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%ORPÁXJRU
*DUDJHI|UVlOMQLQJYnUHQ
9LQQDUHL/nQJVM|UXQGDQ
6W\UHOVHQV|NHU
(QYDQGULQJUXQWVM|Q
+XVHWYLGVM|Q
+\UWlOWHWFQ\DSULVHU
9DUI|UKHWHUYlJHQVRPGHQJ|U
<RJD L YnU
6QlWWULQJHVNRODQVPDWVDO
6FRXWHUQDJ|UXQJDUHGRI|UOLYHW

0LWWLEODQGRVV

Sedan årsskiftet är jag
polis i Södertörn efter
ett långt polisliv i City.
Jag sökte mig ut efter att
min tidsperiod gick ut. Jag
hade ju lärt känna innerstadsborna och deras problem ganska väl med tiden
och såg den intressanta
möjligheten att få arbeta i
förort, dessutom i närheten
av var jag bor.
Ankomsten till Södertörnpolisen visade på en
ganska annorlunda värld.
Mycket ont om perso nal
RFK GH VRP ¿QQV KDU HWW
mycket tungt, slitande arbete att utföra i sträng ekonomisk åtstramning.
-DJ ¿FN KRSSD LQ L EURWWVRIIHUJUXSSHQ VRP KDU XSSJLIW
Snättringe Husblad
att stödja, skydda och motivera de som blir utsatta för brott,
ges ut av Snättringe
Fastighetsägareförening
företrädesvis kvinnor i brott i nära relationer. Jag har nu varit
igång under drygt 9 månader och hamnat i en helt annan värld.
0HGOHPVLQIRUPDWLRQXWNRPMånga kvinnor och barn lever i vår närhet med stor skräck
PHUJnQJHUSHUnUYDUDY
I|UYDGPDQQHQVNDJ|UDPHGGHPQlVWDJnQJ8QJDÀLFNRU
+XVEODGHWJnQJHUSHUnU
frihetsbegränsas och ska tidigt giftas bort till någon kusin de
8SSODJDH[
inte känner för.
Ansvarig utgivare:
Män tar hit kvinnor från utlandet och utnyttjar dem i sex/DUV/HKPDQ
slavliknande
förhållanden i tid under 2 år så att de kan skicka
Redaktion:
%HQJW+|JOXQG hem den förbrukade kvinnan innan dess och ta hit en ny. En
/DUV7LEHUJ
mamma bodde med sin 6-årige son på en madrass under
.DULQgVWPDUN köksbordet hos svärföräldrar som ville få bort dem.
Webmaster:
Det är märkligt att vi bor så nära dessa för Sverige så
6WDIIDQ.LKO
fruktansvärda förhållanden.
Annonsansvarig:
%ODQGPLQDDUEHWVNDPUDWHU¿QQVGHWGHVRPKDUHQJDJHUDW
%HQJW+|JOXQG
sig genom kommunen att ta hand om barn och ibland mamma
Tryckeri: .MHOOLV2IIVHW
med barn för att stödja dem socialt. De gör en fantastisk gärnPostgiro: 
ing i hemmet och på sin fritid.
Adress:
Jag har sett att kommunen ibland annonserar för att
6QlWWULQJHIDVWLJKHWVlJDUH
komma i kontakt med stödfamiljer till utsatta barn. Om ni är
I|UHQLQJ
en trygg familj i snygga, trygga Snättringe, så skänk gärna
FR*UnEHUJVYlJHQ
en tanke om det skulle vara läge för att hjälpa ett barn eller
+XGGLQJH
E-post:LQIR#VQDWWULQJHFRP en ungdom i vår närhet som behöver stöd.
Vi ska fundera på om vår förening skulle kunna stödja på
Hemsida:ZZZVQDWWULQJHFRP
något sätt. Det handlar om oss och vår framtid.
Lars Lehman, Ordförande
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2013
Styrelse
Ordförande
/DUV/HKPDQ

Vice ordförande
%R$QWRQVVRQ

Kassör
$QQVRÀ(ULFVVRQ/HKPDQ
Sekreterare
$QQ0DULH(KQPDQ 
Ledamöter
%HQJW+|JOXQG

+DOLQDgKPDQ
*HUWgVWHUJDDUG 
Suppleanter
/DUV7LEHUJ

6WDIIDQ.LKO


Kommittéer
Miljö och stadsplaner
/DUV/HKPDQ

Information
%HQJW+|JOXQG
/DUV7LEHUJ
/DUV/HKPDQ
6WDIIDQ.LKO
.DULQgVWPDUN







Inköp
*HUWgVWHUJDDUG 
Fest
%R$QWRQVVRQ
0DULDQQH/LQGTYLVW




Historia
*XQQHO-DFREVHQ



Medlemsrabatter

Grannsamverkan
(YD$QWRQVVRQ
/DUV/HKPDQ
%R$QWRQVVRQ





Placeringar
$QQVRÀ(ULFVVRQ/HKPDQ 
.HQQHW%HUJK

+XJR+ROPHU

Studie - kultur
+DOLQDgKPDQ
,UPD-DQVVRQ




Tält
*HUWgVWHUJDDUG
/DUV/HKPDQ
0LNDHO-RQVVRQ





Medlemsregister
-DQ6DPXHOVVRQ

*HUWgVWHUJDDUG 

Revisorer
6YDQWH$[HOVVRQ
6YHQ(NOXQG
Revisorssuppleanter
,QJYDU*XVWDIVVRQ
*XVWDI 5XEHQVVRQ






Valberedning
3HU$[HO/LQGTYLVW
%HUQW6|GHUOXQG
$OH[DQGUD%LUN





Fax till föreningen:

E-post:
LQIR#VQDWWULQJHFRP
Hemsida:ZZZVQDWWULQJHFRP

Annonsera i Husbladet!
'X QnU FLUND   KXVKnOO L 6QlWWULQJH WUH JnQJHU RP nUHW 9nUD OlVDUH lU
HQN|SVWDUNJUXSSVRPJlUQDJ\QQDUVLQDORNDODOHYHUDQW|UHU
9lQG GLJ WLOO %HQJW +|JOXQG Sn WHOHIRQ     3ULVHUQD QHGDQ
lU H[NOXVLYH PRPV RFK JlOOHU SHU QXPPHU YLG DQQRQVHULQJ PHG VDPPD
PDWHULDOLWUHQXPPHU'LPHQVLRQHUQDDQJHVLFPEUHGG[K|MG
+XVEODGHWVUHGDNWLRQNDQYLGEHKRYKMlOSDWLOODWWXWIRUPDDQQRQVHQ

Annonsprislista
6WRUOHN
+HOVLGD
+DOYVLGD
.YDUWVVLGD
OLJJDQGH
VWnHQGH
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9LVDXSSnUHWVPHGOHPVNRUWL
6QlWWULQJH)DVWLJKHWVlJDUHI|UHQLQJ
I|UDWWHUKnOODGLQUDEDWW
Dala Trä
Lillerudsvägen 39 Tel 774 74 70
10 %SnRUGLQDULHSULV
Malms Fastighetsbyrå
Fullersta, Tel 774 82 88
20 %SnPlNODUDUYRGHW
OKQ8
Huddingevägen 376 Tel 711 10 82
10 % SnWLOOEHK|URFKROMRUHM
EDWWHULHUGlFNRFKVSHFLDOHUEM
10 %SnK\UDDYVOlS
Stuvsta Glasmästeri
Myrängsvägen 65, fd Myrängens Livs
Tel 711 17 40
10 %SnUHSDUDWLRQHUDYI|QVWHU
LKHPPHW
Stuvsta Lås
Stationsvägen 27 info@stuvstalas.se
Tel 774 12 00, Mobil 0733-844 544
SnOnVSURGXNWHULQVWDOODWLRQHU
RFKQ\FNHONRSLHULQJ
*lOOHURUGLQDULHSULVHUHMNDPSDQM
Stuvsta Rör Comfort
Djupåsvägen 19 Tel 556 405 90
10 % Sn ODJHU RFK EXWLNVYDURU
HMH[WUDSULVHUHOOHUNDPSDQMHU 
JlOOHUHQGDVWNRQWDQWN|SLEXWLNHQ
Thomas Glaad AB
Solhemsvägen 25A
Tel 779 80 50 Mobil 070-779 57 00
5 %SnDOOWLQRPJUlYQLQJRFK
PDUNDUEHWHQ
Blomstrande Ting
Häradsvägen 121, Tel 08-711 89 00
10% HMEORPPRJUDPEORPVWHUFKHFN
Klipp & Fix
Orrvägen 2 Tel 88 53 03
5%SnDOODEHKDQGOLQJDU SURGXNWHU
Derma-to-me, hud & fotvård
Orrvägen 2 Tel 073-402 08 70
5%SnDOODEHKDQGOLQJDU SURGXNWHU
Skin by N, nagelvård
Orrvägen 2 Tel 070-756 03 21
5%SnDOODEHKDQGOLQJDU SURGXNWHU
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Foto: Bengt Höglund

Borta bra – men

hemma bäst!
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En period i livet seglade Jonas Hamberg med charterturister i Västindien
Privat foto

9HPKDULQWHGU|PWRPDWWnNDWLOO9lVW
LQGLHQ"(OOHUVHJODMRUGHQUXQW"8SSOHYD
Q\DlYHQW\UYDUMHGDJ"-RQDV+DPEHUJ
KDUJMRUWDOOWGHWGlURFKW\FNHUDWWYDU
GDJHQlUIXOODYIDQWDVWLVNDXSSOHYHOVHU
och att bo i Snättringe är bättre än Mar
tinique.

i djupet men lyckligtvis blev han räddad av
en amerikansk fregatt. Annars är det grund
som är den största faran för alla seglare trots
sjökort och modern utrustning.

Husbladet träffar Jonas Hamberg i hans
föräldrahem ett stenkast från Snättringe
skola. När han som 23-åring 1977 hissade
segel och tillsammans med två kompisar
styrde kosan mot Västindien i en Laurinkoster trodde han nog inte att han skulle
sitta här år 2013 som trygg familjefar med
IUXRFKWYnVPnÀLFNRU

(JHWKXVSn6W0DUWLQ
Under många år pendlade Jonas mellan
Västindien, närmare bestämt S:t Martin, och
Stockholm där han under många år drev
Galärbryggans Marina. Periodvis hyrde
han ut båtförsäljningen på Djurgården och
ägnade sig åt att frakta charterturister på
S:t Martin.
Jonas hann även bygga ett eget hus
på S:t Martin och mycket talade för att han
skulle bli bofast i Västindien.

Båtar var Jonas stora passion och 1983
bar det ut på de sju haven för en tripp runt
jorden. Ingen non-stop resa, utan under fem
år hann han träffa sin första fru, få en son
och jobba med turistcharter. Det är en stor
skillnad mot kappsegling i ur och skur. Tar
man det lugnt kan man ligga i hamn när det
stormar och njuta av seglingen när himlen
är oskyldigt blå. Men visst har Jonas varit
med om orkan och riskerat att följa med ner

7ULYVL6QlWWULQJH
Men det är ju sällan som det går som
man tänkt sig. Jonas separerade från sin
första fru, lämnade S:t Martin och sålde
Galärbryggans Marina. I det kalla vattnet
under en uppfriskande simtur i Vansbro träffade han en äventyrlig kvinna som hade sett
olika delar av världen och bland annat jobbat
i Australien. Det sa klick och drömmen om
Västindien bleknade bort.
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Jonas sålde huset på S:t Martin, köpte
ut sina systrar från deras gemensamma
föräldrahem i Snättringe och kastade ankar
på land.
Huset blev en fast punkt men även ett
ständigt pågående renoveringsprojekt.
Mycket historia satt i väggarna och det har
tagit 10 år att sätta personlig touch på huset.
Flera gamla klasskompisar bor också kvar
i området och har likt Jonas tagit över sina
föräldrars hus. Jonas återkommer ständigt
till hur bra han trivs i Snättringe – nära till
natur och sjöar, nära till kultur och stadsliv.
Snättringe känns också tryggt för barnen och
han har bara gott att säga om både förskolan
och Snättringe skola.
”Snygga trygga Snättringe” är ett motto
som Jonas håller med om och han tycker att
GHWWLOORFKPHG¿QQVOLWHE\NlQVODLRPUnGHW
När det gäller spänning så tycker Jonas
att det har varit ett lika stort äventyr att skaffa
familj som att utforska främmande öar. Han
känner numera ett stort lugn och kan leva
här och nu. Inte drömma och längta långt
bort eller utmana ödet.

Ett äventyrligt liv ger tidiningsrubriker!

Snättringe Husblad 90

Jonas Hamberg, seglare och kitesurfare
Foto: Bengt Höglund

Foto: Bengt Höglund
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0HGYLQGLVHJOHQ
Men en sjöman älskar havets våg heter
det i visan och visst gillar Jonas att segla
om än i fridfulla vatten. Fast när han ger sig
XW Sn NLWHVXU¿QJ måste det vara frisk vind
i seglet oavsett om det är i Flottsbro,
Sätrabadet eller Gålö. Gärna 7 – 8 m/sek.
När man kitesurfar står man på en surfbräda
och har en sele med linor kopplade till en
GUDNH VRP À\JHU LYlJ L YLQGHQ 9nWGUlNW
skor, handskar och huva på.
Jonas dras till vattnet och tycker att
det är häftigt att färdas med vinden. Det
JHUHQVWDUNNlQVODDYYlOEH¿QQDQGH2FK
inte behöver man vara rädd för hajar eller att solen är för stark. Han brukar även
kappsegla varje tisdag tillsammans med 20
andra sjöbusar i Lilla Värtan. Hans fru Eva
är inte lika galen i båtar men spänner gärna
på sig längdskidorna och stakar ut i Ågesta
eller Lida.
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)|UYHUNOLJDGLQGU|P
Jonas Hamberg har full förståelse för oss
andra som kanske har en dröm om att ta sig
till Västindien. Hans råd är att börja planera.
Om man inte bara vill ta en charterresa utan
vara borta en längre tid gäller det att skrapa
ihop lite kapital under några år. Är du riktigt
motiverad så behöver det inte ta mer än
max 5 år. Det är bra om man inte har för
mycket fasta kostnader hemma eller andra
åtaganden som gör att det känns svårt att
kasta loss. Den största utmaningen är att
verkligen ge sig iväg. Segla är inte så svårt!
Men har man en dröm ska man försöka
förverkliga den. Då kan man som Jona
återvända till Snättringe och känna att
hemma är i alla fall bäst!
Lars Tiberg

Snättringe Husblad 90
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5LNWLJ0DVVDJH*|UDQ%HUJ
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 /|QQYlJHQ
Dagtid, kvällar och helger.
Tidsbeställning 
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3(752/(806(59,&(
352'8.76257,0(17
(OGQLQJVROMD±'LHVHO
7DQNUHQJ|ULQJ±%UlQQDUVHUYLFH
$XWRPDWLVNDROMHOHYHUDQVHU
-RXUOHYHUDQVHU
9lONRPPHQPHGGLQEHVWlOOQLQJ


Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt
i husgrunder, samt stenspräckning

Problem med berg och sten?
Vi spräcker berg, sten och betong!
Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med
specialisering på villor och villaträdgårdar.
Vi utför följande:
• Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och
schaktarbeten samt grundläggningar.
• Byte av vatten och avlopp
• Tomtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor,
nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.
• Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll
• Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.
• Spräcker sten, berg och betong
• In- och utvändig målning

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00
Medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten
Solhemsvägen 25 A
141 31 Huddinge
Hemsida: www.fuktisolera.com

Snättringe Husblad 90

Innehar F-skatt och
Ansvarsförsäkring

Tel/Fax 08-711 90 10
Mobil 070-779 57 00
E-mail info@fuktisolera.com
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%ORPÀXJRU±
YDFNUDJlVWHULWUlGJnUGHQ
Blomflugor lägger man oftast märke
till när de besöker blommor i trädgården,
speciellt på korgblommiga växter kan man
se många tillsammans. De är oftast brokigt
tecknade i gult och svart och har vissa
likheter med steklar som bin, getingar och
humlor. Till skillnad från steklarna har blomÀXJRUQD GRFN SUDNWLVNW WDJHW DOOWLG NRUWD
antenner, vilket gör det lätt att skilja dem från
sina stickande släktingar.
Att djur liknar andra giftiga eller farliga
arter är en skyddsmekanism som är vanlig
i naturen. Fenomenet kallas mimikry och
syftar till att göra djuren mindre begärliga
I|UVLQDQDWXUOLJD¿HQGHU
%ORPÀXJRUQDVHUPDQQlVWDQDOGULJLQomhus. De små, mörka insekter som man

kan se svärma runt krukväxterna inomhus
RFKVRPPnQJDNDOODUEORPÀXJRUlUQnJRW
helt annat. Oftast handlar det om sorgmyggor, deras larver trivs utmärkt i krukorna,
speciellt om man vattnat sina krukväxter
för mycket.
'HW¿QQVFDDUWHUEORPÀXJRUL6YH
rige, att jämföra med totalt ungefär 6000
flugarter. Antalet kända blomflugearter
har ökat på senare år, men det rör sig inte
om en verklig ökning. Orsaken är i stället
DWW LQWUHVVHW I|U JUXSSHQ |NDW RFK DWW ÀHU
specialister ägnar sig åt området.
Flera arter är, precis som en del dagIMlULODUPLJUDQWHURFKNDQDOOWVnÀ\JDKLW±HQ
art har fått det träffande svenska namnet
À\WWEORPÀXJD

/MXQJWRUYEORPÀXJDHQVWRUEORPÀXJDVRP
i huvudsak hör skogen till. En vanlig art
som är lätt att få syn på när man är ute och
plockar bär eller svamp.

.RPSRVWEORPÀXJDHQDYYnUDPLQVWD
PP RFK YDQOLJDVWH EORPÀXJRU /DUYHUQD
lever i multnande växtmaterial, t.ex. komSRVWHU.RPSRVWEORPÀXJDQlUHQNRVPRSROLW
VRPI|OMWPHGPlQQLVNDQRFKVRPQX¿QQV
på alla kontinenter utom Antarktis.
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%HWHFNQLQJHQ EORPÀXJRU V\IWDU Sn DWW
GHÀLWLJWEHV|NHUEORPPRUI|UDWWlWDSROOHQ
och nektar. I motsats till bin och humlor har
de dock inga speciella organ att samla upp
pollen med. I stället äter de födan direkt eller
samlar upp den i kroppens behåring, som de
VHGDQVWU\NHUDYPHGEHQHQ%ORPÀXJRUQD
är faktiskt utmärkta pollinerare, något som
man kanske inte direkt tänker på när det
JlOOHUÀXJRU
0nQJD EORPÀXJRU OlJJHU VLQD lJJ Sn
växterna som de besöker och larverna livnär
VLJ VHGDQ Sn GH EODGO|VV VRP DOOWLG ¿QQV
som ohyra på våra trädgårdsväxter. BlomÀXJRUQDJ|UDOOWVnGXEEHOQ\WWDLWUlGJnUGHQ
så var rädd om dem!
$QGUD EORPÀXJHODUYHU lU EHURHQGH DY
fuktig mark, död ved eller multnande växtdelar.
Fredrik Sjöberg skriver i sin bok Flugfällan att han började sin bana som entomolog med att samla skalbaggar men
tröttnade eftersom de är så många. I stället

Sandsländfluga. Sländflugorna är små,
7-10 mm långa blomflugor och flera av
arterna är vanliga i trädgårdar. Bilden visar
HQKRQDVOlQGÀXJRUQDVKDQDUKDUVPDODUH
jämnbred bakkropp.
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YDOGHKDQDWWNRQFHQWUHUDVLJSnEORPÀXJRU
eftersom de är betydligt färre och lättare att
fånga in, speciellt med s.k. Malaisefällor
som man lockar insekterna med. Det här bör
PDQQRJWDPHGÀHUDQ\SRUVDOWHIWHUVRP
författaren senare skrivit en bok om Tomas
Tranströmers skalbaggssamling.
Flugfällan är egentligen en biografi
över René Malaise, en udda figur inom
den svenska entomologin. Han var en
upptäcktsresande och äventyrare som tillbringade större delen av 1920-talet i östra
Sibirien. Varför han blev kvar där så länge
är oklart, men det kan ha varit av privata
skäl. Efter återkomsten till Sverige var han
under många år intendent på Naturhistoriska
Riksmuseet, mycket uppskattad för sina
berättelser från vistelsen i Sibirien. Han har
också lämnat många värdefulla belägg från
sina resor till museets samlingar. Om inte
annat har han gått till den entomologiska historien för sina fällor, begreppet Malaisefälla
är numera internationellt vedertaget.
Text och foto: Staffan Kihl

3HQGHOEORPÀXJDHQEORPÀXJDPHGUDQGLJ
framkropp vilket inte är helt ovanligt. Som
framgår av namnet är det här också en
migrant.
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/MXVO\NWEORPÀXJDlUHWWH[HPSHOSnDWWDOOD
EORPÀXJRULQWHKDUJXODEDQGHOOHUÀlFNDU
på bakkroppen. Arter som i stället har blåa
eller vita inslag är inte alls ovanliga.

Fältslamflugan är en av våra vanligaste
EORPÀXJRU VRP PDQ RIWD NDQ VH EHV|ND
blommor i trädgården. På bilden kan man
se pollen som fastnat i kroppens behåring.

)O\WWEORPÀXJDHQP\FNHWYDQOLJEORPÀXJDVRPLEODQGNDQ
förekomma massvis. Namnet är träffande eftersom arten
QRUPDOWLQWH|YHUYLQWUDUKlUXWDQÀ\WWDUV|GHUXWSnK|VWHQ
(QQ\JHQHUDWLRQÀ\WWEORPÀXJRUNRPPHUVHGDQWLOOEDNDQlVWD
försommar.
14
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9LW JODVYLQJHÀXJD HQ ÀLWLJ WUlGJnUGVJlVW )|QVWHUEORPÀXJDHQDYYnUDVW|UUHEORPsom inte klarar av att övervintra i vårt klimat ÀXJRUPPOnQJRFKHQÀLWLJWUlGJnUGVoch alltså migrerar.
besökare.

Åkerhumla. Så här ser antennerna hos humlor,
bin och getingar ut!
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*DUDJHI|UVlOMQLQJ
YnUHQ

Fredrik Luhr med mamma Margareta i bakgrunden.

För andra året i rad initierade Fastighetsägareförening garageförsäljning.
Den här gången lyckades ”vi” bättre med vädret.
Familjen Luhr hade fyllt sitt bord med både leksaker och sportartiklar men men där
fanns även mamma Margaretas pastamaskin.
Ett bra initiativ tycker familjen Luhr och ett sätt att bli av med saker man inte längre
använder. Med lite tur blir det färre saker att bära in till kvällen.
Kanske läggs nya saker ut till nästa års garageförsäljning.

Text och foto: Irma Jansson
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9LQQDUHL/nQJVM|UXQGDQV
WLSVSURPHQDG
Vuxna

Barn

Lena Forsberg, 20 rätt
Eva Manhage, 19 rätt
Siv Svälas, 19 rätt
Stefan Petersson, 19 rätt

Viktoria Thörnblad, 24 rätt
Niki Söderborg, 21 rätt
Ellen Sahlin, 21 rätt
Britta Sahlin, 21 rätt

6YDUHQSnIUnJRUQD¿QQVSnI|UHQLQJHQVKHPVLGDZZZVQDWWULQJHFRP

6W\UHOVHQV|NHU
Fastighetsägareföreningens styrelse söker förstärkning med två nya krafter.
9LV|NHUHQSHUVRQVRPYLOOKMlOSDRVVDWWVNLFNDEUHYWLOOQ\LQÀ\WWDGHRFKEHUlWWDRP
Snättringe och föreningens arbete.
2. Vi har också ambitionen att starta en Facebooksida och söker därför en person med
vana och intresse för sociala medier, som vill administrera och uppdatera sidan med
aktuell information.
bUGXLQWUHVVHUDGDYDWWGHOWDLVW\UHOVHDUEHWHWLQnJRQDYGHVVDUROOHU"
Kontakta föreningens ordförande Lars Lehman 08- 711 66 77
eller skicka ett mail: info@snattringe.com
Styrelsen
Snättringe Husblad 90
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Matbörsen

Öppet alla dagar 8 -21

Matbörsen

Rabatt på
hela köpet
18

Klipp ut och ta med till butiken...

Handla för minst 300:så får du:

Kupong
Handla för minst 300 kr,
så får du:

Rabatt på hela köpet
(gäller ej tobak, tidningar och lotter)
Kupongen gäller endast på Matbörsen
t.o.m 31/12-13

Snättringe
S -449
ättringe34
Husblad
Husbla
Hemköp Matbörsen - Kallkärrsv.66 tel. 08-449
08
05ad 90

Behöver ni hjälp med
Bokföring/löner/bokslut mm
Arbetar mkt med Rot-avdrag
Arbetar även på plats hos kund
Välkommen att höra av er

För mer info: www.aredovisning.com
070-7197730

Godkänd för F-skatt

*O|PLQWHERUW
att surfa in
Sn
www.snattringe.
com

Snättringe Husblad 90
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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

Kjellis Offset AB • Svängvägen 30 • 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15 • Fax 08-774 24 94
LQIR#NMHOOLVRIIVHWVHZZZNMHOOLVRIIVHWVH0LOM|FHUWLÀHUDGHHQOLJW,62

Etablerad 1975

Second-Hand

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

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

Snättringe Husblad 90
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Isabelle Nordqvist, Basil Tomi och kocken Driss Boudri hälsar välkomna till Casa di Lago.
Foto: Bengt Höglund

+XVHWYLGVM|Q
bQWOLJHQKDUUHVWDXUDQJHQYLG/nQJVM|
EDGHW|SSQDW'HWWRJOlQJUHWLGlQSODQ
HUDW DWW In E\JJHW NODUW YLONHW JMRUGH DWW
UHVWDXUDW|UHQ %DVLO 7RPL PLVVDGH KHOD
sommarsäsongen. Men ingen mening
PHG DWW JUnWD |YHU VSLOOG PM|ON ± QX lU
GHWIRNXVSnOMXYOLJDK|VWNYlOODURFKHQ
JQLVWUDQGHYLQWHUVlVRQJ%DVLONRPPHU
DWWKD|SSHWKHODnUHWSn&DVDGL/DJR±
KXVHWYLGVM|Q
Basil Tomi tog över kontraktet i våras för
att han gillar naturen, utsikten och närheten
till sjön. Det är lugnt och fridfullt till skillnad
från hans andra restaurang som ligger mitt
i Stockholm.

24

Till skillnad mot tidigare ägare så kommer
Basil att bjuda på vällagad restaurangmat både till lunch och som á la carte. Luncherna
har redan blivit populära och stamgästerna
EOLU DOOW ÀHU , YlQWDQ Sn DONRKROWLOOVWnQGHW
som kommer inom kort så är det ännu inte
så trångt på kvällarna men restaurangen
är öppen till 21.00. När det lackar mot jul
kommer Basil att erbjuda ett julbord med en
italiensk touch. Lokalen har plats för cirka
40 gäster och det går även att boka för olika
fester eller mötesaktiviteter.
Isabelle Nordqvist har bara jobbat några
veckor på Casa di Lago men är lika förtjust
i lugnet och naturen som Basil. Stor skillnad

Snättringe Husblad 90

mot stressen på Kungsholmen. Att kocken
Driss Boudri också trivs märks på den goda
lunchen som Husbladet passade på att inta.
0DUNLVHULVWlOOHWI|ULQJODVQLQJ
Byggnaden är i grunden baracker och
Basil hade naturligtvis önskat att man i stället
satsat pengarna på en ordentlig byggnad.
Efter klagomål så har man täckt huset med
panel som gör att det ser lite mer inbjudande
ut. Basil hade önskat få altanen inglasad
men det blev nej trots att han erbjöd sig
att stå för kostnaderna själv. Kommunen
vill först se att projektet blir lyckat och att
KXVHWNRPPHUDWWVWnNYDULÀHUDnU1lUGHW
är fritt fram för öl och vin får restaurangen
sponsrade markiser.
Inte heller inomhus är allt klart ännu. Lite
mer utsmyckning och gardiner behövs och
en scen ska byggas. Basil har redan byggt

om både serveringsdisk och en del i köket.
Det var inte planerat som restaurangkök
utan mer för tillagning av enklare rätter och
sallader.
1lULVHQKDUODJWVLJ
Casa di Lago är både restaurang, café
RFKEDU3nVRPPDUHQ¿QQVRFNVnHQNLRVN
som kan svalka med glass när det är varmt
eller värma med en korv om vädret visar sig
från sin sämsta sida. Vill du hellre ha middag hemma kan du även beställa en utsökt
italiensk buffé.
För alla i omgivningen är restaurangen
ett välkommet tillskott. När vintern och
Kung Bore regerar kommer Casa di Lago
närmare Snättringe. Även om det är nyttigt
med en promenad runt sjön kan en genväg
över Långsjöns is vara lockande efter en
god middag.
Lars Tiberg

Köket har byggts om så att man ska kunna laga
riktig restaurangmat.
Foto: Bengt Höglund

Snättringe Husblad 90

Efterrätt!
Foto: Bengt Höglund
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Hyr föreningens tält, bord och stolar!
7lOWRFKP|EOHUNDQHQGDVWK\UDVDYPHGOHPPDUERHQGHLQRPRPUnGHWRFKInULQWHK\UDVXWL
DQGUDKDQGOBS!8QGHUYLQWHUKDOYnUHWNDQHQGDVWVWRODURFKERUGK\UDV
Nyhet: 9LKDUQXWUHWlOWSnUHVSNYP7LOOWlOWHQNDQGXK\UDJROYVRPVN\GGDUJUlVPDWWDQRFKNlQQVElWWUHDWWJnSn9LKDURFNVnVWIlOORFKVWDSHOEDUDVWRODUDYJRGNYDOLWHW
RFKERUG
%RNQLQJJHQRPGert Östergaard, telefon 070 - 736 16 84 eller bokning@snattringe.com
8WI|UOLJEHVNULYQLQJDYWlOWERUGRFKVWRODUÀQQVSnKHPVLGDQwww.snattringe.com.
9lOMUthyrning LPHQ\Q
Prislista
3ULVHUQD JlOOHU I|U HWW XWK\UQLQJVW LOOIlOOH
Tält och tältgolv
7lOW7  
*ROY* 
7lOW7  
*ROY*
7lOW7  
*ROY* 

NU
NU
NU
NU
NU
NU

Bord och stolar
ERUG 

VWRO 

ERUGVWRODU
ERUGVWRODU
ERUGVWRODU
ERUGVWRODU








NU
NU
NU
NU
NU
NU

Möbleringsförslag

7lOW 
7lOW *U|QW%HLJH
5|WW9LWW

ERUG  

ERUG 
ERUG  

VWRODU

VWRODU


0D[GXNQLQJSHUV0D[GXNQLQJSHUVRQHU 
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7lOW *U|QW%HLJH
ERUG 
ERUG 
VWRODU

0D[LPDOGXNQLQJSHUVRQHU WUnQJW
%U|OORSVWRODURFKVFHQSn PHWHU
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Annons

'\UDUH
hyra tält
RFKJROY
Priserna för hyra av tält och
golv stiger från årsskiftet.
De nya priserna är de som
står i annonsen till vänster.
Observera att tält och golv
endat kan hyras under sommarhalvåret!

*O|PLQWHERUW
att surfa in
Sn
www.snattringe.
com

Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl
Pigmentförändring
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

Suzi@euronovakliniken.se • www.euronovakliniken.se
Öppettider Mån–fre 10.00-20.00 • Lör 10.00–14.00 • Sön Stängt
Tel. 08-711 55 05 • Patron Pehrs väg 8 • Praktiken Huddinge

Snättringe Husblad 90
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9DUI|UKHWHUYlJHQVRPGHQJ|U"
*XQQHO-DFREVHQVDUWLNHOVHULHRPYlJQDPQHQL6QlWWULQJHIRUWVlWWHUPHG0LOVWHQ
+lUNRPPHUYlJDUQDLRPUnGHW0LOVWHQ
PHGDYJUlQVQLQJHQ
+lUDGVYlJHQ ± /|QQYlJHQ ± 6QlWW
ULQJHOHGHQ±0LOVWHQVEHUJHW±7HDWHUYl
JHQ ± <UNHVYlJHQ ± 6NRJVlQJVYlJHQ
±1RUUlQJVYlJHQ±6WDPEDQHYlJHQ

 6NRJVlQJVYlJHQ
Namn efter en annan av Fullersta gårds
många ängar och den enda av gårdens
WRUSVWXJRU VRP lQQX ¿QQV NYDU   'HQ lU
något tillbyggd, väl underhållen och ligger
där Skogsängsvägen ansluter till Norrängsvägen.
I början av nybyggartiden bodde ”Pet,QRP RPUnGHW ¿QQV  YlJQDPQ RFK
kategorierna yrken, natur, bergarter och litet tersson i Skogsäng” där. Han diskuterade
ständigt om han bodde i Snättringe eller
lokalhistoria.
Asagudarna är borta, men deras hemvist Fullersta, marken sträckte sig över municiValhall har fått en väg. De mest historiska palsamhällegränsen. En son har berättat
namnen är Milsten och Milstensvägen.
DWWKDQ¿FNXSSGUDJHWDWWJnWLOOVODNWKXVHW
i Enskede med en ko och sedan gå tillbaka
hem igen. Jag ångrar att jag inte frågade
 0LOVWHQVYlJHQ0LOVWHQVWRUSHW
hur han kunde hitta dit. Det var en annan
Om ni sparat tidigare nummer av Hus- ättling som startade ”Petterssons affär” på
bladet, så läs igen och begrunda.
Yrkesvägen.
Föreningens årsmöte 2013 uttalade sig
för att det ska sättas upp en ny milsten, men
vid Snättringeleden-Lönnvägen.
Arkitekt Erik Lindholm skrev 2003 ett
läsvärt häfte som han kallade ”Bergbyn
Milsten”. Det handlar om hur bebyggelsen
i radhusområdet Milsten kom till. Även han
hade funderingar kring milstenen och har
gjort en teckning.

Omslag till Erik Lindholms häfte “Bergbyn Milsten”
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Teckning av Lindholms milsten

Snättringe Husblad 90

sćŐŶĂŵŶ

zƌŬĞ ,ŝƐƚŽͲ
ƌŝƐŬƚ

Aklejavägen
Aspvägen
Glimmervägen
Gnejsvägen
Granitvägen
Gravyrstigen
Gråbergsvägen
Hällebergsvägen
Kallkärrsvägen
Koltrastvägen
Kvartsvägen
Källvägen
Köpmansvägen
Lönnvägen, avsnitt
mellan Häradsvägens rondell o
Snättringeleden
Milstensvägen 1*
Milstigen
Myrmarksvägen
Norrängsvägen
Oxelvägen
Porfyrvägen
Prästskogsvägen
Prostvägen
Repslagarvägen
Roddarvägen
Rosendalsvägen
Skogshemsvägen
Skogsängsvägen 2*
Staffansvägen
Storbergsvägen
Stålmansvägen 3*
Svängvägen
Teatervägen
Tomtbergavägen
Tomtestigen
Valhallastigen
Yrkesvägen
Ängshyddevägen

ůŽŵͲ
ŵŽƌ
Ž
ƚƌćĚ
x
x

ĞƌŐͲ
ĂƌƚĞƌ


EĂƚƵƌ dćŶŬďĂƌĂĨƂƌŬůĂƌŝŶŐĂƌ

x
x

En gammal kämpe i municipet hette Gnejs, men
han bodde på nuvarande Oxelvägen

x
x
x
x

Där bor föreningens ordförande
x

Där var ett kärr en gång och idrottsplatsens
första namn var just Kallkärrets ip
En fågel har förirrat sig från Segeltorp

x
x
x
x

Efter kvarteret Lönnen, som låg på andra sidan
Häradsvägen och som senare fått namnet
Agenten.

x
x
x

Leder till (utgår från) platsen för
Milstenstorpet ϭΎ
Anknytning till Milstenen
Annat namn på kärrmark
Väg till Fullersta gårds norra äng

x
x
x
x

Prästgårdsmarken sträckte sig upp till Långsjön

x

En stump av vägen. Krogen Rosendal låg vid en
avtagsväg från Göta Landsväg och till kyrkan
Namn efter en villa, oklart vilken
En annan av Fullersta gårds ängar och ett torp,ϮΎ
Ingen förklaring

x
x

x
x
x
x

Lokföraren och markägaren Stålman, ϯΎ
Vägen har varit längre och gjort flera svängar
Ingen förklaring
Väg till och från Tomtberga prästgård
Oklart, kanske en anknytning till Tomtberga??
Asagudarnas boning Valhall
Efter de många kvarteren med namn på yrken
En villa har hetat Ängshyddan.
Är det någon som vet mer? Hör av er!

x
x
x
x

Ängsvägen

x
x

Tabell som visar bakgrunden till vägnamnen i Milsten. Asteriskerna * förklaras i texten!
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 6WnOPDQVYlJHQ
Lokförare Ernst Daniel Stålman bodde
i ett vackert hus vid Långsjöbadet. Han
köpte mark i Snättringe, som han lät stycka
och sålde som villatomter. Kjell Isaksson
i Segeltorp har målat en akvarell av huset.

'HWVNXOOHNXQQDYDUDGHWYnÀ\WKROPDUVRP
en gång slet sig från västra änden av sjön
RFKÀ|WLYlJWLOO|VWUDlQGHQLQQDQGHYlQGH
RFKÀ|WWLOOEDNDI|UDWWVWDQQDERUWDLYlVWHU
'HW ¿QQV HQ DQQDQ ELOG DY KROPDUQD
i Snättringe-Långsjöboken på sid 114. Den
är tagen av Berit Bäckfors. Det står fel namn
och här får jag nu tillfälle att tala om vem den
rätta fotografen är.

)O\JELOGHQ
Man ser vår ände av Långsjön, taken på
Konsum, Knallen livs, Snättringe gård med
växthus och Matineholm med sina många
Gunnel Jacobsen
rader av äppelträd. Med förstoringsglas kan
man upptäcka mycket mer och också konI förra numret efterlyste jag en bild på
statera att vissa hus inte ännu är byggda. ”Tre Stenar”. Ingen har hört av sig än, men
8WDQI|UEDGSODWVHQOLJJHUQnJRWRFKÀ\WHU det är inte försent!

Kjell Isakssons akvarell av Stålmans hus

30
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)O\JELOG|YHUVDPKlOOHWRFKVM|QPHGÀ\WKROPDUQD

Milstolpen från 1660 vid Fullersta äng

%OLPHGOHPL6QlWWULQJH
)DVWLJKHWVlJDUHI|UHQLQJ
'HWNRVWDUNURQRUSHUnURFKKXVKnOO6lWWLQDYJLIWHQSnI|UHQLQJHQV
SRVWJLURHOOHUEDQNJLUR
VNULYQDPQDGUHVVRFKWHOHIRQLPHGGHODQGHUXWDQ 
9LWLOOJRGRVHU6QlWWULQJHERHQGHVLQWUHVVHQLQRP
7UDÀNVWDGVSODQRFKNRPPXQLNDWLRQHU²PLOM|²WU\JJKHWRFKWULYVHO
9LKDUNRQWDNWPHGNRPPXQHQRFKRUGQDULQIRUPDWLRQVP|WHQLDNWXHOODIUnJRU
)|UHQLQJHQRUJDQLVHUDU*UDQQVDPYHUNDQPRWEURWW
9LI|UPHGODUWUlGJnUGVSURGXNWHUPHGKHPN|UQLQJWLOOG|UUHQK|VWRFKYnU
0HGOHPVLQIRUPDWLRQJnUXWI\UDJnQJHUSHUnU
)|UHQLQJHQI|UKDQGODURPUDEDWWHUKRVORNDODI|UHWDJRFKDUUDQJHUDUHQMXOIHVW
WLOOVDPPDQVPHGDQGUDI|UHQLQJDU

Snättringe Husblad 90
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Snättringeskolans matsal
lUIlUGLJ

34
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*ODGSHUVRQDOL6QlWWULQJHVNRODQVQ\D¿QDPDWVDO

Foto: Bengt Höglund

Även köket har fått en modernisering och
1X lU RPE\JJQDWLRQHQ DY 6QlWWULQJH
VNRODQVPDWVDONODU2FKGHWEOHYSUHFLV allt bli nu mer lättjobbat när 600 portioner ska
lagas varje dag. Diskhantering, godsmottagVnEUDVRPPDQKRSSDGHV
ning och sophantering har också förbättrats
Matsalen har blivit mycket större och vilket gör det lättare att hålla ordning och
ligger lite avskilt från där eleverna hämtar reda på allt. Personalen har också fått bättre
mat. Bara det gör att det blir tystare i mat- uppehålls- och omklädningsrum.
Så alla är glada och nöjda men eleverna
salen. Alla möbler är också nya och det
enda som inte är på plats är gardiner och verkar mest nöjda med maten. Och det
utsmyckning. Nu får alla plats i matsalen och hembakade knäckebrödet.
ingen behöver sitta och äta i uppehållsrum
Lars Tiberg
eller klassrum.

Snättringe Husblad 90
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6FRXWHUQDJ|UXQJD

UHGRI|UOLYHW
8QGHU /nQJVM|UXQGDQ IDQQV 6HJHOWRUSV
6FRXWNnU PHG VRP HQ DY VWDWLRQHUQD
6FRXWLQJlUHQU|UHOVHVRPKlQJHUPHGL
XWYHFNOLQJHQGlUPDQLQWHEDUDVOnUNQRSDU
RFKYlUQDURPQDWXUHQXWDQlYHQNlPSDU
I|U GHPRNUDWL RFK DOOD PlQQLVNRUV OLND
YlUGH6FRXWHUQDlUSROLWLVNWREXQGQDPHQ
GHW¿QQVI|UEXQGVRPKDUVLQWLOOK|ULJKHWL
Q\NWHUKHWVU|UHOVHQHOOHUNULVWQDVDPIXQG
6HJHOWRUSV6FRXWNnUlUPHGOHPPDUL6YHQ
VND 6FRXWI|UEXQGHW VRP LQWH KDU QnJRQ
UHOLJL|VWLOOK|ULJKHW

3HUVRQOLJXWYHFNOLQJRFKIULOXIWVOLY
Scoutingens fader är Robert Baden3RZHOOVRPVWDUWDGHU|UHOVHQL(QJODQG
och publicerade den första handboken 1908.
Sverige hakade tidigt på via nykterhets- och
väckelserörelserna och idag finns cirka
70 000 aktiva scouter i landet.
Många av oss förknippar scouting mest
med olika aktiviteter i skog och mark och
mottot “alltid redo”. I Sverige arbetar scouterna för ett aktivt friluftsliv, mycket tack vare
vår allemansrätt som gör det möjligt att gå
på hajk, men frågor kring ledarskap och
demokrati får allt mer utrymme. Som medlem
i scouterna får man tidigt möjlighet att utveckla sin förmåga att leda både sig själv och
andra. Ökad självinsikt och hänsyn till andra
är hörnstenar i alla aktiviteter. En femtedel
av alla svenska chefer har en bakgrund
i scoutrörelsen! Fred och demokrati står alltid
på agendan och utbytet med andra länder
i världen sker via sociala medier och internationella projekt.
-DPERUHHL-DSDQ
'HW¿QQVPLOMRQHUVFRXWHULKHODYlUOGHQ
och när man samlas tillsammans kallas det
jamboree. 2011 var Sverige var värd för
världsscoutjamboreen och det samlades
40 000 scouter från 150 länder på Rinkabyfältet i Skåne. 2015 är det dags för World
6FRXW -DPERUHH L -DSDQ PHQ GHW ¿QQV HQ
mängd mindre jamborees som anordnas
runt om i världen och även Jamboree on the
Internet. Att vara med i scouterna kan ge
möjligheter till många och spännande internationella kontakter.
)UnQEOnYLQJHWLOOVSnUDUVFRXW
Enligt Staffan Liljekvist som är ordförande i Segeltorps Scoutkår siktar man

Staffan Liljekvist är ordförande i Segeltorps Scoutkår

på att eventuellt kunna delta i jamboreen
i Japan. Scoutkåren har cirka 60 medlemmar och har egen lokal på Gökvägen
L6HJHOWRUS'HW¿QQVDNWLYLWHWHUI|UDOODPHOlan 8 och 18 år.
Vargungar och blåvingar är ute ur
bilden. Nu har avdelningarna bytt
namn till spårarscouterna “Småkrypen“
(8-9 år), upptäckarscouterna “Jägarna”
(10-11 år), äventyrarscouterna “Spejarna“ (12-14 år) samt utmanarscouterna
“Frozzarna” (15-18 år).
Aktiviteter och utmaningar ökar i takt med
åldern vilket även hajker och övernattningar
gör. På sommaren blir det ofta läger tillsammans med andra scouter.
+nOOHUSnWUDGLWLRQHUQD
Även om mycket har förändrats i scout-
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Foto: Bengt Höglund

rörelsen så värnar man också om sina gamla
traditioner och ceremonier. Scoutlagen är
lite moderniserad och gäller i sin nuvarande
utformning för alla förbund som tillhör Svenska Scoutrådet. Det är sju påståenden som
vi säkert alla kan skriva under på.
Scoutdräkten, scouttröja eller scoutskjorta och kårhalsduk, är också fortfarande
viktig och som scout bär man den med
stolthet och som symbol för samhörighet
med miljontals scouter över hela världen.
Eftersom man ofta är ute så behövs även
oömma kläder anpassat efter väderleken.
Många lekar har sitt ursprung från den
första scouthandboken. Det kan vara att ha
ett hemligt chiffer mellan varandra eller lösa
problemen i citronleken. Eller varför inte
mumsa på några krabbelurer som tillagats
över öppen eld!

37

Här vankas det krabbelurer!

/nWHUGHWLQWUHVVDQW"
Om du vill uppleva äventyr tillsammans
med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa
kan du höra av dig till Segeltorps Scoutkår,
ZZZVHJHOWRSVVFRXWNDUVH.

38

Foto: Bengt Höglund

(QOLJW6WDIIDQ/LOMHNYLVW¿QQVGHWSODWVI|U
många intresserade scouter och ledarna
står beredda.
Lars Tiberg

Snättringe Husblad 90

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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141 40 Huddinge
Telefon: 08-779 46 00
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