
www.snattringe.com

NR 87  – ÅRGÅNG 33 – NOVEMBER 2012

Klipper Alla – HappyLife by Cinna – Biodlare



LUFTVÄRMEPUMPAR
SOM SPAR MER – LÄNGRE!

Installerade med 6 års helgaranti 

testad av SP 

RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI HUSANALYS:

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



3Snättringe Husblad 87

Innehåll i detta nummer
Ledare......................................3
Styrelse, medlemsrabatter.....4
Modern diversehandel.............5 
Strindberg besökte aldrig 
   Matineholm...............................10

Fortsätter att klippa alla.................16
Fler bin i Snättringe..................18
Långsjörundan 2012............22
Varför betala i november?...24
Bandidos................................24
Långsjörundan, vinnare.......25
Bilsalong blev modesalong....26
Arkitektur i Snättringe.........30
Tryckstegringspumpstationen...36
Pensionärslunch..............................37
Yoga i vår............................................38

Snättringe Husblad
ges ut av Snättringe 
Fastighets ägareförening 

Medlemsinformation utkom-
mer 4 gånger per år varav 
Husbladet 3 gånger per år. 
Upplaga 3200 ex. 
Ansvarig utgivare: 
Lars Lehman, 08-711 66 77 
Redaktion: 
Anna Gustafsson, 08-7798436 
Bengt Höglund, 08-774 97 47
Lars Tiberg, 0709-61 57 28
Karin Östmark, 0708-462712
Webmaster: 
Staffan Kihl, 08-711 02 96
Annonsansvarig: 
Bengt Höglund
Tryckeri: Kjellis Offset
Postgiro: 7 52 73 - 3  
Adress: 
Snättringe fastighets ägare-
förening 
c/o Gråbergsvägen 17 
141 43 Huddinge  
E-post: info@snattringe.com
Hemsida: www.snattringe.com

Lars Lehman, Ordförande 

Mot mörkare tider?
Det känns som att den 
svenska sommaren var 
lite regnigare och svalare 
än vanligt. Visst kan vi 
fundera över möjligheter-

allt som är jobbigt. Men 
vi kan även fundera över 
hur vi kan göra vardagen 
lite ljusare och varmare 

En sak som jag nämnt 
tidigare är att öka kon-
takterna med människor 
istället för som brukligt är 

i mörkret. Det är ju inte fel 

det äntligen blir ljusare igen. 

kring husen under den mörka tiden. Tack ni alla som 
bidrar till ljus och färg.

inreda i ljus och värme med känsla av att vara utomhus.

att vi boende i Snättringe ordnar större träffar med män-
niskor oftare än tidigare. Förhoppningsvis bidrar det till 
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Annonsera i Husbladet!
Du når cirka 3 200 hushåll i Snättringe, tre gånger om året. Våra läsare är  
en köpstark grupp som gärna gynnar sina lokala leverantörer!
Vänd dig till Bengt Höglund på telefon 08- 774 97 47. Priserna nedan  
är exklusive moms och gäller per nummer vid annonsering med samma  
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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
Häradsvägen 121
Tel 08-711 89 00
10% (ej blommogram och bloms-
tercheck) 

Styrelse

Ordförande
Lars Lehman 711 66 77
Vice ordförande
Bo Antonsson 774 28 35
Kassör

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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Foto: Bengt Höglund

Butiken Happy Life by Cinna ligger på 
Stuvsta torg. Där kan du hitta allt från 
kläder och smycket till presentartiklar 

butiken har valts med omsorg av Cinna 
och hennes dotter. Cinna brinner också 
för att utveckla Stuvsta centrum till en 
sprudlande mötesplats.

Livsstilsbutik med personlighet

Cinna Öhrfelt vill kalla sin butik i Stu-
 

modern lanthandel. 

öppnade Cinna sin butik i november 2010 
 

att det var dags att förverkliga en dröm. Hon 
-

När den tidigare presentbutiken upphörde 

inriktning butiken skulle ha men nu gällde 

Modern diversehandel  
med något för alla 



6 Snättringe Husblad 87

hennes egen smak och ibland blr det en hit 

delägare och bidra även med sin magkänsla 
när det gäller inköp. 

Änglar från Sydafrika

reser och hämtar inspiration och produkter 

Fördelen är att man kan hitta unika 

nackdelen är höga inköpspriser. I butiken 
kan man hitta en chokladbit för 10 kronor 

Kläderna är ofta kända kvalitetsmärken som 
du inte hittar hos de vanliga klädjättarna. 

som ligger i linje med det senaste modet. 

världen och där det är möjligt försöker Cinna 
välja fairtrade och ekologisk tillverkning. 
Bland de lite mer udda presenterna hittade 
vi en musmatta – Mouse Rug – som är en 

 

eller andra bekvämligheter. Fjorton kvinnor 

och fjädrar. Varje ängel är unik. Vi hittade 

Foto: Bengt Höglund



7Snättringe Husblad 87

Mor och dotterkvällar

föreläsning av stilkonsult som arbetar som 

varje lucka.  Förutom det som säljs i butiken 
 

i samband med jul och andra helger. Du 

butiken för en tjejträff.

Q2 – kvinnligt nätverk

Cinna är även aktiv när det gäller att 
främja kvinnligt företagande. Hon är med  

Huddinge kommun och näringslivs chefen 
Pia Forsberg som initiativtagare tillsam-

Husbladet tidigare besökt är medlemmar. 
Cinna kan här bidra med sina erfarenheter 

i tillvaron.

Levande centrum

idéer. Cinna tror att företagarföreningen 

en vinbutik. 
Vill man visa var man har sitt hjärta 

 
“Stuvsta: latitud N 59° 2525 – longitud E 18° 
0013". Borde väl vara samma koordinater 
även för Snättringe?

 Lars Tiberg

Foto: Bengt Höglund
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Riktig Massage Göran Berg

 

 töjningar och mobilisering av hela kroppen.

Lönnvägen 31

Tidsbeställning 08-7742878 
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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

Solhemsvägen 25 A Tel/Fax 08-711 90 10
141 31 Huddinge Innehar F-skatt och Mobil 070-779 57 00
Hemsida: www.fuktisolera.com Ansvarsförsäkring E-mail info@fuktisolera.com

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
omtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor, 

nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.
Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll
Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.
Spräcker sten, berg och betong
In- och utvändig målning
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Jag har kommit upp i en ålder när man 
rensar, återupptäcker och går igenom 
bokhyllor. Samlingen Strindberg är gott 
representerad sedan tonåren, numera 
mest estetiskt inslag på hyllorna, men 
en oläst nyupptäckt gjordes. Boken heter 
”Fanny Falkner och August Strindberg”, 
ett arv med dedikation av författaren 
Stella Falkner-Söderberg till min moster 
och gudmor Alice Sydfors, bortgången 
Huddingebo och före detta kommunan-

Det är inget misstag. Boken ger ett intimt 
porträtt av Strindberg genom brev och lap-
par han skrev till sin värdfamilj Falkner en 

 
i maj 1912.

Fanny Falkner och August Strindberg

uppmärksammades av Strindberg och som 
-

Drottninggatan. 
Strindberg praktiskt taget adopterar 

-

-

ekonomiska medel trolla fram med restau-

mindre försörjer familjen och men utsätts för 
snubbor av Strindberg.

Det är klart att det kommer till drabb-

Strindberg i lägenheten inunder det Falkner-

beroende av hemmet för att allvarligt tänka 

-

-

-
söks kan inte dömas av omvärlden. 

som väcker hans omtänksamhet mer för 
hennes ungdomliga charm än för hennes 

August Strindberg 
besökte aldrig 

Matineholm vid Långsjön
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kan se denna historia i motsats till Heiden-

-

Idyllen vid Långsjön

Skäl till att jag försöker skriva en berät-

-

I denna för Huddingebor nödvändiga bok 

-

 

och kräftrik sjö. Här utvecklade familjen allt 

 
-

    

-

-

vilda blommor till Strindberg. 

Strindbergs signatur

-
-

Matine holm. I och med den spekulerades att 

När man lär känna den intima kontakten mel-
lan Strindberg och Falkners vore det kanske 

i familjen Falkner.
-
-

lade Strindberg att hon lika gärna tillbringade 

-
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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: 

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.

Strindbergs förmedling.  

-

Tack Wivianne!

Det är klart att även Snättringe Husblad ska ha en artikel 

-

-

Gunnel Jacobsen
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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 uthyrnings tillfälle.

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 

Välj Uthyrning i menyn. 

Hyr föreningens 
bord och stolar!



14 Snättringe Husblad 87

-

mycket små och det krävs specialistkunskaper för att 
bestämma dem. En del är dock både vackra och går med 
litet övning att artbestämma i fält, på samma sätt som 
man kan skåda fåglar. Några sådana insektsfamiljer är 
dagfjärilar, gräshoppor, trollsländor, nyckelpigor och 

Intresset för dagfjärilar har alltid varit utbrett och det 
-

de andra familjerna har det dock hittills varit ont om lät-

 

 

angriparen. 
Rovinsekter och olika slags spindlar är bärfisarnas 

-

STRIMLUS OCH ANDRA BÄRFISAR

Elasmucha fer-
rugata

Polomena prasina.

, 
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-

mot angripare genom att vakta dem.

söker de sig ner till marken för att övernatta. 

ändrar de färg och blir alltmer brunaktiga. 

-

namn. Skaffa boken om du vill veta mer om 

Boken kostar 60 kronor och kan beställas 

00 eller via e-post bert.gustafsson@nrm.se 

-

har arbetat med boken. Thomas har fungerat 
som redaktör för projektet och Richard har 

Elasmucha 
grisea

Pentatoma 

Även strimlusen, 
lineatum

Elasmostethus 

Holcostethus vernalis

ofta sensommar och höst som 
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Klipper Alla på Häradsvägen är en frisér-
salong som har många år på nacken. 
Många snättringebor har låtit saxarna 
toppa håret både på sig själva och sina 
barn. Nu har Emilie Henning fattat fönen 
och tagit över verksamheten efter sin 
mormor, Ulla Langetun.

Emilie Henning är tredje generation  
i sin släkt som har verksamhet i lokalerna 

förknippade med frisérsalong och namnet 

Emilie tog över verksamheten i mars 
-
-

nasiet och hängt i salongen hos mormor 

och inköp till att utveckla verksamheten till 
en modern salong som hänger med i alla 

Modernare salong

av hela salongen. En del av den gamla char-

-

Fortsätter att klippa alla
Foto: Bengt Höglund
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att hitta bra produkter till marknadsmässiga 

Ung kundkrets

Emelie har redan en fast kundkrets och 

senaste modet. Just nu är det inne med 

du hänger med kan du även göra en Dip 

färger som present. 
-

av sig hos frisören. Trots bloggar och Face-
book kan det vara skönt att ha ett personligt 
samtal.

Träna både kropp och kunskaper

Emelie har redan känt att det kan vara 

na och arbetsställningen är inte alltid den 
bästa. Det är nödvändigt att träna och besök 

gäller även att ständigt följa med vad som 

 

sina stolar under kortare eller längre peri-

resa utomlands. Men idag önskar Husbladet 
-

Foto: Bengt Höglund
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Husbladet besökte i förra numret 
Hans Samland och Huddingeortens  
Biodlareförening vid Sundby gård. 
En av hans elever var  Lena Hammarberg 
som nu har två bikupor i Snättringe och 
blivit 32 kilo honung rikare.

farfar har haft biodling där i gamla heder-

snitt och lätta att arbeta med. Det är även 

inga handskar när man sköter om kupan 

fascinerad av binas liv och hur välorgan-

alltid hem till sin egen kupa och sin märkta 
och vingklippta drottning. Biet orienterar sig 
med hjälp av solen och ser även ultraviolett 
ljus genom molnen. Bina kan meddela sig 

att hitta nektar eller pollen. Biet hittar hem 
till sin kupa inom en radie av 2 km förutsatt 

Utbildning viktigt

nödvändig för att kunna starta som biod-
lare. Varje onsdag träffas man fortfarande i 

sig för bina och hjälper till att sköta kuporna. 
 

Fler bin i Snättringe

Foto: Bengt Höglund
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Foto: Beng Höglund
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32 kilo honung

Nu är det höst i kuporna och bina för-

att bina ska överleva vintern behövs cirka 
20 kilo socker blandat med vatten per kupa.  
Detta foder är bättre än binas eget insam-
lade. Honungen som annars skulle ha varit 
mums att sätta i sig innan man fäller sina 

32 kilo som nu blir uppskattade presenter  
i burk. 

 

och gott och kan lindra rossliga halsar när 

kosttillskott.

Ny kupa till våren

man ska snickra sin egen bikupa eller varför 

-
terligare kupa. När bina vill svärma kan man 

som överger de gamla kuporna.

andra ögon där binas favoriter som vildvin 
och kärleksört nu har kraftigt ökat i popu-
laritet. Det är spännande att se biet landa 

sticka in den i den del av blomman där det 

stilla i kuporna. 
     

               Lars Tiberg

Foto: Bengt Höglund

Foto: Bengt Högund

Vem har ingen far men en morfar?                          
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Långsjörundan 2012
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medlemsavgiften ska vara betald i maj för 

om att april och maj har varit en ovanlig tid 

betald enligt den rutin som varit.

Varför betala i november?

november med vädjan om betalning i slutet 
av november för ett medlemskap i förening-

inkomsterna och kan lägga budget för det 

januari.

medlem i Snättringe fastighetsägareförening 

Bandidos
Som vi har sett har skylten i Bandidos-

Kommunen har god dokumentation om 

att använda huset för studentboende eller 
boende för gästforskare.

Kommunen och polisen är tacksamma 
 

i omedelbar närhet av huset och som avviker 

Annonsera  
i Husbladet!

 
08- 774 97 47. 

Husbladets redaktion kan vid behov 
hjälpa till att utforma annonsen.

 
sidan 4.
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Annons

Glöm inte bort 
att surfa in 

på
www.snattringe.com

Vinnare 
Långsjörundan 
2012
Vuxna

-
kort till Blomstrande Ting:

Uno Bergqvist
Sven-Erik Johansson 
Siv Svälas 

Barn

 
biobiljett.

Emil Hansson
Sara Hansson
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undan bilarna hos Bilia i Segeltorp och 
gjorde plats för en lång catwalk och 
festmingel. 

Det var de tre ambitiösa företagarna  

-
 

planerade vinterfest med en modevisning 
av det ovanligare slaget.

När de sökte en lämplig lokal i sitt när-

att tänka annorlunda och efter kontakt med 

 
intresset var stort och biljetterna tog snabbt 

och gav plats för 250 minglande gäster som 
efter bubbel och snittar förväntansfullt slog 

sen var konferencier och visningen inleddes 

en trappa upp i samma hus som Blomst-
rande Ting utmed Häradsvägen där det 

Bilsalong blev modesalong 
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Blomst rande Ting hur man skapar de 
mest fantastiska kreationer av blom-

överraskad publik.
Kvällen avslutades med en modevis-

När gästerna lämnade Bilias lokaler 
-

 
samarbetsformer kan ge resultat utöver 
det vanliga.



28 Snättringe Husblad 87



29Snättringe Husblad 87

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!

Forelltorget 8
Huddinge
0771-22 44 88
nordea.se

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!

A
Forelltorget 8
Huddinge
0771-22 44 88
nordea.se

Gör det möjligt

N
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l)
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När Snättringe började bebyggas med 

del var snickare och byggde helt själva. 
Det fanns också dem, som byggde en 
lägenhet “ovanpå” som kunde hyras ut, 
det var ett sätt att klara ekonomin.

Först fanns en lillstuga

munici palsamhälletiden och eventuella 
handlingar kan höra till det som försvann 
1971 när Snättringe samlingslokal vid Snätt-

 
i kommunens arkiv.     
 

1931 sökte en kvinna som hette Elvira 

Arkitektur i Snättringe
Stråkvägen 12, ett hus med historia
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visserligen inte med namnteckning – men 

i Sverige under en omvälvande tid 1917-

beviljades 1931 var han landshövding  
i Stockholms län.

Växlande beteckningar

Först hade man fastighetsbeteckningen 
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tiden delad i tre korta avsnitt till brevbärares 

Ägdes av Huddinge kommun

drogs vatten och avlopps ledningar genom 

olika arbetsnamn och eftersom den skulle 

Fläsklösaleden ett namn som användes. 

-

...och förresten

-
tringeleden finns en av Snättringes fina 

-
 

i kanten av brandförsvarets tennisbana.  Där 

-
-

masten och ner vid transformatorstationen 
vid Snättringeleden. Stigen anlades som 
träningsrunda för brandmännen i samband 

Gunnel Jacobsen
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Kända ägare:



 

 
 

  
-före-paketet innebär att vi tar hand om  

allt det praktiska i god tid.  
förlora. Steget-före-paketet är kostnadsfritt. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  
    

,  
 
 
 

 
 och professionell mäklartjänst. 

 
 
 

08-774 30 10 
 

141 41 Huddinge 
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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 

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
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Nergrävd i Lönnvägen utanför huset lig-
ger den stora vattenledning, som leder 
dricksvatten från vattenverket i Norsborg 
i Botkyrka in till Trekants-reservoaren  
i Gröndal i Stockholm.  

 

Historia i drygt 100 år

-
borg och pumpades in i en ledning ungefär  

Tryckstegringspumpstationen i hörnet 
av Häradsvägen och Lönnvägen 
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Pensionärslunch
Skolan har börjat igen och med det möj-

ligheten för pensionärer att äta lunch för 

Snättringebarn. 

Gunnel Jacobsen

gick direkt in till Stockholm.  
-

kommer in i Huddinge vid Masmovägen vid 

Talldalsvägen och fram till det som senare 
blivit Källbrinks idrottsplats. Den sträckan 
har i folkmun kallats  

 

-
-

mungränsen fram till järnvägen och vidare 
-

Nu ska man renovera och tilläggsisolera 

olovlig parkering.  Här i Snättringe uppskat-
tar vi insatsen och är glada för att vi alla har 

med till Stockholm och som hjälpt mig att 
reda ut begreppen.
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