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Inte problemfritt
Snön gör att mörkret blir
mindre mörkt. Jag är tacksam
att det inte har snöat lika
mycket i år hittills som de
senaste två vintrarna. Snön
kan vara till så mycket glädje
för sport och avkoppling,
liksom den kan skapa stora
problem för oss.
Jag har nyligen i mitt
arbete kommit i kontakt
med två händelser som har
KDQGODWRPNRQÁLNWHUNULQJ
snö bland grannar. Det ena
handlade om en familj som
befarade att en man skulle
försöka kontakta dem under
permission från ett långt fängelsestraff efter att han slog
HWWÁHUWDO\[KXJJLKXYXGHWSnPDQQHQLJUDQQIDPLOMHQ
Det hade tydligen handlat om två grannar som hade blivit
ovänner och nådde kulmen när den ena grannen hämtade yxan
då den andra grannen sprutade snö in på grannens tomt.
Den andra händelsen var en arbetskamrat till mig. Hon bor i
ett kedjehus. När den lilla första snön kom i år hade hon ingenstans att göra av snön så hon kände sig tvungen att lägga den lilla
mängden på den nära grannens gräsmatta. Grannen kom ut och
I|UNODUDGHDWWVQ|QLQWHÀFNOLJJDGlUXWDQVNXOOHWDVERUW'HW
VOXWDGHPHGQnJUDELWWUDNRPPHQWDUHU0LQDUEHWVNDPUDWÀFNWD
en del av natten att tänka på vad som hade hänt. Hon hade ju tyckt
så bra om sin granne och funderat på att bjuda in henne. Nu var
känslorna i omskakande svall.
Snömassorna utsätter oss boende i mindre hus för stora
prövningar. Var ska vi göra av all snö som faller ner? Problemet
ökar då vi förtätas alltmer.
Mitt förslag för denna ökande trend är att vi måste bli bättre
att prata med varandra grannar emellan. Om vi bor på en gata
med problem med var vi ska göra av snön bör vi i ett lugnt läge
komma överens om hur vi kan hjälpas åt för att kunna bli av med
snön och göra vägen framkomlig.
Det är bättre att vi pratar med varandra än att ovetande kränka
eller såra en granne. Alternativet kan bli nog så allvarligt. Särskilt
i denna för många av oss påfrestande tiden av året.
Vårda grannsämjan långsiktigt!
Lars Lehman, Ordförande
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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
material i tre nummer. Dimensionerna anges i cm, bredd x höjd.
Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.

Annonsprislista
Storlek
Helsida
Halvsida
Kvartssida
liggande
stående
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21 x 30
16,5 x 12,5
16,5 x 6
8 x 12,5

Sv/v
1 500 kr
800 kr

Färg
3 000 kr
1 500 kr

500 kr
500 kr

1 000 kr
1 000 kr

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
Fullersta, Tel 774 82 88
20 % på mäklararvodet.
OKQ8
Huddingevägen 376 Tel 711 10 82
10 % på tillbehör och oljor; ej
batterier, däck och specialerbj.
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, installationer
och nyckelkopiering
Gäller ordinarie priser, ej kampanj
Stuvsta Rör Comfort
Djupåsvägen 19 Tel 556 405 90
10 % på lager och butiksvaror
(ej extrapriser eller kampanjer);
gäller endast kontantköp i butiken.
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/blomstercheck)
Klipp & Fix
Orrvägen 2 Tel 88 53 03
5% på alla behandlingar & produkter
Derma-to-me, hud & fotvård
Orrvägen 2 Tel 073-402 08 70
5% på alla behandlingar & produkter
Skin by N, nagelvård
Orrvägen 2 Tel 070-756 03 21
5% på alla behandlingar & produkter
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Årsmöte
Snättringe Fastighetsägareförening
kallar till årsmöte
När: Onsdagen den 12 mars 2014
Klockan 19.00-20.30
Var: 6QlWWULQJHVNRODQVQ\D¿QDPDWVDO

Program
Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse, val,
ekonomi och verksamhetsplan.
Efter mötet: Stuvsta i historiskt perspektiv.
Stuvstabon Hans Wångberg kåserar och visar bilder på hur Stuvsta
och Stuvsta station kom till. Han kommer att prata om vem som blev
Stuvstabo och hur denne ynglade av sig samt en hel del annat intressant.

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrelsens
funktionärer tillhanda senast den 2 mars 2014.
Du kan också skicka motion till föreningens adress eller e-post.
Föreningen bjuder på kaffe, läsk och tilltugg.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
e-post: info@snattringe.com
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Tjo och tjim
och inget annat?
Slagsta Gille har medverkat på föreningens julgransplundring de senaste 25
åren och har alltid fått fart på dansen
kring granen. Med glada spelmän och
pigga dansare får både vuxna och barn
raska över isen och sjunga Grinolles
visa. Slagsta Gille startade 1979 men
KDU PnQJD ÀHU VWUlQJDU Sn VLQ O\UD lQ
tjo och tjim. Husbladet har träffat Göran
Frööjd som gav oss en inblick i gillets
verksamhet.
Vinterstämma i februari
Slagsta Gille har som målsättning att
ägna sig åt folkdans, gammeldans, gillesdans, spelmansmusik, slöjd, dräktsömnad,
hembygdsforskning och teater. De träffas
regelbundet en gång i veckan och dansar
eller spelar. Föreningslokalen ligger lämpligt
nog på Slagsta Gårdsväg i Botkyrka där man
har både spelträffar och övriga aktiviteter.
Gillet arrangerar två spelamansstämmor
varje år och nu i februari är det Vinterstäm6

ma i Hallunda Folkets Hus. Sommarstämman hålls i augusti på Trädgårdstorp i
Tullinge. Stämmorna brukar locka många
dansvänner från hela länet och gästas av
många olika spelmanslag och gillen. Höjdpunkten varje år är naturligtvis midsommar
på Hågelby som samlar runt 5000 glada
PLGVRPPDU¿UDUH
Slagsta Gille medverkar också med
musik och dansuppvisningar i officiella
sammanhang, både inom och utom landets
gränser. Det går också att boka Slagsta Gille
för dansuppvisning, musik eller lekledning.
9LOOORFNDÀHUXQJGRPDU
Slagsta Gille har 150 medlemmar och
den äldsta är 90 år. Enligt Göran Frööjd
har intresset för folkdans minskat sedan
storhetstiden på 80-talet då gillet hade 450
medlemmar. Det är svårt att få ungdomar att
HQJDJHUDVLJLJDPPHOGDQV±GHW¿QQVVn
mycket annat som lockar. Vad som kan vara
lockande är att få dansa pardans och hålla
Snättringe Husblad 91

Morsgrisar... Slagsta gille spelar på julgransplundringen i Snättringe.
Foto: Bengt Höglund

i sin partner. Vill man bevara traditionerna
med gammeldans och folkdans gäller det
att satsa på ungdomarna och visa hur roligt
man kan ha på dansgolvet. Enligt Göran är
det inte heller så svårt som det ser ut. Lär
man sig bara grundstegen så är resten variSnättringe Husblad 91

ationer på samma tema. Men man måste ha
rätt midjefattning, hålla koll på vänster och
höger fot, ha svikt i knäna och snurra åt rätt
håll. Ingår hopp gäller det att komma ner
med båda fötterna på golvet.

7

Gilledans och folkdans
Gilledans är en vidareutveckling av gammeldansen där grunddanserna utvecklats
till mer eller mindre komplexa varianter,
var och en med sitt eget namn. Vi brukar
också i dagligt tal säga folkdans och då
menar vi danser som ofta är i formation, eller beskrivna av dansmästare på 1800-talet.
Exempel på dessa är oxdansen eller vingåkersdansen. Danserna har samma grund
men här kommer dräkterna in som förstärker
nationalitet och hembygdskänsla. I alla delar
av världen rör sig folk till musik eller utan
musik när man har fest eller rituella högtidshändelser. Folkdanserna från Nordeuropa
liknar varandra och man kan lätt känna igen
olika melodislingor.

Nyckelharpa
Foto: Bengt Höglund

Gammeldans inte så gammal
Gammeldans är ett samlingsnamn på de
modedanser som fanns innan 1930-talet då
jazzmusik och foxtrot introducerades i Sverige. Fast så värst gamla var inte dessa danser som blev populära i mitten på 1800-talet
till exempel vals, schottis, polka, mazurka
och hambo. Masstillverkningen av dragspelet under 1800-talet hade stor betydelse för
att dansmusiken blev populär men bidrog
också till att musiken anpassades till de
tekniska begränsningar som instrumentet
KDGH*QHVWD.DOOHEOHYHQIURQW¿JXUSn
och 60-talet. De riktigt gamla danserna som
¿FNVW\UNDSnIRWHQYDUEODQGDQGUDSROVND
långdanser och kadrilj. I dag har långdansen
fått en comeback i form av linedans.

8

Gör livet till en dans
Har du aldrig dansat förut så är det
många olika föreningar och bildningsförbund som anordnar danskurser. Det är en
rolig motion som både stärker kroppen och
knoppen. Du behöver inte ha en partner
men har god chans att hitta en. Dansen
innehåller också mycket improvisation och
lekfullhet där det går att snubbla sig fram till
en personlig stil. Syftet är att ha roligt och
förmedla livsglädje. Du är också välkommen
att gå med i Slagsta Gille eller något annat
folkdanslag i närheten av där du bor.
Gammeldans är ett kulturarv som vi
gemensamt måste värna om. Povel Ramel
har uttryckt essensen i vad gammeldans är
i Birth of the Gammeldans:
”Tuttilurium lej o tuttliluskane mej
SXOLPSXOLP±¿ODERUWLKHM
full i rackan pling och spritt i lilla pippiling
WRFNHGLQJRWRFNHGnQJRVSUXWWLEXVNDQ
lång!”
/DUV7LEHUJ
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Ibland ska man
chansa hejvilt.
Men kanske
inte när det
gäller tatuerare,
skaldjursbufféer
och mäklare.
Att sälja sin bostad är ofta den största affären man gör i livet. Så varför
inte vara lite noggrann med vilken mäklare du väljer?

Varför inte ringa Stockholms största mäklare?
FASTIGHETSBYRÅN I HUDDINGE / 08-774 30 10 / HUDDINGE@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE
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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:
7UDÀNVWDGVSODQRFKNRPPXQLNDWLRQHU²PLOM|²WU\JJKHWRFKWULYVHO
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.

10
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PETROLEUM SERVICE
PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel
Tankrengöring – Brännarservice
Automatiska oljeleveranser
Jourleveranser
Välkommen med din beställning!
08-55682020, 55682030

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
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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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Utsäljeskolan vinnare i
Retorikmatchen
Retorikmatchen är UR:s stora radiotävling där sjätteklassare från olika skolor
i landet möts i en tävling där elevernas
retoriska förmågor sätts på prov. 2013
års retorikmatch vanns av klass 6 B från
8WVlOMHVNRODQL¿QDOPRW(QJHOVND6NRODQ
från Gävle. Vinsten blev 10 000 kr till
klasskassan.
Att våga tala
Att lära sig våga tala för sin sak och att
bli lyssnad på är alla barns rättighet. Det är
utgångspunkten för Retorikmatchen där de

tävlande ställs inför olika utmaningar som
är kopplade till ordförråd och argumentation
men även till konsten att förstå, lyssna och
genomskåda argument. Kärnan i retoriksatsningen är att få den tysta eleven att
våga prata och den pratiga eleven att börja
lyssna. Tävlingsmomenten var bland annat
att hålla olika typer av tal, allt från hyllningseller smädestal till övertygande säljsnack
samt att kunna debattera och snabbt hitta
rätt ord och uttryck. Rimrapp var ett annat
PRPHQWVRPRFNVnLQJLFNL¿QDOHQGlUGHW
gällde att snabbt hitta rimord t. ex. ” om jag
säger boll så säger du troll”.

Tintin, Sandra, Daniel och Pauline från Engelska skolan och Erik, Elvira, Licia och Rasmus från
Utsäljeskolan medverkar i UR:s ”Retorikmatchen”. Här tillsammans med artisten Oscar Zia, (känd från
X-factor och Let’s dance), och längst fram programledaren Gurgîn Bakirciouglo.
© Foto: Erik Amkoff/UR.

12
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10 000 kr till klasskassan
8QGHUÀHUDPnQDGHUKDUKXQGUDWDOVWlYlingssugna sjätteklassare från 35 skolor över
hela Sverige arbetat med retorik efter att ha
anmält sig till UR:s tävling. I varje program
P|WWHV WYn ODJ RFK HIWHU NYDUWV¿QDOHU RFK
VHPL¿QDOHU Vn VWRG WLOO VLVW 8WVlOMHVNRODQ
RFK(QJHOVND6NRODQL*lYOHL¿QDOULQJHQ
Elvira, Erik och Licia hade valts ut av klass
6 B att försvara Utsäljeskolans heder vilket
de gjorde med stor framgång. Genom bland
annat ett argumentationstal från Licia för
varför jultomten inte ska byta till klänning
stod Utsäljeskolan som segrare och kammade hem UR:s retorikpris på 10 000 kronor
till klasskassan. Domaren Elinor Falkman
tyckte att det var ett lysande tal som avslutades med ”att för din skull, min skull och
barnens skull: Låt tomten behålla byxorna
på!” Även Elviras smädestal till vuxna som
´EHVWlPPHUEHVOXWDURFKEHRUGUDU´¿FNVWUnlande kritik för både humor och ironi. I lokalradion intervjuades Licia som naturligtvis
var glad över segern och trodde att klassens
förmåga att skriva bra tal bidrog till segern.
Licia hoppades att vinsten skulle gå till en
gemensam skolresa.

5HWRULVND¿JXUHU
Martin Luther King anses som en god
retoriker. Hans röst och hans närvaro i
talen fångade åhörarnas intresse. Han var
också en mästare i att använda retorikens
ROLNDVWLO¿JXUHU±XSSUHSQLQJPHWDIRUHURFK
alitteration (att upprepa samma inledningsERNVWDYLÀHUDRUG 
Att inleda varje stycke med ” I have a
GUHDP´ lU RFNVn HQ UHWRULVN ¿QHVV 0HQ
retoriken används inte bara i politiska sammanhang och när man argumenterar om
ROLND nVLNWHU 'HQ DQYlQGV RFNVn ÀLWLJW DY
våra reklammakare som överallt i vår vardag vill övertyga oss om att köpa diverse
produkter. Tryckt reklam är fullproppad med
klassiska retoriska referenser så vår gamla
grek Aristoteles kanske även kan kallas
reklamens fader!
/DUV7LEHUJ

Aristoteles – retorikens fader
Ingen föds till god talare. Det är något
man blir genom träning. Aristoteles brukar
kallas retorikens fader och många anser
att retorik är grunden för demokrati. Om vi
redan från skolåldern får träning i hur man
lägger upp sin argumentation blir det lättare
att våga göra sin röst hörd i olika sammanhang även utanför skolan och senare i livet.
Det bidrar till ökad demokrati eller kanske
i början till ökad veckopeng om man har
tillräckligt bra argument.

Aristoteles
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GIFTIGA SKÖNHETER
värda att bevara
Bastardsvärmarna hör inte till den
grupp av fjärilar som brukar kallas
dagfjärilar, men de båda grupperna
KDU ÀHUD NlQQHWHFNHQ JHPHQVDPW
Bland annat har bastardsvärmarna,
precis som dagfjärilarna, klubbformade antenner och flyger på dagen. I vila lägger de dock vingarna
platt över kroppen, till skillnad från
dagfjärilarna som fäller ihop dem
vertikalt. På grund av de här gemensamma egenskaperna brukar
bastardsvärmarana, trots att de
HJHQWOLJHQlUQDWWIMlULODU¿QQDVPHG
LGHÀHVWDGDJIMlULOVE|FNHU
Många har förundrats över de vackra
bastardsvärmarna då de till synes helt
orädda sitter på blommor och söker
föda. Bastardsvärmarna kan kosta på
sig att vara orädda eftersom de både
som larver och vuxna är starkt giftiga.
'H NDQ DYJH YlWHF\DQLG EOnV\UD 
VRPELOGDWVDYF\DQLGHUVRP¿QQVLGH
växter som larverna livnär sig på. Att
färggranna insekter är giftiga är ganska
vanligt. Det anses att de starka färgerna
fungerar som en varningssignal till t.ex.
fåglar. Ät mig inte för jag är giftig!
I Sverige finns sju arter av bastardsvärmare och i hela världen cirka
GHDOOUDÀHVWDLWURSLNHUQD$YGH
svenska arterna hör en hemma i fjällvärlden, medan de andra förekommer
i Syd- och Mellansverige upp till södra
Norrland. Bastardsvärmarna är knutna
till blomrika ängs- och hagmarker och
har minskat tydligt under de senaste
årtiondena. Minskningen är så kraftig
att alla arter utom den som är knuten
14

.OXEEVSU|WDGEDVWDUGVYlUPDUHlUHQJDQVNDRYDQOLJ
EDVWDUGVYlUPDUHVRPPDQIUlPVWKLWWDUL|VWUD6Pnland.

till fjällmiljön numera betraktas som hotade och
är rödlistade. Enligt ”Rödlistade arter i Sverige
2010” har bastardfjärilarna de senaste tio åren
minskat i antal med 15-20%. Mest har ironiskt
QRJ VH[ÀlFNLJ EDVWDUGVYlUPDUH VRP WLGLJDUH
kallades allmän bastardsvärmare, minskat. I
första hand beror minskningen på att blomrika,
ogödslade ängsmarker har blivit allt ovanligare
i det moderna, storskaliga lantbruket.
'HYX[QDEDVWDUGVYlUPDUQDVHUPDQÀ\JD
varma, soliga dagar i juli. Fjärilarna är mycket
Snättringe Husblad 91

%UHGEUlPDGEDVWDUGVYlUPDUH

ORNDOWURJQDRFKÀ\JHUEDUDLXQGDQWDJVIDOO
längre sträckor än 100 meter. Alla arterna
besöker gärna röda och blåvioletta korgblommiga växter som åkervädd, ängsvädd,
rödklint och olika tistlar för att söka nektar.
Honorna lägger sina ägg på någon av värdYl[WHUQDVRPI|UGHÀHVWDEDVWDUGVYlUPDUH
är ärtväxter som käringtand, gulvial eller
olika vickerarter. Äggen kläcks på sensommaren och fjärilarna övervintrar som ganska
små larver. Beroende på födotillgång och
Snättringe Husblad 91

väder tar det 1-3 år för larverna att bli fullvuxna. När det är dags klättrar de i juni upp
på ett grässtrå och förpuppar sig i en kokong
ca 1-2 dm över marken. Efter några veckor
kryper sedan en ny fjäril fram ur puppan för
att torka sina vingar.
Bastardsvärmarnas snabba minskning
är kanske det tydligaste exemplet på hur
det moderna odlingslandskapet påverkar
fjärilsfaunan. En del dagfjärilar har också
minskat men bastardsvärmarna har för15

0LQGUHEDVWDUGVYlUPDUHlU
QXPHUDGHQYDQOLJDVWHEDVtardsvärmaren i östra Svealand.

Nedan:
/DUYDYPLQGUHEDVWDUGVYlUPDUH/DUYHUQDDYDOODEDVtardsvärmare är som vuxna
gul- och grönfärgade. De kan
DUWEHVWlPPDVSnGHWDOMHUL
prickmönstret.
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=\JDHQDFDUQLROLFDlUHQYDQOLJEDVWDUGVYlUPDUH
i Central- och Sydeuropa, här fotograferad i norra
Rumänien.

Allmän metallvingesvärmare är den enda av de
VYHQVNDEDVWDUGVYlUPDUQDVRPLQWHlUWHFNQDGL
rött och svart. Även den har minskat kraftigt.

modligen drabbats hårdare eftersom de är
så extremt lokaltrogna. Dagfjärilar är beW\GOLJW ElWWUH À\JDUH RFK KDU GlUI|U OlWWDUH
att hitta nya lämpliga miljöer. Bastardsvärmarna missgynnas både av hårt bete och
igenväxning som leder till att värdväxterna
minskar eller skuggas ut. Speciellt slåtter vid
midsommartid kombinerat med ensilering i
plastbalar drabbar pupporna som då sitter
fastspunna på grässtrån och växtstjälkar.
Slåtter av gräsmarker och vägkanter med
moderna slåtterkrossar som mal sönder
vegetationen kan helt slå ut lokala populationer.

Bastardsvärmare är alltså mycket känsOLJDI|UKXUPDUNHUQDGlUGH¿QQVKlYGDV
och sköts. Dels behöver larverna ha möjlighet att förpuppas och kläckas i halvhög
vegetation, dels måste de vuxna fjärilarna ha
god tillgång till nektarkällor. Om man väntar
med att släppa djur på bete till månadsskiftet
juli/augusti ges bastardsvärmarna möjlighet
att kläckas, söka föda och reproducera sig.
Fårbete bör dock undvikas eftersom fåren
selektivt betar ner blommor. Anpassar man
slåtter av vägkanter och gräsmarker gynnar
det också bastardsvärmarna. Man bör skjuta
på slåttern till sent på säsongen och undvika

Snättringe Husblad 91
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6H[ÀlFNLJEDVWDUGVYlUPDUHWLGLJDUHDOOPlQEDVWDUGVYlUPDUHlUGHQHQGDDYGHVYHQVNDDUWHUQDPHGVH[U|GDÀlFNDU+lUV|NHUGHI|GDSnU|GNOLQW

att använda slåtterkrossar. Ännu gynnsammare för fjärilarna är det om slåttern, framförallt av vägrenar, inte sker varje år. Det här
är exempel på ganska enkla åtgärder som
skulle gynna bastardsvärmare och dagfjärilar men också vara bra för blomväxterna.
Text och foto: Staffan Kihl
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Verksamhetsberättelse för
år 2013!
Möten och medlemsantal
Styrelsen har haft 10 protokollförda
möten under sitt 94:e år. Dessutom har
föreningsfunktionärer haft många interna
och externa möten. Vid utgången av 2013
vet vi inte hur många vi var men i början av
januari 2014 hade 1022 hushåll betalat för
2014. Vi hade då medlemmar som ännu
inte hade betalat och som då hade gällande
medlemskap. För fyra år sedan hade vi ett
rekordår med över 1400 medlemshushåll.
Nu ska vi försöka att under 2014 göra oss
förtjänta till att öka igen.
Under förra året ändrade vi betalningstid
för medlemskapet och det har skapat en
fortsatt viss förvirring, vilket har ökat belastningen på våra duktiga medlemsredovisare.
Med ett stort antal medlemmar känner styrelsen bredd, motivation och kraft för vårt
HJHQWOLJDDUEHWH9nUP|MOLJKHWWLOOLQÀ\WDQGH
i kommunen ökar.
Under året har vi fortsatt att skicka ut
YlONRPVWLQIRUPDWLRQ WLOO Q\LQÀ\WWDGH 8OOD
Markhester som hade skött det hela på ett
fantastiskt bra sätt slutade under året och vi
¿FNE|UMDDUEHWHWPHGDWWKLWWDHUVlWWDUHI|U
denna angelägna uppgift.
Årsmötet
Årsmötet hölls i Snättringeskolan den 13
mars. I samband med årsmötet besöktes vi
av Anders Starrin som berättade och visade
bilder och kartor om Huddinges historia under rubriken ”Huddinge från forntid till nutid”.

och vuxna. Slagsta Gille spelade och ledde
dansen kring granen på sitt fantastiska sätt.
&ORZQHQ)LORFKH¿FNPnQJDDWWVNUDWWD9L
genomförde festen i samarbete med Fullersta fastighetsägareförening liksom tidigare år.
Vid utvärderingen fann vi att vi skulle
byta dag och att sluta med att meddela att
det inte fanns parkeringsmöjligheter då det
YDU HQ LQDNWXHOO XSSJLIW 'HW ¿QQV SDUNHUingsmöjligheter.
Trädgård
Föreningen fann i år att den tidigare
leverantören inte kunde sköta uppgiften på
ett tillfredsställande sätt under våren. Vi
har istället hänvisat till en annan leverantör
under hösten.
Husbladet
Vi känner oss stolta över vår medlemstidning som har utkommit med 4 nr, 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.

Julfesten
Årets julfest var nr 42 i ordningen. 120
barn och 120 vuxna betalande medverkade.
Det var färre än vanligt, men som vanligt var
det en mycket härlig stämning och många
glada miner. Vi såg många dansvilliga barn
24
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Vi har svarat positivt på planerade
byggnader vid Hemköp Matbörsen, samt
äldreboende vid utfarten från Utsälje mot
Häradsvägen. I båda fallen hade vi dock
kommentarer.
I samband med Huddinges städvecka
ordnade vi en städaktivitet vid Stuvsta StaDe sociala medierna får allt större be- tion den 24 april för att förbättra vår närmiljö.
tydelse. I slutet av året började vi diskutera Det var åtta av våra mest aktiva i föreningen
hur vi skulle kunna komma med där på ett som dök upp men de gjorde desto större
bättre sätt. Samtidigt skulle vi gärna vilja gärning. Vår insats uppskattades av komgöra mer för att förbättra livet för ungdomar- munen.
På förvintern gjorde vi i föreningen tillna i vårt område. Detta arbete får fortsätta
sammans med kommunen en trivsel- och
under 2014.
trygghetsinsats för att rensa ut sly och
buskar på vår sida av Stuvsta station. KomMiljö och stadsplanefrågor
8QGHUnUHW¿FNYLNlQQHGRPRPSODQHU munen transporterade bort allt vad vi rensat
I|UHWWÀHUIDPLOMVKXVYLG+lUDGVYlJHQVURQ- bort för bättre sikt och snygg miljö.
Efter föreningens kontakt med Vattenfall
dell nära Stuvsta station. Det skulle förändra entrén till Snättringe på ett fruktansvärt har vi sedan föregående år fått lov att måla
förfulande sätt och skapa en klart försämrad både transformatorstationer och elskåp för
boendemiljö i närområdet. Vi motsatte oss att göra vår miljö snyggare. Under året har
detta mycket skarpt i nära kontakt med de vi varit ute och snyggat upp ett större antal
närmast boende. Detta är för oss en mycket skåp i området. Det har på sätt och vis varit
angelägen fråga att bevaka till det kom- en dragkamp med klottrare vars förfulande
signaturer vi inte önskar i området.
mande valet.

Hemsidan
Vår hemsida har fortsatt utvecklingen under 2013 med Staffan Kihl som webmaster.
9L KRSSDV DWW YnUD PHGOHPPDU ¿QQHU RFK
VND ¿QQD Q\WWLJ LQIR Sn GHQQD VLGD www.
snattringe.com.
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Bandidos i Snättringe
Under året fortsatte Bandidosmedlemmar sin aktivitet i villan vid Häradsvägen.
Under året kom kommunen och Bandidos
överens om slutdatum för förhyringen.
Samarbetet mellan vi boende, polis och
kommun gällande denna typ av etablering
blev uppmärksammad som ett gott exempel.
Representant för Huddinge kommun har
rest runt till kommuner med liknande situationer och informerat om tillvägagångssätt
med samverkan. Vid slutet på året kom uppgifter om att justitieministern kallade till sig
företrädare för Huddinge till en träff för att
informera sig och tala om frågan.
Vid årsskiftet lämnade Bandidos villan
välstädad enlig överenskommelsen. De
disponerade villan under 2 år med viss
dramatik stundtals.
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 Snättringe. Vi
beslutade också att på hennes förfrågan ge
ett mindre ekonomiskt bidrag till grannstödsbilen.
Den 26 september hade vi ett möte med
de viktiga kontaktpersonerna för grannsamverkan mot brott i Snättringe. Vi deltog även

vid möte med kontaktspersoner som Huddinge närpolis ordnade med kommunen för
hela Huddinges samlade grannsamverkan.
Tack alla ni som aktivt deltar i grannsamverkan mot brott i Snättringe och därmed
medverkar till ett tryggare boende för oss
alla.
Studiecirklar och kultur
Yoga
Under året har de mycket uppskattade
kurserna i yoga fortsatt. Närheten till lokalen
och vår inspirerande ledare Lisa Hammar
är bidragande orsaker. Det har skett på
torsdagar och söndagar.
Tält, stolar och bord
Under året köpte föreningen in två begagnade tält så att vi nu har tre storlekar.
Vi köpte även in kompletterande golv till
tälten och ytterligare tältfönster. Dessutom
inköptes 5 begagnade ståbord.
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. Medlemsuthyrningens inkomst av bord och stolar är dubbelt så stor som inkomsten från tältet. Även
golvet har börjat hyras ut och uppskattas.
Snättringes historia
*XQQHO -DFREVHQV ¿QD GRNXPHQWDWLRQ
om Snättringe – Långsjö historia har fortsatt
att delas ut gratis till medlemmar. Övriga har
kunnat köpa boken för 100 kr.
Snättringedagen
Med anledning av att den plats vi brukar
vara tilldelad var som en byggarbetsplats
medverkande vi inte detta år. Vi vill däremot
gärna vara med igen när ombyggnaden är
färdig.
Långsjörundan
Vårt initiativ med Långsjörundan levde
vidare för 12:e gången! Vår gemensamma
aktivitet med tolv andra föreningar i Huddinge och Stockholm runt Långsjön skedde i
år den 8 september i bra väder. Omkring 700
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personer vandrade tipsrundan runt Långsjön. Drygt 80 av dem startade vid vårt tält.
Även i år hade vi trevlig dragspelsunderhållning genom Hugo Holmér. Erica Engströms
företag, Blomstrande ting, delade ut en ros
var till många deltagande kvinnor.
Snättringeloppis
För andra gången föreslog vi en aktivitet
med försäljning på den egna marken utan
tillståndskrav och avgifter i hela Snättringe
mellan vissa klockslag. Vi erbjöd intresserade att anmäla intresse på vår hemsida så
DWWVSHNXODQWHUVNXOOHNXQQD¿QQDUlWWSU\ODU
vid viss adress. Denna gång var vädret bättre och en del försäljning skedde. Vi ska fundera på hur vi kan utveckla denna aktivitet.

Vi har mycket glädje av kontakterna
med föreningarna som samverkar i Långsjörundan. Kontakterna och samverkan
med kommunen 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 Villaägarna, 3 kr/medlem, ca 4000 kr, 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.

Samverkan
Vi har haft fortsatta kontakter med våra
vänföreningar, Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening och Fullersta fastighetsägareförening.

Snättringe i januari 2014
Styrelsen för
Snättringe fastighetsägareförening

Styrelsen söker!
Fastighetsägareföreningens styrelse söker förstärkning
med två nya krafter.
1. En redigerare till Husbladet

Tycker du om att arbeta med text och bilder? Har du vana från InDesign eller liknande
verktyg för layout? Har du tid över några gånger om året? Då kan du vara den vi söker till
Husbladets redaktion! Vi behöver en ny kraft som kan ta över efter vår nuvarande redigerare.

2. En facebook-ansvarig

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.
Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet i någon av dessa roller?
Kontakta föreningens ordförande Lars Lehman 08- 711 66 77
eller skicka ett mail: info@snattringe.com
Styrelsen
Snättringe Husblad 91
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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
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Välkommen till Annorlunda Ting, här hittar Du dett mesta
till billiga priser
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Hyr föreningens tält, bord och stolar!
Tält och möbler kan endast hyras av medlemmar boende inom området och får inte hyras ut i
andra hand! OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord hyras.
Nyhet: Vi har nu tre tält på 21, 32 resp. 60 kvm. Till tälten kan du hyra golv som skyddar gräsmattan och känns bättre att gå på. Vi har också 90 st fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet
och 21 bord.
Bokning genom Gert Östergaard, telefon 070 - 736 16 84 eller bokning@snattringe.com
8WI|UOLJEHVNULYQLQJDYWlOWERUGRFKVWRODUÀQQVSnKHPVLGDQwww.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.
Prislista
Priserna gäller för ett uthyrnings tillfälle.
Tält och tältgolv
Tält T21 4,6*4,6
Golv G21
Tält T32 5,6*6,9
Golv G32
Tält T60 6*10,5
Golv G60

400 kr
400kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr

Bord och stolar
1 bord
1 stol
2 bord + 10 stolar
4 bord + 20 stolar
6 bord + 30 stolar
8 bord + 40 stolar

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

Möbleringsförslag

Tält 21 4,6*4,6
Rött/Vitt
4 bord 180*80
24 stolar
Max dukning 28 pers.
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Tält 32 4,6*6,9 Grönt/Beige
6 bord 180*80
1 bord 150*75
36 stolar
Max dukning 44 personer

Tält 60 6*10,5 Grönt/Beige
10 bord 180*80
2 bord 120*80
56 stolar
Maximal dukning 86 personer (trångt!)
Bröllop 66 stolar och scen på 2*3 meter

Snättringe Husblad 91

Annons

Dyrare
hyra tält
och golv
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!

Glöm inte bort
att surfa in
på
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 91
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Varför heter vägen som den gör?
Sista delen av Gunnel Jacobsens artikelserie om vägnamnen i Snättringe

Väster om Snättringeleden, 47 vägnamn
Inga fåglar och inga bergarter, men bränsle/ved, natur och litet annat bland annat 13
yrken inspirerade av kvartersnamnen.

Vägnamn

ůƉƐƟŐĞŶ
ƚůĞƐƟŐĞŶ
ĞƌŐĂŬƵŶŐƐǀćŐĞŶΎϭ
ĞƌŐŵĂƌŬƐǀćŐĞŶ
ƌŽǀĂŬƚĂƌǀćŐĞŶ
ƌƂƚǀćŐĞŶ
ƵŶƚŵĂŬĂƌǀćŐĞŶ
ǇŐŐŵćƐƚĂƌǀćŐĞŶ
ĂůŬĂŶƚƐǀćŐĞŶ
ƌĞũĂƌǀćŐĞŶ
&ũćůůƐƟŐĞŶ
&ŽƌŶƐƚĂǀćŐĞŶΎϮ

&ƵůůĞƌƐƚĂŬǀĂƌŶǀćŐĞŶΎϯ
&ƵƌƵĚĂůƐǀćŐĞŶ
&ƵƌƵǀćŐĞŶΎϰ
&ƂƌŐǇůůĂƌǀćŐĞŶ
'ĂŵůĂ^ƚŽĐŬŚŽůŵƐǀ
'ůŝĂǀćŐĞŶ
'ƌƵŶĚƐƟŐĞŶ
,ƵůĚƌĞƐƟŐĞŶ
,ƂŐŵŽǀćŐĞŶ
,ƂŬďŽǀćŐĞŶ
/ŶŐĞŵĂŶƐǀćŐĞŶ
:ĞƌŝŬŽǀćŐĞŶ

Yrke

Historiskt

Blommor o
träd

Djur o Tänkbara förklaringar
natur
x

^ŶćƩƌŝŶŐĞƐŚƂŐƐƚĂďĞƌŐ
/ŶƐƉŝƌĞƌĂƚĂǀďĞƌŐĂŬƵŶŐĞŶ

x
x

EǇďĞďǇŐŐĞůƐĞ͕ŶǇƩŶĂŵŶ
'ĂŵŵĂůƚŶĂŵŶ

x
x

dŝŵŵĞƌƐŽŵŇŽƩĂƐŽĐŚ
ĨĂƐƚŶĂƌŝĞŶďƌƂƚ
ůĚƌĞŽƌĚĨƂƌŬƂƌƐŶćƌ

x
x
x
x

&ƂůũĞƌĞŶĚĂůŐĊŶŐ
ůĚƌĞŽƌĚĨƂƌŬƌƵŬŵĂŬĂƌĞ

x
x

ƌĂŶƚƐƟŐƵƉƉĨƌĊŶ>ƂŶŶǀćŐĞŶ
^ŵĊďƌƵŬ;ŵĞĚ
ŵĊŶƐŬĞŶƐƚŽƌƉĂƌĞͿ
'ĂŵŵĂůƚŶĂŵŶ͕ŵĞŶŝŶƚĞŚćƌ
sćŐĞŶůĞĚĚĞƟůůŬǀĂƌŶĞŶ

x
x
x

^ĞŐĞůƚŽƌƉ
&ƂƌĞŶŝŶŐƐƚŽŵƚĞƌƐĊůĚĞƐ

x
'ƂƚĂ>ĂŶĚƐǀćŐ

x

KĨƂƌŬůĂƌůŝŐƚƐĞEŽƌĚƐƚƌƂŵ
<ǀ'ƌƵŶĚůćŐŐĂƌĞŶ

x
x
x
x
x
x

ƐŬŽŐƐƌĊ
>ŝŐŐĞƌŚƂŐƚ
ŽŬćŶƚ
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*1. Bergakungsvägen
Bergakungen är namnet på ett av SnättrinJHVWUHÀHUERVWDGVKXVRPUnGHQRFKQDPQHW
är påhittat. När området bebyggdes på
1980-talet sa vi ”Docenten”, det var namnet
på kvarteret. I backen ner mot Snättringevägen låg Snättringe samlingslokal, SSL.
Den var möteslokal under municipalsamhälletiden och senare fritidsgård. Den brann
nyårsafton 1971.
*2. Fornstavägen
Vid Kommunfullmäktige 13/1 2014 beslöt man att beställa en detaljplan för hur
Fornstas marker ska kunna bebyggas
med 50-70 bostäder i 2-3-våningshus. De
rödgröna skrev en protokollsanteckning
om hyresrätter. Den som vill kan söka mer
information på www.huddinge.se.
*3. Fullerstakvarnsvägen
Som namnet säger så ledde den till Fullersta
gårds kvarn. Det var en husbehovskvarn för
mjöl och kvarndammen och grundstenarna
WLOONYDUQE\JJQDGHQ¿QQVNYDU'HWKDUIXQnits en kvarndräng som hette August och
som emigrerat, det kan man förstå av att
han 1872 ristade sitt farväl i berget.

Fprsen vid Fullersta kvarn

där det då fanns en avtagsväg mot Huddinge
kyrka och där kommunen numera har upplag för vägmaterial och maskiner. Där har
vlJHQE\WWQDPQÀHUDJnQJHU och nu senast
har Källbrinksbacken har fått byta namn till
Stråkvägen.

*4 Furuvägen
Några högt belägna tomter skänktes av på
1920-talet till Snättringe & Milsten tomtägareförening och vidareförsäljningen har
bidragit till föreningens solida ekonomi.
*5 Källbrink
Källbrink var ett dagsverkstorp under Fullersta och låg en gång vid Göta Landsväg
Snättringe Husblad 91
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Källbrinksvägen kommer från huvudgården
Fullersta och slutar numera i hörnet vid den
nya förskolan Källbrink. Vägnamnet har
därmed försvunnit från Snättringes område,
men det kommer av att det fanns en källa
i brinken mitt i nedförsbacken där Gamla
Stockholmsvägen börjar. Jan Svensson har
fotograferats när han pekar ut stället. Familjen Svensson ägde småbruket Källbrink
RFKVOlNWHQ¿QQVSnELOGIUDPI|UVLQ´VSULQJfontän”. Vattnet kom med självtryck uppifrån
berget och källbrinkaren hade rinnande
vatten både i köket och i ladugården, 1934!!!
Lövdalsvägen
Gränsen mellan Snättringe och Segeltorp
har funnits ungefär där sedan det en gång
var gräns mellan de två stora säterierna
Fullersta och Vårby. Namnskylt vid Häradsvägen.
*6. Marvedsvägen
Marved är inte vilken ved som helst. Den
kommer från en martall, det vill säga en tall
som växer på så mager och torr mark att den
nästan stannar i växten och blir en dvärgtall.
Den kan bli gammal och veden är mycket tät.
Evert Taubes Calle Schewen tyckte sig se
att det brann i martallens topp:

Jan Svensson pekar ut KlOOEULQNVkällan

Men hej, alla vänner, som gästa min ö!
-DJlUEnGHQ\NWHURFKNORN
När morgonen gryr, ska jag vålma mitt hö
och vittja tvåhundrade krok.
Fördöme dig skymning, och drag nu din
kos!
'HWEULQQHULPDUWDOOHQVWRSS
Här dansar Calle Schewen
med Roslagens ros
han dansar till solen går opp!

Familjen Svensson samlad
framför springfontänen,
Rolf Hjerter har forskat.
Fullersta FFF 3/2000.
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Jon Torpares väg
Journalistvägen
Juristvägen
Jägmästarvägen
Klyftvägen
Kvarnlyckevägen
Källbrinksvägen 5*
Laboratorvägen
Lönnvägen

x
x
x

Lövdalsvägen
Marvedsvägen
*6
Mästarvägen
Norrskogsvägen
Nydalsvägen
Pinjestigen
Poppelvägen
Restavägen
Skogshuggarvägen
Stenhuggarvägen
Stråkvägen
*7
Trollvägen
Törestigen
Utmarksvägen
Östanvägen

x

,ŝƐƚŽͲ ůŽŵͲ ƌćŶƐ
ƌŝƐŬƚ ŵŽƌŽ ůĞ
ƚƌćĚ
x

Torpare i Milstenstorpet,
beskrivet i tidigare nummer

x
x
x
x
x

x

Arbetar med skog
Kuperad terräng
Mjölnarens åker/åkerlycka
Har blivit Stråkvägen
Arbetar på ett laboratorium
Efter kv Lönnen, förklarat i nr
88
Fastighet Lövdalen
Ved från martall

x
x
x

Fullersta gårds norrskog
Nytt namn, okänt

x
x
okänt

x
x
x
x
x
x

*7. Stråkvägen
Stråkvägen har lQGUDWVÀHUDJnQJHU)UnQ
början var den tredelad därför att man inte
sprängt bort några berg som låg i ”dalstråket”
genom Snättringe. Då var ena änden vid
Stambanevägen och andra änden där den
slutar än idag. Nu börjar Stråkvägen vid
Snättringeleden och företaget Köksmontage, där en av den ursprungliga Stråkvägens
tre delar fanns, går fram till berget, följer
bergfoten, går nerför halva den gamla Källbrinksbacken .lOOEULQNVSDVVHW  RFK IUDP
till Snättringeleden.
Utan historia skulle det vara svårt att förklara
namnet ”stråk”.
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ũƵƌ dćŶŬďĂƌĂĨƂƌŬůĂƌŝŶŐĂƌ
Ž
ŶĂƚƵƌ

x

Dal-stråk/gång
Kådrikt tallvirke
Snättringe gårds utmark
Nytt namn, avtagsväg österut
från Stråkvägen

Utsälje
Utsälje är ett av Snättringes tre radhusomUnGHQRFKKXUGHW¿FNVLWWQDPQlUNYDUDWW
reda ut. På säteriernas tid var berget ett
gränsområde mellan Fullersta och Vårby
och hette Aspdalsberget. Det namnet är
ERUWJO|PWPHQKlURFKYDU¿QQVUHVWHUDY
berget bevarade som små oaser och aspar
växer det ännu.
*XQQHO-DFREVHQ
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Yoga –
ett sätt att skapa livsglädje
och inspiration till nuet
Snättringe Fastighetsägareförening har i
ÀHUDnUDUUDQJHUDW\RJDI|UVLQDPHGOHPmar. Nu genomförs två pass i veckan –
medicinsk yoga på torsdagar och en mer
fysisk yoga på söndagar. Den medicinska
är lugn och med enkla rörelser medan
GHQ I\VLVND lU PHU G\QDPLVN PHG ÀHU
solhälsningar och andningsövningar.
Ledare är Lisa Hammar som driver en
egen hälsostudio i Farsta med både yoga,
coaching och mindfulness. Allt i syfte att
få oss att få oss att lyssna mer till våra
inneboende känslor och få ökad livskraft.

glädjen och lusten att leva. Nästa steg blev
psykosyntesterapi och Livshälsans ettåriga
yogalärarutbildning. 2007 lämnade Lisa
databranschen och började hålla yogaklasser, 2008 startade hon eget företag och
2010 öppnade hon yogastudion Yoga Vaju
i Farsta.

Vikten av att andas rätt
Lisa vet av egen erfarenhet hur svårt
det är att hantera stress, rädslor och panikångest. För att kunna förändra sin livssituation måste man själv ha kommit till insikt
om att stressen ligger i tankarna om allt man
måste hinna med i framtiden eller allt man
Från livskris till egen företagare
Lisas första mötet med yoga var ett redan borde ha gjort eller kunde ha gjort
lunchpass i kundaliniyoga som visserligen bättre. Man måste lära sig att stanna upp
kändes rätt irriterande när man själv är och vara helt i nuet. Den känslan måste
stressad och i tanken redan på väg till nästa upplevas och går inte att förmedla med ord
aktivitet men som trots allt gav mersmak. Ett eller yogapass. Ingenting är sant förrän du
år senare började Lisa gå i samtalsterapi och själv upplever det. Men vägen dit kan gå via
tog en time-out och reste till Nya Zeeland yoga och psykosyntes.
Lisa understryker vikten av att andas.
för att jobba som halvprofessionell VRIWEDOOspelare. Hon slapp spela alla roller hon hade Därför heter också företaget Vaju som på
hemma och slapp ta ansvar för allt och alla VDQVNULWEHW\GHUDQGQLQJ±YLQG±À|GH9L
samt ständigt vara duktig, glad och positiv. måste lära oss att styra vår andning och
Hemma i Sverige igen så försökte hon genom djupandningar rensa våra tankar. Vi
behålla det nya beteendemönstret men andas ungefär 20 000 gånger per dygn och
när barnen kom och jobbet som IT-konsult vi kan bara vara utan syre i några minuter.
blev allt mer stressande gick hon in i den Om man andas mest med vänster näsborre
välkända väggen. Livspusslet fungerade är man oftast lugn och avslappnad eller
inte och jobbet blev mer en belastning än trött och nedstämd. Är det höger näsborre
något utvecklande. Vändpunkten blev en som dominerar är man fysiskt eller mentalt
GDJDUVUHWUHDW nWHUKlPWQLQJ PHG\RJD aktiv eller hungrig och stressad. Testa att
i Dalarna. Det var då Lisa bestämde sig för andas medvetet med bara vänster näsborre
att ta tag i sitt eget liv och skapa en förän- och känn ett lugn och jämför med att bara
dring. Hon lärde sig säga nej, acceptera andas med höger näsborre och bli uppigsina mörka sidor men även att få tillbaka gad. Stress och oro kan ge upphov till korta
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Lisa Hammar
Foto: Bengt Höglund
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andningar som i förlängningen kan leda till
värk. Tre långsamma och djupa andetag
genom näsan skickar ut adrenalin i kroppen tillsammans med det syresatta blodet.
Utandningen befriar kroppen från koldioxid
och signalerar lugn och ro. Så vill du höja
din energi - stäng munnen och andas med
näsan.

kreativa och konstruktiva vägval i livet. Det
gäller att bryta invanda tanke- och tolkningsmönster för att bli en mer harmonisk,
nöjd och frisk person. Ibland kan man behöva mer individuell rådgivning eller träning
och då kallas det för livsstilscoaching och
blir ett samarbete mellan Lisa och den som
söker hjälp för att skapa förutsättningar för
att nå en ökad livsglädje. Det senaste som
Yoga kan ge en inre kraft
Lisa Hammar har introducerat på Yoga Vaju
Yoga har sin grund i en mycket gammal är SoulBodyFusion som är en enkel, säker
visdom för personlig utveckling där både och snabb process som rensar och reducNURSS WDQNDU RFK NlQVORU ¿QQV PHG L HQ erar stress från kroppen. Syftet är även här
KHOKHWVV\QSnPlQQLVNDQ,\RJDQV¿ORVR¿ att få mer kraft och energi i vardagen.
¿QQVHQVWDUNWURSnYnUHJHQLQUHOlNDQGH
Kanske ett kommande nyårslöfte kan
förmåga – både fysiskt och känslomässigt. vara att ta det lite lugnare och leva i nuet?
Yoga har också börjat användas i uttalat Själv känner jag igen tendenserna när jag
medicinskt syfte. I USA har yoga använts för i rulltrappan strax före jul ser ”Ropsten 1
att hjälpa patienterna att hitta sin inre kraft minut” och sätter full fart med stukad fot och
och påskynda självläkning. I Tyskland har haltande gång som resultat. Skulle nog ha
300 män med hjärtproblem fått genomgå tagit en djupandning i stället!
olika yoga-program som gett fantastiska
/DUV7LEHUJ
resultat och minskat behovet av medicinering. En ny svensk studie vid hjärtintensiven
på Danderyds sjukhus visade också tydligt Några ordförklaringar:
En dynamisk yogaform med lätta övningar
att medicinsk yoga minskar risken för hjärtin- Kundaliniyoga:
och kraftfull andning. Fokus på den mentala och andliga
farkt.
delen av yogan.
Konsten att leva i nuet
Lisa Hammar jobbar även med mindfulness som också har fokus på att leva i nuet,
bli mindre stressad och få tillgång till mer
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Softball: En lagsport som spelas med boll och slagträ.
Sporten har likheter med baseboll men skiljer sig på vissa
punkter, bland annat större boll, mindre spelplan, kortare
matcher.
Psykosyntes: Utgår ifrån att människan är en helhet där
kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med
varandra. Syftet är att uppnå balans och harmoni.
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Blommor för alla tillfällen
Dop. fest, bröllop,
företag, begravning

Vi skickar våra blommor över hela Stockholm
och förmedlar över hela världen

Snittblommor, krukväxter, inredning,
doftljus, smycken och choklad

Vardagar 9-18
Lördagar 10-17
Söndagar 11-16
Häradsvägen 121
141 72 Segeltorp
08-711 89 00
blomstrandeting.se

Snättringe Husblad 91

41

Ta cykel till stationen!
'HWEHK|YVSODWVI|UÀHUF\NODUYLG6WXYVWDVWDWLRQ±GHWlUYLHQLJDRP
Huddinge kommun har nu i januari på prov ställt ett tvåvånings cykelställ vid uppgången
från gångtunneln mot Stuvsta torg'HWlUQnJRWOLNQDQGHVRPQXPHUD¿QQVYLGGHQRPbyggda stationen i Älvsjö.
'HW¿QQVHQPDQXDORPKXUGHWVNDDQYlQGDVRFKYLF\NOLVWHUInU lämna synpunkter.
Passa på - om ni inte redan har gjort det.
Tillverkaren heter Orionbausysteme och man kan få veta mer på:
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ĨĞĂƚƵƌĞсƉůĂǇĞƌͺĞŵďĞĚĚĞĚΘǀсŵĚDďϮsϵϵǀƐ
9LlUIRUWIDUDQGHÀHUDVRPPLQQVDWWYLKDIW2ULRQF\NODUL6WXYVWDI|UU
*XQQHO-DFREVHQ
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Matbörsen

Öppet alla dagar 8-21

Matbörsen

Rabatt på
hela köpet

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

