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Lars Lehman, Ordförande 

Koll på omvärlden
Vi svenskar tycks vara 

något återhållsamma med att 
prata med okända vi möter 
på tunnelbanor och andra ge-
mensamma kommunikationer. 
De gånger vi börjar prata, som 
när pendeltågen inte kommer 
eller är försenade, tycks vi 
ändå ha ett visst behov. 

Innan tidningen Metro dök 
upp satt många människor 
och läste. Andra tittade lite 
tomt framåt eller ut genom 
fönstret. Metro gav oss en 
klar anledning att inte titta upp 
på vad som fanns runt om i 
vagnen. De senaste åren har 
mobiltelefonerna kompletterat 
Metro. 

Egentligen handlar denna 

om en form av meditation för att koppla av före och efter dagens 
aktivitet. Det handlar då också om att stänga ute omvärldens 
brus. De musikanter som spelar sina trudelutter på tågen vet 
inte hur mycket skada de gör på vårt behov av avkoppling,

Mobiltelefoner med musik i hörlurar är då nog det som är 
bäst. Då kan vad som helst hända omkring en utan att man 
behöver blanda sig i eller reagera. Man märker ju inget av det. 
Jag vill i detta sammanhang nämna att jag gärna avråder från 
att ha musik i hörlurar under det du är i rörelse, för då hör du 
knappast en varningssignal från lastbil, buss bil eller cykel.

Jag har en 17-åring hemma och hon är mycket noga med att 
välja sina hörlurar. Jag tror hon är hörlursmart för hon lyssnar 

hör hon omvärldens alla ljud.
Vid nyår var en annan tonåring på gatan ensam hemma 

och kunde höra hur någon krossade glaset i deras hus. Han 

iväg över tomten. Det var för väl att han hörde omväldens ljud 
denna gång annars kunde han ha fått en ännu värre chock.

Tre dagar efter inbrottsförsöket såg jag en okänd man 
rökande gå fram och tillbaka framför deras hus vid lunchtid 

trygga granne för att undersöka närmare. Vi kollade och det 
visade sig att denne man hade bott inneboende i över två år 
utan att vi hade en aning om det. Tur att jag inte hann kalla 
på en mängd poliser för att gripa tjuvarna som vi trodde hade 
återvänt.

Än en gång är det bra att känna sina grannar på gatan.
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Årsmöte
Snättringe Fastighetsägareförening  
kallar till årsmöte

När: Onsdagen den 13 mars 2013 
        Klockan 19.00-21.00

Var: Snättringeskolans matsal

Program
Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse,  
ekonomi, verksamhetsplan och val.
I samband med mötet kommer Anders Starrin att berätta, visa bilder och 
kartor om Huddinges historia under rubriken ”Huddinge från forntid till nutid”.

Närvarolotteri med godispriser!

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrelsens 
funktionärer tillhanda senast den 8 mars 2013. 

Du kan också skicka motion till föreningens adress, fax eller e-post.

Föreningen bjuder på kaffe och te.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till vad vi tror blir en mycket givande kväll!

Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
fax: 08-711 13 38
e-post: info@snattringe.com
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De svenska namnen på växter utgör en 

-
slagarna och samtida kungliga förordn-
ingar från 1100- till 1300-talet. I medeltida 
läke- och örtaböcker  förekommer också 
många växtnamn på svenska. De här 
böckerna är oftast bearbetningar av äldre 
latinska, danska eller tyska källskrifter 
och det är sannolikt att många av växt-
namnen har övertagits från originalen 
och sedan fått spridning i Sverige. 

ett stort antal rent svenska namn. Det gäller 

främst trädslag, nyttoväxter, läkeväxter, 
ogräs och allmänt kända vilda växter. 

De inhemska namnen uppstod på olika 
håll inom landet och är oftast provinsiella. 

Med Linné börjar en helt ny tid även när 
det gäller svenska växtnamn. Linné valde  
i sin “Flora Svecica” att helt bortse från de 
importerade namnen. I förordet skriver han:
”De inhemska namnen har jag gett efter 
vårt folks röst. Ett fåtal av dem, enbart 
bland gräsen, har jag tillskapat själv. Jag 

tillförts av våra botanister, vilket dock synts 
mig desto mindre värt att pröva som de har 
översatts från tyskan eller latinet och ett 

Växtnamn och symbolik

Ovan: Gullviva. 
Foto: Ida Trift

Till höger: Gulmåra. Bilden är hämtad ur Bilder från 
Nordens Flora, av C.A.M. Lindman.



7Snättringe Husblad 88

minimum av ursprungligen svenska namn 
använts. Våra bönder sätter knappast namn 
på andra växter än på dem som genom 
säregen form, färg, lukt, smak, nytta eller 
skadlighet fäster uppmärksamheten vid sig”.

Linné hade ambitionen att göra en total 
genomgång av de svenska växtnamnen och 
införa nya namn uppbyggda efter samma 
binära system som han använt för de vet-
enskapliga namnen men hann inte slutföra 
arbetet. 1800-talets botanister gjorde nya 
försök men trots intensiva diskussioner 
kunde man inte enas. Resultatet blev att 

namn som Linné använde i Flora Svecica.

grupp som har sina rötter i den kristna sym-
bolvärlden. Namntypen är internationell och 
uppkom i klostren under medeltiden. Några 
av namnen är fortfarande de vedertagna 
svenska växtnamnen, till exempel Jungfru 
Marie nycklar och Sankt Pers nycklar, men  

folkliga namn. I en del fall är namnen senare  
nybildningar, framför allt när det gäller odlade 
eller införda växter, till exempel krukväxter. 

I Sverige har de flesta växtnamn av 
den här typen koppling till Jungfru Maria, 
Jesu moder. Marianamnen har i många fall 
ersatt äldre, inhemska namn där växten 
knöts till fruktbarhetsgudinnan Freja, Odens 
maka. Kristendomen övertog helt enkelt ett  
gammalt namnskick och ersatte tidigare 
symboler med sina egna, man insåg att det 
var lättare att omtolka de gamla symbolerna 
än att försöka utrota dem. I andra länder 
har man ofta bildat växtnamn på Marias 
beteckning som Vår Fru, men i Sverige är 
det ovanligt. Ett exempel är dock “vårfrulök” 
som namn på vårlök. Svenska marienamn 
innehåller oftast namnet Maria, men hon 
döljer sig också bakom växtnamn som börjar 
med jungfru- och ibland även maj-.  

Inom den katolska värden har åtminstone 
ett hundratal växter knutits till Jungfru Maria  
och det uppstod tidigt en mariakult eller 
mariansk fromhet. I de medeltida klostren 
avsatte man en del av klosterträdgården 
till en Jungfru Marie trädgård, där man 
planterade växter med Maria-anknytning. 

Mariaträdgården var en avskild del av 
trädgården, ofta muromgärdad, som var 
avsedd för meditation och kontemplation 
över Jungfru Maria. Man kan också hitta 
levande mariaträdgårdar i Sverige, både 
privata och sådana som drivs i kyrklig regi.

Metaforerna i marianamnen är hämtade 
från vardagen. Bland namnen hittar man 
mössa, dok, förkläde, handskar, kjol, kåpa, 
handskar, hårband m.m. Påfallande ofta 
syftar bilderna på någon del av hennes 
kropp. Det finns växtnamn där hennes 

förekommer. Liknelsen med Marias nycklar 
är gammal och spridd. I äldre tider syftade 

Dörr till Mariaskåp från 1490-talet i Ullångers kyrka. 
Källa: Historiska muséet.

Maria är omgiven av en s.k. rosenkrans, egentligen 
ett radband som bestod av ett snöre med knutar. 
Den här typen av madonnabild var vanlig under 
senmedeltiden och brukar kallas för rosenkrans-
madonna.
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den oftast på gullvivan, troligen hämtat från 
den tyska traditionen. Senare blev namnet 
allt vanligare för orkidéer. 

Gulmåran var under förkristen tid tillägnad  
Freja. Under medeltiden döptes växten om 
till Jungfru Marie sänghalm. Enligt legenden 
var det med den väldoftande och mjuka 
gulmåran som Maria bäddade Jesusbarnets 
krubba. 

Legenden bygger på en gammal 
tradition att lägga en knippa gulmåra i 
en barnaföderskas säng som smärtlin-
dring. Namnet Jungfru Marie sänghalm 
har ursprungligen avsett backtimjan 
som ska ha använts på liknande sätt. 
Gulmåran har haft många folkliga namn. Ett 
av de mer drastiska är trätogräs, som bygger 
på tron att den orsakade gräl och slagsmål. 
Bakom namnet ligger en gammal sed att 
vid gästabud strö gulmåra på festsalens 
golv. I sin Öländska resa nämner Linné den 
här seden och gulmårans dåliga rykte men 
konstaterar nyktert att slagsmålen snarare 
berodde på berusning, eftersom alkohol 
förekom ymnigt under gästabuden. 

Daggkåporna hör till de örter som fått 
stort utrymme i folktro och fantasi. Namnen 
Jungfru Marie kåpa och mariakåpa var tidi-
gare vanliga och syftar på att bladen liknar 
en hopvikt mantel. Den här typen av namn 

och tyska.

Liljekonvaljen har på grund av sina vita 

Maria och fått representera Marias renhet. 

språk. Generellt har vitblommande växter 
fått symbolisera Marias oskuld och renhet.  
Den mest spridda av de symbolerna är 
Madonnaliljan som hos oss förekommer 
som odlad. Blå blommor, till exempel violer, 
används som symboler för ödmjukhet och 
röda, främst rosor, får symbolisera kärleken.

Bland de odlade växterna hittar man till 
exempel Mariatistel, en rödblommig, hög-

skull. Till Mariatisteln knyts sägnen att blad-

Jesus och råkade spilla några droppar av 
sin modersmjölk på bladen.

Staffan Kihl
 

Mariatistel.
Foto: Torgil Jarnling
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Matbörsen 
Öppet alla dagar 8-21

Hemköp Matbörsen - Kallkärrsv.66  tel. 08-449 34 05-449 34 0508

Rabatt på hela köpet
(gäller ej tobak, tidningar och lotter)

Kupong
Handla för minst 300 kr,

så får du:

Kupongen gäller endast på Matbörsen
t.o.m 31/12-13

K
lipp ut och ta m

ed till butiken...

Matbörsen 

Handla för minst 300:-
så får du:

Rabatt på 
hela köpet
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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  
avslapp ningsmassage, 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 

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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Möten och medlemsantal 

Styrelsen har haft 9 protokollförda 
möten under sitt 93:e år. Dessutom har 
föreningsfunktionärer haft många interna 
och externa möten. Vid utgången av 2012 
vet vi inte hur många vi var men i slutet av 
oktober 2012 var vi 1310 medlemshushåll, 
en minskning med cirka 80 i så fall. För tre 
år sedan hade vi ett rekordår med över 1400 
medlemshushåll.  Nu ska vi försöka att under 
2013 göra oss förtjänta till att öka igen. 

Under året ändrade vi betalningstid för 
medlemskap och det kan ha skapat en viss 
förvirring, vilket också ökade belastningen 
på vår duktiga medlemsredovisare. Med 
ett stort antal medlemmar känner styrelsen 
bredd, motivation och kraft för vårt egentliga 

-
munen ökar. 

Under året har vi fortsatt att skicka ut 

Årsmötet  
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 

14 mars. I samband med årsmötet besök-
tes vi av kommunstyrelsens ordförande 
Daniel Dronjak Nordqvist som informer-

 
mc-grupperingen Bandidos närvaro i en 
fastighet vid Häradsvägen. 

Julfesten 
Årets julfest var nummer 41 i ordnin-

gen och blev som vanligt mycket lyckad. 
Så många som 141 barn och 145 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. 

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

Vid utvärderingen fann vi att choklad-

Trädgård  
Föreningen har enligt stadgarna förmed-

lat trädgårdsvaror vår och höst.
Våren innebar beställningar för 48 809 

kronor, och hösten beställningar för 13 
494 kronor. Det var en liten sänkning mot 
föregående år. 

-
tresse 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 medlemmarna. 
Husbladet är vår viktigaste återkommande 
kontakt med våra medlemmar.

Hemsidan 
Vår hemsida har fortsatt utvecklingen  

under 2012 med Staffan Kihl som web-
master. Vi hoppas att våra medlemmar 

sida: www.snattringe.com

Miljö och stadsplanefrågor 
I samband med Huddinges städvecka 

ordnade vi en städaktivitet vid Stuvsta  
Station och angränsande Snättringevägar 
den 25 april för att förbättra vår närmiljö. 
Det var tyvärr bara 6 av våra mest aktiva 
i föreningen som dök upp men de gjorde 
desto större gärning. Vår insats uppskat-
tades av kommunen som detta år utdelade 
ett städpris till oss. Det innebar 1000 kronor 
som vi använde för att köpa färg för att måla 
över klotter på elskåp i området.

Snättringe Fastighetsägareförenings

Verksamhetsberättelse för 2012 
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På hösten gjorde vi i föreningen tillsam-
mans med kommunen en trivsel- och trygg-
hetsinsats för att rensa ut sly och buskar 
på vår sida av Stuvsta station. Vi framförde 
även önskemål om förbättrad belysning och 
sopkorgar i närheten för att få en snyggare 
och tryggare miljö. Kommunen svarade 

sopkorgar.
Efter föreningens kontakt med Vattenfall 

har vi sedan föregående år fått lov att måla 
både transformatorstationer och elskåp för 
att göra vår miljö snyggare. Under året har 
vi varit ute och snyggat upp ett större antal 
skåp i området. Det har på sätt och vis varit 
en dragkamp med klottrare vars förfulande 
signaturer vi inte önskar i området.

Som en följd av att en styrelsemedlem 
skrev ett medborgarförslag om bland annat 
en stig vid Badstrandsvägen för att förbät-

runt Långsjön har detta ämne två gånger 
behand lats i aktuell kommunal nämnd.  

om att de inte ser det ekonomiskt befogat att 

prioritera en stig där men att de ska gallra 
ur buskage och träd så att människor ska 
kunna passera på sträckningen.

medlem om problem med en vägbula 
på Ingemansvägen i den ganska branta 
backen. Vi lämnade ut ett en enkät till de 30 
mest berörda hushållen. I stort blev svaren 
att vägbulan behövdes av de som bodde 
i backen men de som bodde ovanför ville 

-
muntjänsteman som informerade om att 
kommunen hade minskat höjden på bulan 
och ville utvärdera den lösningen ett halvår 
senare.

Styrelsen menade att det var en bra 
första lösning att pröva. Vi kan också fun-
dera över om det skulle vara läge att öppna 

Bandidos i Snättringe
Direkt vid årets början uppfattade vi  

i föreningen att mc-grupperingen Bandidos 

inom vårt område för att ha den som lokal 

Stolta städare från fastighetsföreningen vid Stuvsta station.
Foto: Staffan Kihl: 
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hel del orosyttringar från boende i området 
som hade sett Bandidosbanderollen hänga 
synligt mot gatan.  Den 17 februari var 
företrädare för föreningen kallad till möte 
hos kommunen för en gemensam diskus-
sion mellan polis, kommun och förening om 
Bandidos lokalisering.

Vi kom fram till att ha en gemensam 
hållning i frågan. Styrelsen kallade närmast 
berörda till infomöte i frågan. Info skickade 
även ut till boende i området. Vi beslutade 
även att lämna en skrivelse till de som 

verksamheten till lokal där kringboende kan 
ha större riskavstånd till dem.

Lokaliseringen blev mycket uppmärk-
sammad i lokal- och riksmedia.

Under året köpte kommunen fastigheten 
på auktion med kronofogden. Mc-klubben 
hävdade att de skulle vara kvar och frågan 
skulle upp i hyresnämnden i början av 2013. 

I slutet av året fanns mediauppgifter om 
att polisen hade avslöjat en gruppering som 
planerade att spränga Bandidos lokal i Snät-
tringe. Vid husrannsakan greps tre personer 
och polisen fann sprängmedel.

Grannsamverkan mot brott
Under året har närpolisen genom Anna 

Schellin på ett mycket bra sätt även i år tagit 
kontakt med boende för att öka tryggheten i 
områdena med grannsamverkan. 

Vi i föreningen är samlande länk för 
henne när det gäller grannsamverkan  
i Snätt ringe. Vi beslutade också att på 
hennes förfrågan ge ett mindre ekonomiskt 
bidrag till grannstödsbilen.

Den 3 oktober hade vi ett möte med de 
viktiga kontaktpersonerna för grannsamver-
kan mot brott i Snättringe med närvaro av 
Anna Schellin.

Tack alla ni som aktivt deltar i grannsam-
verkan 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 på torsdager 
och lite mer fysisk yoga på söndager.
Juristinfo

Den 20 mars informerade juristen Lena 
Kjellström om goda råd gällande familjerät-
ten.

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. 
Även golvet har börjat hyras ut och uppskat-
tas. Vi köpte till ytterligare bord samt ökade 
golvytan något.

Snättringes historia

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 5 maj vid den väl besökta 
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 
Vårt initiativ med Långsjörundan levde 

vidare för 11:e gången! Vår gemensamma 
aktivitet med 12 andra föreningar i Huddinge 
och Stockholm runt Långsjön skedde i år 
den 9 september i bra väder. 
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Omkring 700 personer vandrade tip-
srundan runt Långsjön. Drygt 80 av dem 
startade vid vårt tält. 

Även i år hade vi trevlig dragspelsunder-
hållning genom Hugo Holmér.  Erica Eng-
ströms företag, Blomstrande ting, delade 
ut en ros var till många deltagande kvinnor. 

Snättringeloppis den 17/6
För första gången föreslog vi en aktivitet 

med försäljning på den egna marken utan 
tillståndskrav och avgifter i hela Snättringe 
mellan vissa klockslag. Vi erbjöd intresse-
rade att anmäla intresse på vår hemsida så 

vid viss adress. Ett tjugotal personer tog 
kontakt för att sälja. 

Tyvärr blev det en av årets regnigaste  

heterna rann bort denna gång. Styrelsen 
överväger nytt försök kommande år.

Samverkan
Vi har haft fortsatta kontakter med våra 

vänföreningar, Stuvsta Villa- och Trädgårds-
förening och Fullersta fastighetsägareföre-
ning. Vi har mycket glädje av kontakterna 
med föreningarna som samverkar i Lång-
sjörundan. 

Kontakterna och samverkan med kom-
munen har fungerat allt bättre under året. 
Vi har goda kontakter med politiker och 
tjänstemän.  I år har vi även haft ett mycket 
fruktbart med kommunens fältverksamma 
goda krafter.

Vi har givit ett årligt bidrag till Villaä-
garna, 3 kronor/medlem, ca  4000 kronor, 
för det arbete de gör för villaägarna på det 
nationella planet.

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

Snättringe i januari 2013

Styrelsen för 
Snättringe fastighetsägareförening

Snättringe
 Fastighetsägareförening 

söker nya styrelsemedlemmar!

Styrelsen söker dig som gillar att få lite kunskap om och möjlighet att påverka 
din närmiljö. Vi behöver fylla tre platser i styrelsen:

I första hand behöver vi någon som har lätt för att skriva och vill skriva våra styrelse-
protokoll.
Sedan behöver vi någon som vill hålla kontakt med våra trevliga ungdomar som delar ut 
Husbladet och övrig föreningsinformation och samordna mellan tryckeri och utdelare.
Slutligen behöver vi någon som gillar att sitta vid datorn och sköta medlemsregistret. 
Detta arbete är koncentrerat kring tiden när medlemsavgifterna betalas.

Intresserad? Kontakta föreningens ordförande Lars Lehman på tel. 711 66 77 
eller maila till info@snattringe.com
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Många av er har kanske sett “Vänner” 
hos Bensin Hårstudio i Snättringe, 
Smörgåsboden i Stuvsta, Galleri Adolf-
sson i Segeltorp eller 1000 meter konst  
i Huddinge. Heléne Forsbergs tavlor med 

har blivit mycket populära och hittat 
nya hem förutom i våra trakter även hos 
konstvänner i 8 olika länder. 

Heléne Forsberg startade sin bana 
som konstnär först i 30-årsåldern efter-
som det nya huset i Snättringe hade så 
många tomma väggar som måste få ett lyft.  
Bukowskis var inget alternativ så det var 

bara att fatta penseln och blanda färg. 
Heléne har inga konstnärer i släkten men 
var van med att skapa i olika material och 
tekniker och gillade att jobba med färg. Nu 
blev det mest akryl och olja men också en 
och annan akvarell. Flitens lampa lyste 
under kvällar och nätter tills väggarna var 
fyllda med tavlor. 

Under senare år har Heléne gått en 
tvåårig konstutbildning inom färg och form 
vid Södertörns Folkhögskola.

Hällristningar inspiration till “Vänner”
 I samband med millennieskiftet började 

idéerna till det som skulle bli en lång serie 

“Vänner” från Snättringe 

”Vänner” från Snättringe

Foto: Bengt Höglund
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målningar på temat “Vänner” växa fram. 
Heléne inspirerades av gamla hällristningar 
och historiens vingslag  i samband med 
1000-årsskiftet. De första målningarna var 
mycket detaljrika och tog lång tid att göra. 

sedan renodlades och blev en lång serie 
vänner som i 12 år förmedlat vänskap, glädje 
och en del allvar. Bilderna ger möjlighet till 

-
liggande mening som betraktaren själv får 
fundera över. Första utställningen var 2002 
på Galleri Lerkrogen i Älvsjö med inbjudna 
vänner och bekanta.

Eget företag
Det som började som en hobby vid sidan 

om yrkesarbetet på kontor utvecklades 
snabbt och sedan 2011 är Heléne egen 
företagare som konstnär. Tavlorna har fått 

vara försäljare och nå ut till en kundkrets. 
Vill man få sin eget familjeporträtt utformat 
som en “vännertavla” så går det också bra. 

Förutom att måla sina vänner är Heléne 
inspiratör och handledare i många olika 
tekniker inom bild- och formskapande verk-
samhet. Hon håller kurser och seminarier för 
alla åldrar för att locka fram kreativitet och 
skaparlust. Öppna förskolan i Stuvsta har 
fått besök av Heléne liksom några andra av 
kommenens skolor. Hon arrangerar gärna 
skräddarsydda workshops även för privat-
grupper och företag där lusten att experi-
mentera och tänja sina gränser står i fokus.

Brodera “Liten Vänner-Kudde”
Förutom måleri är fritt broderi ett stort 

intresse. Heléne har även tagit fram ett litet 
broderi-kit för broderisugna “vänner”. Med 
hjälp av utförlig beskrivning, material och 
nålar kan man brodera sin egen “Vänner-
kudde” på några timmar. Bottentyget är i 
vadmal och på bakstycket till kudden sitter 
ett liten fastsytt “Vännermärke”. Säljs endast 
via Helénes hemsida och levereras i en liten, 
noggrant handpaketerad upplaga. 

Foto: Bengt Höglund
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Ny utställning till hösten

Efter över 40 utställningar är Heléne en etablerad konstnär. Hon har även återvänt till 
sin barndomsstad Sala med en utställ ning varje år sedan 2008 på Galleri Gläntan. Våren 
är redan inbokad för att måla tavlor i den egna ateljén till nästa stora utställning under 

som ska hända”.

Lars Tiberg

Heléne Forsbergs tavlor är delvis inspirerade av hällristningar.
Foto: Bengt Höglund
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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 21 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!
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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!

073 - 402 08 70 070 - 756 03 21

Fotvård
Massage
Hudvård

Manikyr
Nagelförlängning
Nagelförstärkning

Klipp & fix

08 - 88 53 03
Orrvägen 2, Segeltorp

Besök oss på Facebook!
Vi tar emot Wellnet och 

Friskvårdschecken.
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Smörgåsboden i Stuvsta är inne på sitt 
nionde år och har hunnit få en etablerad 
kundkrets. Under våren kommer det att 
ske ett ägarbyte men sortimentet kom-
mer att bestå. Lotta som tar över efter 
Victoria har jobbat många år i företaget.

Utökat lunchutbud
Smörgåsboden har sedan man öppnade 

i Stuvsta centrum ständigt utvecklat sor-
timentet. Förutom grymma mackor enligt 
recensioner på nätet så kan man idag även 
få sallader, pajer och pasta till lunch. Vill man 
ha pannkaka så går det också bra. Antalet 
kunder har ökat och många gäster uppskat-
tar att man även kan sitta ute. Är det kallt 

ut. Smörgåsboden är också ett vattenhål för 
nyblivna mammor och som mest har det varit 
8 barnvagnar som trängts på den lilla ytan. 

Lotta tar över efter Victoria
Victoria Ray startade Smörgåsboden 

och tycker att Stuvsta är ett trivsamt cen-
trum. Det är en positiv atmosfär och gott 
om trevliga stamkunder som hon fått lära 
känna genom åren. Men nu känns det läge 
att göra något annat och låta en mångårig 
medarbetare ta över rodret. Det är Lotta 
Dahlby som under våren kommer att axla 
ansvaret. Lotta är upplärd av Victoria och 
har jobbat i Smörgåsboden i cirka 5 år. De 
kommer inte att bli några revolutionerande 
förändringar säger Lotta. Sortimentet är väl 
inarbetat och företaget kommer att drivas i 
samma anda som tidigare. Kanske blir det 
någon mindre förändring i serveringslokalen. 
Lotta bor på Stambanevägen så det är nära 
till jobbet. Detta kan både vara en fördel och 
en nackdel – det är lätt att hänga kvar även 
efter stängning.

Smörgåsboden i Stuvsta byter ägare

Foto: Bengt Höglund
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Take away
Smörgåstårtor är populärt att beställa 

rostbiff, lax eller räkor. Vill man slå på stort 
tar man en “speciell” med räkor, lax, rom och 
skagenröra. Det går även bra att beställa 
kalla bufféer till festliga tillfällen. I dessa tider 
av ständigt ont om tid är det också många 
som tar med sig en snabbluch under armen 
och en latte i handen.

Konstgalleri
Smörgåsboden är inte bara ett café utan 

även ett litet galleri där olika konstnärer 
brukar sätta upp sina tavlor på väggarna. 
Heléne Forsberg har haft sina “Vänner”  
hängande där och just nu är det tavlor  
signerade Solveig Skoglund från Vendelsö 
som skapar atmosfär i lokalen. Målningarna 
är gjorda i olja och akryl och är inspirerade 
av människor, natur och det som är vackert 
i livet.

Husbladet önskar Lotta lycka till med 
att ta över ansvaret för Smörgåsboden  
i Stuvsta!

Lars Tiberg

Lotta Dahlby tar över från Victoria Ray under våren men det kommer inte att ske några revolutionerande 
förändringar.

Foto: Bengt Höglund
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Har ni undrat vad det är som låter vid Utsäljeskolan?

Det har en längre tid varit risk för ras från berget vid bollplanen och området har varit 
inhägnat.  Nu håller man på och skrapar loss lösa stenar och ska köra bort dem.  Man 
började före jul och nu är det i full gång igen.  Det såg mer dramatiskt ut när maskinen 
stod ända uppe i backen, men då hade jag ingen kamera med mig.

Gunnel Jacobsen

Skridskoåkning på Långsjön
Just nu träffas många glada människor från 

alla sidor av sjön för att njuta av vintern. De som är 
med bilden har kommit från Stuvsta på andra sidan 
järnvägen och hit.

Varmkorvförsäljningen är i full gång och kön lika 
lång som den brukar och det är till Stockholms stad 
vi ska skicka en vänlig tanke och tacka för den 2 km 
långa plogade banan.

Gunnel Jacobsen

Påminnelse
Kom ihåg att betala medlemsavgiften, 90  kro-

nor till pg 75273-3
Tidigare år har vi skickat inbetalningskortet 

med vinternumret, men på grund av att årsmötet 

med förra numret.
Stöd vårt ideella arbete och ni får möjlighet 

att hyra vårt partytält, åtnjuta medlemsrabatter 
m.m.
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Annons

Euronovakliniken
Laser & IPL 
Hårborttagning 
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl 
Pigmentförändring  
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

 

Ingemansvägen

velse från en boende i området 
ovanför Ingemansvägen, nära 
brandstationen. Han framförde 
önskemål om föreningens hjälp 
att få bort en vägbula som hade 
placerats i backen, troligen för 
att dämpa hastigheterna.

Vi i styrelsen valde då att 
göra en liten enkät till boende i 
backen och i området ovanför.

Vi fick in ett tjugotal svar. 
Det visade sig i stort att boende 
i backen ville ha vägbulan kvar 
och att de som bodde ovanför 
och var tvungna att köra upp- 
och nerför backen i vått och torrt, 
kallt och varmt, inte ville ha den. 
Backen slutar på nersidan tvärt 
på en korsande väg.

Styrelsen började då övervä-
ga alternativa in- och utfarter till 
området.

ett mail från en tjänsteman i kom-
munen om att de under hösten 
hade sänkt höjden på bulan för 
att kunna utvärdera den under 
kommande halvår. Styrelsen ser 
det naturligt att denna lägre bula 
utvärderas innan andra åtgärder 
övervägs. 

Lars Lehman
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andraklassare i Snättringeskolan när jag 
varit inbjuden för att prata hembygd, och 
vägnamnen har varit ett stående tema. 
Alla vet vad vägen heter där de bor.

”Huddinge vägnamn” 
Några av er har den kanske hemma, 

1988 av Alf Nordström på uppdrag av 
Huddinge kommun och där nämns alla de 
väg- och kvartersnamn som fanns då i Hud-

vägnamn och för många av namnen har 
Nordström hittat en förklaring.

-
nat bli “framsidesbild” så valdes en med 
Häradsvägen genom Snättringe. Man ser 
vägen med Knallens livs och kiosken till 
vänster och till höger Snättringe gård med 

par vandrar vägen fram. De verkar vara 
över nybyggaråldern, men kan ju vara på 
väg att hälsa på någon yngre familj. Bilden 
är beskuren, men i boken Snättringe och 
Långsjö
hörnhuset Snäckvägen 1, som då hade 
balkong och café. Det var där de satt 1931, 
när de bildade Snättringe Sportklubb.

Hur det började
När de olika tomtbolagen skulle börja 

sälja sin mark så anlitades lantmätare som 
gick runt i terrängen och ritade och mätte 
in så många tomter som möjligt. Snättringe 

nummer så att man skulle kunna hålla reda 

olika delarna blev det 1:1, 1:2, 1:3 osv.
Det var naturligtvis omöjligt för köparna 

att hitta en viss tomt bara efter nummer, 
så exempelvis Stufsta Fastighets AB bör-
jade tidigt att på ett föredömligt sätt dela 
in tomterna i kvarter med namn. För att 
underlätta ännu mer sorterades kvarteren 
i olika områden ”efter kategorier”, det blev 
områden med blommor, träd, fåglar, rovdjur, 
husdjur och liknande. På Snättringes sida 
om järnvägen och fram till Tomtberga präst-
gårdsmark blev det asagudar. 

Enstaka större vägar fick namn ti-
digt, men för de flesta nybyggarna var 
det kvarters namnen som var adressen.  
I skolan skulle man tala om var man bodde 
och det var inte konstigt att någon bodde 
bland blommorna och någon annan bland 
fåglarna. Det var ett bra sätt att få veta unge-
fär var kompisarna bodde. Några enstaka 
elever hade bara ett stadsäganummer som 
adress. När jag 1948 kom till realskolan på 
Ringvägen i Stockholm, då undrade till och 

Vad heter vägen där du bor?

Korsningen Snättringevägen-Häradsvägen, 1930-
tal, vykort.

Samma korsning ca 1960, vinterbild. 
Foto: Kurt Larsson
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med lärarna om Tulpanen 2, Stuvsta verkli-
gen var en adress. Under min tid i realskolan 
ändrades adressen till Långkärrsvägen och 
sen var det inte längre något konstigt med 
oss från Huddinge. 

Yrken som kvartersnamn
I Snättringemunicipet hade man i början 

bara delvis kvartersindelning och när det 
sedan skulle sättas i system, då bytte man 
ut de få namn som redan fanns och valde 
”kategori yrken” - i bokstavsordning. Man 
började med A vid Långsjön och gick vidare 
mot Fullersta.

Vägnamn
Det var inte bara brev- och tidningsut-

bärare som hade svårigheter. Vatten och 
avlopp var fortfarande inte utbyggt och 
när man beställde hämtning av latrin hos  
Huddinge renhållningsverk då gällde det att 
kunna förklara var man bodde.

När de sex municipalsamhällena up-
phörde 1950, då skulle det bli en bättre 
ordning. 

Alla vägar skulle ha namn. 
En del vägnamn fanns i flera av  
municipen - det måste ändras 
En del vägar hade aldrig byggts 
färdiga och de olika vägstumparna 
hade samma namn utan att hänga 
ihop - det måste ändras. 

Snättringe husblad
Husbladet har som tradition att i årets 

första nummer publicera både en karta 
över tidningens utdelningsområde och en 
förteckning över fastighetsägareföreningens 
medlemmar. I januari 2011 fanns medlem-
marna fördelade på 117 olika vägar och 
några ända borta på Jerikovägen vid Käll-
brinks iIP, plus några intresserade medlem-
mar på vägar utanför området. 

större genomfartsvägar inom Snättringe 
och jag planerar att skriva om vägnamnen 
i några kommande nummer av Husbladet 
och börjar här med de stora. 

Häradsvägen
Häradsvägen blev färdig 1927 och 

Svartlösa Härad. Den byggdes betydligt 
smalare, krokigare och backigare än den är 

-

Häradsvägen 83 och 93, ungefär mitt emot 
Snättringe gård.

 
i Sverige och alla har fått sina namn av 
samma anledning. Numera är vår Härads-

har den trottoar på båda sidor, där både 
cyklister och fotgängare ska samsas.

Snättringevägen
Även om den inte längre är någon 

genomfartsväg, så får den komma med  
i den här artikeln. 

Namnet Snättringe har namnforskarna 
inte hittat någon bra förklaring på trots att 
det är ganska vanligt med namn som slutar 
på -inge eller -ing. (Vikingarna bodde i vikar 
och uddingarna på uddar)

Numera finns Snättringevägen bara 
mellan Kyrkstötsvägen och Lönnvägen, 
men den har varit längre och gått mellan 
Korkskruven och Källbrink. Det är samma 
sträckning som människor har gått sedan 
urminnes tider. Bitvis slingrar den ännu och 
“följer bergfoten”. På 1200-talet när Stock-
holm blivit Sveriges huvudstad började den 
kallas Göta Landsväg, därför att den då var 
genomfartsleden mellan Götalanden, östra 
och västra och huvudstaden.

Huddinge hembygdsförening har givit ut 
ett häfte om avsnittet genom Huddinge och 
kommunen har satt upp informationsskyltar. 

små riktningsskyltar och fyra större skyltar 
med text och karta: vid kommungränsen/

Riktningspilar vid Göta Landsväg. Det slingrande 
G:et är ritat av Huddingekonstnären Håkan Bull.

Foto: Gunnel Jacobsen
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Korkskruven, Stambanevägen, Snättringe-
kiosken och Källbrinksbacken. 

På skylten vid kiosken har det blivit en 
felskrivning. “Snättringes torg” kallades 
Knalletorget och inget annat. Egentligen 
var det kringvandrande försäljare som 
kallades knallar, men här fanns en butik 
med fotogenpump och en kiosk. Det var ett 
torg/mötesplats där man kunde handla och 
träffas. 1935 inrättades en busslinje mellan 
Stuvsta station och Källbrink och det var 
vid Knalletorget som bussen från stationen 
svängde till vänster in på Snättringevägen, 
som då hette Huddingevägen. Man kunde 
ju ta den vägen för att komma till Huddinge 
station! 

Lönnvägen
Vid den gamla Konsumbutiken svänger 

Lönnvägen av från Häradsvägen i Snätt-
ringes enda rondell. I avsnittet mellan 
återvinningsstationen och Gamla Stock-
holmsvägen går den i Göta Landsvägs 
sträckning och har alltså haft namnen 
Huddingevägen, Snättringevägen och nu 
Lönnvägen. 

sitt namn på 1950-talet när Stockholms 
vatten ledning byggdes och på det nybyggda 

sida. Det hade tidigare funnits en kort blind 
avtagsväg från Häradsvägen med namnet 
Rönnvägen. Men det fanns redan en Rönn-
väg på annat håll, så när den förlängdes och 

(kategori träd). Kvarteret Agenten på andra 
sidan Häradsvägen vid rondellen hade en 
kort tid haft namnet Lönnen. 

Utsäljeleden
Vägen byggdes som en avtagsväg för  

bilar och bussar till och från Häradsvägen 
och det nya radhusområde som skulle byg-
gas. Det gjordes inga trottoarer alls, fotgän-
garna skulle gå på bilfria sidovägar. 

Nordström skriver så här:
Namnet Utsälje saknar gammal hävd och 

är svårt att förklara. Måhända skall det tolkas 
rent bokstavligt – de åtta långsmala ägor, 
vilka på en karta från 1920-talet beteck-
nades som ingående i Huddinge egnahem, 
skulle helt enkelt säljas ut.

Om någon vet mer, så hör gärna av er. 

Snättringeleden
“Led” har blivit ett nytt begrepp för 

genomfartsväg och verkar vara tänkt för 
vägar utan tomtutfarter. Snättringeleden 
är en sådan led mellan Huddinge C och E-
4-an särskilt för Södertörns Brandförsvar. 
Det sprängdes en “öppning” i berget för att 
komma ner till Åvägen, men den planerade 
genomfartsleden till Skärholmen blev aldrig 
byggd och därför möts Snätt ringeleden och 
numera Stråkvägen i en tvär kurva med ett 

trottoar på en sida.

Fortsättning i nästa nummer
Vänsterpartiet i Huddinge skrev 2012 

en motion till kommunfullmäktige om att 
göra kvinnorna mer synliga i gatunamnen  
i Huddinge. Vad det leder till får väl fram-

vägnamnsförklaringar.
Gunnel JacobsenSkylt vid Snättringekiosken. 

Foto: Gunnel Jacobsen
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BÖRJA SPARA

NU!

A U K T O R I S E R A D  Å T E R F Ö R S Ä L J A R E

För varje dag som går utan en
Sverigepump betalar du upp till
65% för mycket för din värme.

VI STÅR BEREDDA!
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Efter att ha huserat ett antal år i Hagsätra 
och Kungens Kurva har El-Effekt återvänt 
till Snättringe. Företaget startades 1965 
i Milsten av familjen Frykberg. I dag är 
sonen Björn Frykberg ensam ägare och 

Snättringe gård i december 2012.

Smarta lösningar inom el och data
El-Effekt System Service AB arbetar med 

 
i hela Sverige inom framförallt bank, petrole-
umindustri och dagligvaruhandeln. El-Effekt 
erbjuder tjänster inom både entreprenad 
och service och har 18 anställda. Aktuellt 
just nu är att hitta smarta lösningar för att 
spara energi. Det kan gälla att konvertera 
till LED-lampor eller förbättra styrsystemen 
för till exempel ventilation. Inom data är det 

som är på frammarsch.

Hård konkurrens
Enligt Björn Frykberg är det en hård 

konkurrens inom branschen. För att lyckas 
måste man ha kunniga medarbetare. Eft-
ersom man jobbar med elektricitet krävs 

erfarenhet. Mycket hänger också på att få till 
en bra offert och att man sedan upparbetar 
en bra kontakt med kunden. Det gäller att 
både kunna komma med förslag och idéer 
samt vara ett bra bollplank. 

Av någon anledning är elinstallatör ett 
typiskt manligt yrke. Björn har bara haft en 
tjej anställd under alla år. Att installera el 
och data kräver ingen muskelkraft – mer 
noggrannhet och tålamod.

LOVA – bidrag för havsmiljön
Regeringen har beslutat om ett nytt 

bidrag som ska minska mängderna kväve 
och fosfor i Östersjön och Västerhavet. 
LOVA står för Lokala vattenvårdsprojekt 

El-Effekt har återvänt 
till Snättringe

Foto: Bengt Höglund
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och El-Effekt säljer och installerar tömnings-
anläggningar som omfattas av detta bidrag. 

Många båtägare tömmer fortfarande sitt 

tillgång till en tömningsstation i gästhamnen 
går det lätt att tömma toatanken samtidigt 
som man fyller på drivmedel eller vatten. År 
2016 ska ett förbud mot tömning av toalett-
avfall från fritidsbåtar vara genomfört för hela 
Sveriges kust och insjöar.

Björn och Barack har likadan hund
Björn Frykberg är uppvuxen i Snättringe 

och tycker om att vara ute med båten på 
sommaren och åka skidor på vintern. Men 
mest av allt gillar han sina båda portugisiska 

vattenhundar. 
Hundarna har lite simhud mellan tassar-

i Algarve använde just den här hundrasen 

andra redskap som tampar och trossar. De 
var även simmande rapporthundar mellan 
båt och land och kunde dresseras att valla 

Den mest kända ägaren till en portugisisk 
vattenhund är president Barack Obama.

Lars Tiberg

Björn Frykberg har återvänt till sina rötter. 
Familjeföretaget El-Effekt  är tillbaka i Snättringe.

Foto: Bengt Höglund

Foto: Bengt Höglund
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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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Nu har rondellhundarna nått Snättringe!
Den här årstidsanpassade varianten hittade jag i rondellen Häradsvägen / Stations-

vägen i mitten av januari.
Vem vet, kanske dyker andra nya arter, t.ex. vägrenar, också upp här?
Vi har visserligen inte så gott om rondeller i Snättringe, men det skadar inte att hålla 

ögonen öppna!

Text och foto: Staffan Kihl



Är du nyfi ken på hur din bostad står sig på marknaden? Vi vet! 
För den som säljer mest kan mest. Och ingen säljer mer än vi. 
Därför kan vi ge dig en värdering som bygger på unik fakta och 
kunskap om just ditt område. Givetvis kostar det inget och du 
förbinder dig heller inte till något. Låter det här intressant? Boka
ett möte på fastighetsbyran.se/vardering

Fastighetsbyrån i Huddinge, 08-774 30 10, huddinge@fastighetsbyran.se

©
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äteriet. Ä

rende nr M
S2012/03701.Vill du ha 

en värdering som 
stämmer bättre
med verkligheten?

Det är     
det händer.




