och färg beror på de blommor
som bina har hämtat nektar ifrån. Honung
innehåller 75% sockerarter och cirka 20%
vatten.
Förutom att det är gott att äta honung
kan man använda vaxet till ljus, salvor och
hudkrämer. Honung har även börjat användas inom medicin där forskning visar att
honung rår på bakterier som blivit resistenta
mot antibiotika. Förr så strök man honung
på småsår så upptäckten är inte ny.
Fortsättning följer...
Två villaägare från Snättringe har gått
på kurs i Sundby och Husbladet kommer att
återkomma med en rapport om hur det går
med både bin och kupor. Finns det några
villaägare som är intresserade av att upplåta
uppställningsplatser för bikupor så kontakta
gärna Huddingeortens Biodlareförening och
Hans Samland.
Lars Tiberg
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Hans Samland behöver inte mycket skydd när han
tar hand om sina snälla bin.
Foto: Bengt Höglund
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Grannsamverkan
När vi nu närmar oss årets halvtid har vi
i Snättringe fram till och med den 30 maj
2012 drabbats av 12 inbrott i bostad, varav
2 var försök och ett brott inte gick att se
i datan. Motsvarande siffror förra året var 7.
Totalt i Huddinge hittills i år är antalet 140.
Förra året var antalet 119.
Det finns omständigheter som är viktiga
att kommentera. Åtta av Snättringebrotten
skedde i ett mycket begränsat område under
årets två första månader kring Storskogsvägen.
De flesta brotten skedde med kross av glasfönster på baksidan av huset. Några gånger
användes stege för att gå genom fönster på
övervåningen. Troligen har samma gärningsman/män verkat i området. Viktigt att inte
bara ha gammeldags fönsterhakar på fönstren. Några inbrott skedde i anslutning till
sportlovet.
En tanke som slagit mig är att om en liknande
tendens upptäcks borde vi själva kunna
skicka ut en aktuell varning och uppmana
hemmavarande boende i kringområdena att
ta sin promenad i det aktuella området med
eller utan hund. Vi tar upp denna fråga vid
kommande möte med grannsamverkande
kontaktpersoner i höst.
Sommaren närmar sig och det är hög tid att
hålla uppmärksamheten uppe och slå larm
till övriga vid iakttagelser. Tack alla aktiva
människor i Snättringe som hjälper oss att
hålla tjuvarna borta från våra kvarter!

Här kommer en lista över inträffade
inbrott i bostad i Snättringe i år:
Onsdag 4/1 kl. 1100 – 1500,
Storskogsvägen, Försök, sten genom fönster husets baksida.
Torsdag 19/1 kl. 0800-1900,
Ängsvägen, sten genom fönster.
Fredag 3/2 kl. 0740 – 2000,
Storskogsvägen, bryt fönster baksida, undre
fönsterhaken.
Fredag 3/2 kl. 1719 – 1840,
Tolvmansvägen, fönster, glaskassett bortbrutet, baksidan.
Torsdag 23/2 kl. 1840 – 1930,
Mantalsvägen, fönster bottenvåning.
Torsdag 23/2 kl. 1420-2230,
Storskiftesvägen, fönster övervåning, stege,
spår i snön.
Torsdag 23/2 kl.0940 - 1700,
Storskogsvägen, fönster krossat, uppbrutet,
källarvåning.
Söndag 26/2 kl. 2000 – tisdag 28/2 0800,
Mantalsvägen, fönster brutet, stege, bortresta.
Måndag 27/2 kl. 1945,
Storskogsvägen, fönster baksida, larm,
bortresta.
Onsdag 11/4 1300 – 1700,
Prästskogsvägen, krossad ruta altan. Tjuven
drack ur spritflaska.
Lördag 26 /5 – söndag 26/5 1345,
Granitvägen, Försök, träflisa, låst ytterdörr.
Samt en anmälan som var åtkomstskyddad.

Grannsamverkanskommittén
i Snättringe fastighetsägareförening.
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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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Har du tid, ork och lust
att engagera dig ideellt?
Snättringe Fastighetsägareförening söker nya krafter!
Sekreterare
Vi söker någon som skulle vilja ingå i vår styrelse med sekreteraruppgift.
Utdelningsansvarig
Vi söker även någon som skulle kunna vara utdelningsansvarig när det gäller kontakter
till våra ungdomar som delar ut föreningens information i området.
Ansvarig för medlemsregistret
Vi söker någon med excelvana som sköta om vårt medlemsregister.
Om du känner att du vill vara med oss och göra en insats för de boende i Snättringe är du
varmt välkommen att kontakta vårt valutskott:
Bernt Söderlund
711 57 10
Per-Axel Lindqvist 711 97 12
Det går också bra att ställa frågor kring uppdragen till föreningens ordförande:
Lars Lehman
711 66 77

Skolmat för pensionärer

Annons

Huddinge kommun har återinfört möjligheten
för pensionärer att äta skollunch i vissa
skolor.
Man kan hitta menyn på huddinge.
se och för Snättringeskolan gäller tiden
12.15-13.00. Man köper ett häfte med 10
kuponger à 39 kr hos Information Huddinge
i Kommunhuset på Kommunalvägen.
Maten smakar alldeles utmärkt och det
är trevligt för oss pensionärer att se glada
barn och trevligt för barnen att se glada
pensionärer. Vi kan sitta vid småbord i förhallen så vi inte råkar sätta oss ”på någons
plats”. Utsäljeskolan är inte med på listan,
men den kanske kommer.
Harry och jag har ätit i Snättringeskolan
två gånger i vår. En gång med en gäst från
Hilleröd i Danmark och en gång med ett par
från Tacoma i Washington DC. Alla lika
imponerade av det svenska skolmatsalssystemet.
Gunnel Jacobsen
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Annonser

Flyttblock

Snättringes största bevarade
flyttblock ligger vid Tomtbergavägen 9. Det ligger på privat
tomtmark. Tomten är så stor
att den kan delas och då kan
flyttblocket vara i fara om/när
ytterligare hus byggs.
Ingvar Thorén har berättat
att det fanns ett enormt flyttblock vid Korkskruvsbacken
i hans barndom. Nu är både
flyttblocket och Ingvar borta.
Gunnel Jacobsen

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

Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering

Ytliga blodkärl
ng
Pigmentförändring
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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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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TVÅ MILSTOLPAR FRÅN 1657
Del 2: Fullersta säteri och Milstenstorpet
Åke Wrångs tid och Mÿlestenstorpet
Från år 1665 finns det alltså ett torp
med namnet Milsten under Fullersta säteri
noterat både i husförhörs- och mantalslängderna. Det var medan häradshövding
Åke Wrång var ägare och den som då bodde
på Mÿlstenstorp hette Daniel - torparen fick
inget efternamn inskrivet. Det var fem år
efter all uppståndelse med det kungliga
liktåget och begravningen och milstolpen
hade naturligtvis också blivit ett minne av
de kungliga händelserna.
Det var under torparen Daniels tid som
Göta Landsväg upphörde att vara allmän
riksväg och som milstolpen vid Alby flyttades
till Fittja, men vad som hände med stolpen
vid Milsten, det vet vi alltså inte. Kan det
vara så att den helt enkelt “glömdes bort” av
de ansvariga och fick stå kvar?? Om den
bara stått i de nio år, som Göta Landsväg
hade kvar som riksväg, så hade kanske
torpnamnet Milsten inte kunnat leva kvar
ända in i vår tid. Kanske försvann den inte
förrän under den långa tid på 1800-talet då
Milstenstorpet låg öde.
För torparen Daniel måste det ha varit en
stor och plötslig förändring när antalet förbiresande minskade, men om det fick någon
praktiskt betydelse för honom det vet vi inte.
Kanske fanns det grindar, som inte längre
behövde öppnas och stängas lika ofta och
kanske var det ett inkomstbortfall.

Gyllenstiernas tid och Mÿlestenens
krog
År 1679 köptes Fullersta säteri av överståthållaren i Stockholm Jöran Göransson
Gyllenstierna (överståthållare motsvarade
länens landshövdingar). Han hade vuxit
upp på Elvsjö gård där hans mamma Anna
Skytte fortfarande bodde och han hade sin
överståthållarlägenhet i Gamla stan, så han
hade flera anledningar att ta vägen förbi
Milstenstorpet och om den fina milstolpen
stod kvar, så värnade han nog om den. Den
stod på hans marker.
Ungefär samtidigt som Gyllenstierna
köpte Fullersta kom det också nya invånare
på Milstenstorpet. Det var en släkt Hindriksson/Hindresson, som stannade i 2-3 generationer i sammanlagt ca 50 år till 1737.
Den första uppgiften om krog i Milsten är Pär Pädersen och hans hustru
Sophia Hindriksdotter, som troligen startade
Mÿlestenens krog omkring 1700. Vid den
tiden användes vägen förbi torpet främst av
folk som reste mellan Huddinge och Brännkyrka/Stockholm.
Det finns en karta från 1704 där vägen
finns, men ingen milstolpe är inritad. Om torpet står det att det var vähl bygdt, att marken
bestod dels av ahl- och dels biörkelerjord
och att man odlade hälften årligen. Pär och
Sophia kunde säkert tvätta och fiska både
i Långsjön och i ån från sjön Gömmaren.
Vid den senare fanns ett vattenfall som höst
och vår drev Fullerstas mjölkvarn. I skogarna kunde de fånga småvilt, plocka bär och
hämta ved för eldning. Det är inte mycket
kvar av skogarna, men vi kan fortfarande

Ungefärlig plats för Milstenstorpet ca 1975. Foto
ur: Så kom ett samhälle till

Detalj ur mantalslängd för 1700. Förtydligande:
Milstenskrougen
Pär Hust: oför
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klättra upp på några av bergen och titta på
utsikten och känna tidens flykt.
De nyheter man fick på torpet var sådant
som de resande berättade och utöver att
vara torpare så satsade Hindrikssons alltså
på att driva en krog. Om hustru Sophia står
det att hon var ofärdig, så henne behövde
de inte betala skatt för. Hon dog i september 1704 och Pär gifte om sig och fortsatte
verksamheten och skattade sedan för två
vuxna och en piga.
Det står ingenting om övernattning och
hästbyten, så de gäster man hade var
antagligen sådana som bara stannade för
att äta. Den som eventuellt behövde sova
blev kanske hänvisad till en hölada.
Enligt mantalslängden upphörde
Mÿlestenens krog troligen år 1715. Den
sista Hindriksson var torpare och bodde kvar
till han dog 1737.
I början av 1720-talet kom översten och
greven Nils Jöransson Gyllenstierna hem
efter många år i rysk fångenskap. Han var
andra generationen på Fullersta säteri och
bodde där under några år efter hemkomsten
och hade sin gårdsfogde boende i Snättringe vid Långsjön.
Nils J Gyllenstierna blev senare landshövding i Nyköpings län och längs Göta
Landsvägs fortsättning genom Sörmland
finns det norr om Vagnhärad en helmilstolpe
med hans namn.
Natten mellan 14-15 maj 1723 var det ett
så förskräckligt åskväder att åskan slog ner i
många kyrktorn i trakten. Brännkyrka kyrka
var en av dem som brann, så nog fanns det
dramatiska händelser som torparen Erik
Hindriksson och hans familj kunde berätta
om under mörka kvällar i Milstenstorpet,
men då var krogtiden förbi.
Stiernstedt/Frisenheims tid och torpet
Mijlsten
År 1747 köptes Fullersta av riksrådet Carl
Johan Stiernstedt och ungefär samtidigt kom
det också nya invånare till Milstenstorpet.
Det var Jon Ersson med familj och de stannade i två generationer i ca 30 år. Under
en lång period verkar två familjer ha bott i
torpet, det kan ju ha funnits två stugor.
År 1801 kom Erik Eliaesson och hans
Snättringe Husblad 86

hustru Maja Lisa Andersdotter till Milsten,
de stannade i 6 år.
Efter Erik och Maja Lisa var det länge
ingen som bodde i Milstenstorpet och åren
1807 – 1840, dvs i 33 år noterades Milstens
torp första gången som öde, men det nämns
i husförhörslängden tillsammans med Källbrinks torp, så markerna utnyttjades av
Fullersta.
År 1841 kom två driftiga familjer till
Milsten, det var Erik Hellström med hustru
Brita Söderberg och Johan Johansson med
hustru Anna Catharina. Om de visste att det
varit krog i Milsten drygt 100 år tidigare, det
får vi aldrig veta, men de lyckades få igång
kaffeservering i det gamla torpet. Det var
under kyrkoherde Ährlings första år och
han hade stora ambitioner. Han ville bland
annat förbättra kristendomsundervisningen
i sitt stora pastorat, som omfattade både
Huddinge och Brännkyrka församlingar.
Han hade alltså många anledningar att ta
vägen förbi Milstenstorpet. Både Brännkyrka kyrka och prästbostället Solberga låg
vid den gamla Göta Landsväg.
Problemen med dryckenskap var också
något kyrkoherde Ährling intresserade sig för
och i ett protokoll från en kyrkostämma står
det att man kallat ägaren till Snättringe gård,
konstprofessor Krafft till stämman för att diskutera den servering som man börjat med
på Milstenstorpet. Milsten arrenderades då
av konstprofessorn, men han kom inte till
stämman själv utan skickade sin fogde och

Milstenstorpet med servering, teckning av Lennart
Bjursäter
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Småbrukare Claes Johansson med häst utanför
sitt 1918 nybyggda Milsten.

det beslöts att ofoget måste upphöra. Ett
av skälen var att medan mjölk-kuskarna var
inne och drack kaffe så uppstod skockning
av hästar och fordon på vägen, så att andra
inte kunde komma förbi. Ährling oroade sig
kanske också för att det var mer än kaffe
som serverades.
Kaffeserveringen verkar bara ha pågått
i två år och sedan flyttade båda familjerna.
Det kom en ny familj, men när de sedan
flyttade blev Milsten lagt öde för andra gången fram till 1866.
Patron Pehrs tid och Milsten
De adliga säteriernas tid var förbi och
år 1846 fick Fullersta sin första icke adliga
ägare, Pehr Pettersson. En period ägde
han både Fullersta, Flemingsberg och flera
andra gårdar i omgivningen och använde
sig av både torpare och statare. Det var
under patron Pehrs tid som Milsten låg öde
för andra gången - i 15 år.
Efter den tiden började det finnas invånare som kallades arbetskarl och statdräng omväxlande med torpare. År 1866
kom en familj som stannade i 14 år och
sedan flyttade till Källbrink och de som sedan flyttade in kallades torpare igen. Det var
Anders Peter Andersson med hustru, som
stannade i 23 år. Anders Peter Andersson
blev den sista torparen och han dog i Milsten
år 1900.

32

Småbrukare Johansson sålde och
marken styckades till villatomter
År 1917 kom Claes Johansson till Milsten. Han kallades småbrukare och medan
han byggde ett nytt bostadshus lagade han
sin mat i den gamla torpstuga, som då ännu
fanns kvar. Tiderna hade förändrats och
han är den första som finns på fotografisk
bild. Han stannade i sju år och 1924 sålde
han sin mark till arkitekt Georg Filén. Filén
hade först varit engagerad som försäljare
hos konsul Ernst Hedin i Snättringe Tomt
AB på Snättringe gård. Men när Hedin gjort
konkurs började Filén själv köpa mark i det
område som kallades Milsten. Han ritade en
tomtkarta som är daterad 1921. Det finns
bara några enstaka byggnader utritade på
den kartan, men en av dem ligger på tomten
i hörnet av nuvarande Lönnvägen och Jon
Torpares väg och skulle kunna vara en rest
av Milstenstorpet.
Vem gjorde en stenbumling till milsten?
I början av 1900-talet låg det en stenbumling vid vägen i närheten av det gamla
torpet Milsten. Den hade en slät sida där
någon huggit in texten “1 mil”. När det gjorts
och av vem lär vi aldrig få veta, men det
måste ha varit någon som tyckt att: Finns
det ett torp som heter Milsten, så ska det
väl också finnas en milsten.
Vem högg den stenen? Den som vill kan
ju gissa, något säkert svar finns inte. Tänk
om det var de två fruarna som satte igång
kaffeserveringen i mitten av 1800-talet??
Eller tänk om det var tomtförsäljaren Georg
Filén i början av 1900-talet?? Någon har
skojat om att Filén var en filur.
Milstenen/bumlingen procentades till
fyllning i en husgrund
Den 20 februari 1919 bildade de nya
tomtägarna en förening som fick namnet
Snättringe & Milsten Tomtägareförening
upa. Båda ortsnamnen var välkända även
av de nya invånarna eftersom de hade använts av tomtförsäljarna Hedin och Filén,
så föreningsnamnet var ganska självklart.
Senare har namnet ändrats från tomtägare
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till fastighetsägare och ortsnamnet Milsten
har tagits bort.
Medlemmarna i föreningen utökades
vartefter med nya människor som drömde
om att bygga ett egnahem. De kom huvudsakligen från Stockholm och en av dem var
tullpackhuskarlen Bertil Hedlund, som den
29 dec 1919 köpte milstenstomten 9:7 av
Georg Filén för 1.200 kr.
De flesta som rörde sig i området vid den
tiden hade naturligtvis sett milstenen/bumlingen, men det som gör att vi efterlevande
fått veta att den funnits är bland annat ett
samtal mellan Bertil Hedlund och hans
arbetskamrat Georg Söderlund. Hedlund
berättade att han procentat stenen för att
dryga ut cementen, när han skulle göra
sin husgrund. Söderlund och andra hade
försökt övertyga honom om att spara stenen,
men det hade inte hjälpt, det var ju ingen
riktig milsten. Den historien finns både i
Hembygdsföreningens årsskrift 1977-78
och i Snättringe SSK:s jubileumsskrift från
1981. Stefan Nordin har dessutom fått historien bekräftad av Nils Claesson, son till
småbrukaren Claes Johansson.
Egen fundering
Hade milstenen/bumlingen fått stå kvar
och inte förstörts av Hedlund, så hade vi
antagligen trott att det var den som torpet
och området fått sitt namn efter och ingen
hade tänkt på att koppla Stefan Nordins
forskning om ”de kungliga stolparna” just
hit till vårt Milsten. Ska vi rent av säga tack
till Bertil Hedlund? Jag minns honom från
1960-talet som en pratsam och trevlig person och det var min morfar och han som var
arbetskamrater i Stockholms hamn och det

var min mamma som lyssnade till samtalet
om att procenta milstenen.
Morfar Söderlund var den första i min
släkt som byggde ett hus vid Göta Landsväg
och sedan har min man och jag och även
min bror byggt nittonhundratalshus och
mina föräldrar köpt ett gammalt timmerhus
vid den väg, som morfar sa: var så gammal att det gick bussar där på Karl XII:s tid,
men den är alltså ännu äldre. (Karl XII:s
soldater kallades bussar, en förkortning av
krigsbussar.)
Tänk om vi kan få en tredje milsten i
Milsten - och var ska den i så fall stå?
Till höger om Lönnvägen just där Snättringeleden svänger av till vänster mot Hemköp, där finns det ett stycke mark som kommunen äger. Det vore ju kul om Fastighetsägareföreningen och Hembygdsföreningen
kunde enas om att finansiera och sätta upp
en tredje milsten i Milsten.
Jon Torpares väg
När Utsäljeområdet och Snättringedalen
bebyggdes gjordes en del vägar om och
avtagsvägen från Lönnvägen/Snättringevägen/Göta Landsväg, där Milstenstorpet en
gång låg, heter numera Jon Torpares väg.
Det har ju funnits många torpare och kanske
är det Jon Ersson från mitten av 1700-talet
man tänkt på, men vägnamnet kan också
ses som ett minne av alla de torparfamiljer
som arbetat och slitit och självklart också
haft lyckliga stunder på det lilla torpet under
Fullersta, som redan på 1600-talet fick namn
efter en kunglig milstolpe av sten.
Gunnel Jacobsen

Källor och mer att läsa:
Snättringe sportklubbs jubileumsskrift 1931-1981
Stefan Nordin, Milstolpar i Stockholm-Uppsala-Södermanland, 1998
Erik Lindholm, Bergbyn Milsten 2003
Martin Rosén, Historiska Alby 2004
Gunnel Jacobsen, Snättringe – Långsjö 2009
Huddinge hembygdsförenings årsskrift 2005-06, Jacobsen, Fullersta o släkten Gyllenstierna
Huddinge hembygdsförenings årsskrift 2009-10, Jacobsen, Fullerstas o Flemingsbergs ägare
Huddinge församlings gamla kyrkoböcker och mantalslängder
Berättelser från enskilda personer
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Behöver ni hjälp med bokföringen i ert företag?
Vi är två redovisningskonsulter som samarbetar vilket ger er en större trygghet.

Arbetar även ute hos kund.
Behöver ni hjälp så kontakta oss på
raknebyran@gmail.com eller lisa@aredovisning.com
För mer info: www.aredovisning.com
070-7197730
Godkända för F-skatt

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 !!
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Större gaffelsvans

Större gaffelsvans, vuxen.
Foto: Staffan Kihl
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Larv av Större gaffelsvans.

Större gaffelsvans är en nattfjäril som hör till familjen spinnare. Gaffelsvansen är ganska
vanlig i större delen av landet och är mest aktiv under maj. Gaffelsvansen är en ganska
stor fjäril med vingbredd upp till 7 cm och har ett säreget utseende som gör att den är lätt
att känna igen. Framför allt i juli kan man få se larven som brukar väcka uppseende när
den dyker upp.
Så här beskrivs larven i ”Uggleupplagan” av Nordisk Familjebok:
”Larven, som lefver på asp- och pilbuskar, är såsom ung helt svart och har bakom hufvudet
på hvardera sidan en taggig torne, liknande ett par uppstående öron. Såsom äldre blir
den grön, med violett eller brunaktig, hvitkantad schabrakfläck på ryggen. Då den oroas,
intager den en egendomlig skräckställning i det att den, hvilande på bakfötterna, hotfullt
uppreser hufvudet och bakkroppen, hvarvid den låter de nämnda röda och gulhvita trådarna
framträda ur bakkroppens ändtaggar.”
Staffan Kihl
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Vårstädning
vid Stuvsta station

Trötta men nöjda städare efter väl förrättat värv.

Den 25:e april gick fastighetsägareföreningens årliga städning på vår sida av Stuvsta
station av stapeln. Nio tappra städare hade samlats i duggregnet.
Glädjande nog var det inte lika mycket skräp i år som tidigare, men vi lyckades ändå fylla
ett antal säckar. En tydlig tendens kunde vi i alla fall konstatera — att döma av antalet
slängda prillor har portionssnusets popularitet ökat markant. Ett tiotal uppbrutna tanklock
samlade vi också in. Infartsparkeringen verkar även den här vintern ha varit ett populärt
ställe att slanga bensin på.
Vi passade också på att inviga föreningens nya banderoll som är tänkt att användas som
reklam när vi är ute och jobbar i området.
Efter avslutat värv bjöd föreningen de vid det här laget ganska frusna städarna på fika i
Stuvstakällaren.
Text och foto: Staffan Kihl
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LUFTVÄRMEPUMPAR
SOM SPAR MER – LÄNGRE!
Installerade med 6 års he
helgaranti

testad av SP

HUR MYCKET KAN DU SPARA? NÄR VI SETT DITT HUS FÅR DU VETA!
RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI HUSANALYS:

