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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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Lars Lehman, Ordförande 

Vi närmar oss val. Denna 
gång ser det tyvärr inte 
roligt ut i mina ögon. 

De fysiska angreppen 
och hoten mot politiska 
företrädare ser ut att öka. 
Det spelar ingen roll för mig 
vilket parti de företräder. 
Det är sjukt i ett demo-
kratiskt samhälle.

Det är illa ställt med ett 
samhälle där du som poli-
tiker inte får yttra dig genom 
att andra försöker tysta dig 
med höga oljud, senast i 
Göteborg.

Mina erfarenheter i 
polisjobbet har varit att 
extrema grupper som isoleras och inte samtalar med andra 
grupper blir de farligaste med det allvarligaste våldet. I en 
sådan grupp håller de få inblandade med varandra i tokigheter 
i en ödesgående spiral. Ingen säger emot i en sådan grupp.  

Det är bland annat därför vi måste ha yttrandefrihet för 
alla. Du ska kunna höras. Du ska kunna bli motsagd. Du ska 

Jag befarar att alla ansträngningar att begränsa vissa 
politikers yttrandefrihet kommer att skapa sympatier till den 
som blir så djupt orättvist behandlad. Ett öppet samtal skulle 
säkerligen ha lett till andra sympatier i så fall.

Jag förstår alla som är oroliga för högerpartier med 
främlingsmotstånd. Fall dock inte i fällan att inte ens kunna 
diskutera med dessa partier. Låt dem få yttra sig, så att de åt-
minstone inte vinner anhängare från dem som har sett partiet 
orättvist behandlat, snarare än att de står för något att tro på.

Till höstens val kommer vi i Snättringe fastighets-
ägareförening att bjuda in företrädare för olika partierna som 
sitter i kommunfullmäktige till en valdebatt i Snättringe skola. 
Det har vi gjort under de senaste 20 åren. Det betyder att vi 
kommer att bjuda in C, DP, HP, FP, KD, M, MP, V, S och SD. 

För oss är det oerhört viktigt att alla dessa företrädare 
kan komma till tals.

Den som skulle försöka hindra någon av dem att tala gör 
en allvarlig skada på vår så värdefulla frihet och demokrati.

Valår
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Historia
Gunnel Jacobsen 711 35 48 
Grannsamverkan
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77
Bo Antonsson 774 28 35

Placeringar

Kennet Bergh 608 12 94
Hugo Holmer 774 20 25 

Studie - kultur
Halina Öhman 774 39 35
Irma Jansson 774 97 47

Tält
Gert Östergaard 070 - 736 16 84
Lars Lehman 711 66 77
Mikael Jonsson 779 32 92

Medlemsregister
Jan Samuelsson  070 - 963 19 20
Gert Östergaard 070 - 736 16 84 
Revisorer
Svante Axelsson 608 15 28 
Sven Eklund 779 89 85 
Revisorssuppleanter
Ingvar Gustafsson 744 42 43
Gustaf  Rubensson 711 31 11

Valberedning
Per-Axel Lindqvist 711 97 12
Bernt Söderlund 711 57 10
Alexandra Birk 711 54 16

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

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer 2014

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  Sv/v  Färg
Helsida 21 x 30 1 500 kr  3 000 kr
Halvsida 16,5 x 12,5    800 kr  1 500 kr
Kvartssida      
   liggande 16,5 x 6    500 kr  1 000 kr
   stående 8 x 12,5    500 kr  1 000 kr

Medlemsrabatter
Visa upp årets medlemskort i 
Snättringe Fastighetsägareförening.
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  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
Fastighetsbyrån Snättringe
Till alla medlemmar: Fri rådgivning 
och värdering samt vår  uppskattade 
tjänst värdebevakaren. 
För medlemmar som funderar på 
att sälja: Kostnadsfritt vår förbere-
dande tjänst Steget före med gratis 
radonmätning och “vår-sommarfo-
tografering”
För medlemmar som säljer genom 
Fastighetsbyrån: Som ovan samt fri 

Styrelse

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

Sekreterare
Ann-Marie Ehnman  774 82 87
Ledamöter
Bengt Höglund 774 97 47
Halina Öhman               774 39 35
Gert Östergaard 070 - 736 16 84
Suppleanter
Lars Tiberg 070 - 961 57 28
Staffan Kihl 711 02 96

Kommittéer
Miljö och stadsplaner
Lars Lehman 711 66 77

Information
Bengt Höglund 774 97 47
Lars Tiberg 070 - 961 57 28
Lars Lehman 711 66 77
Staffan Kihl 711 02 96
Hanna Kastås 070 - 963 96 89
Linn Schaubach 070-8927929

Inköp
Gert Östergaard 070 - 736 16 84

Fest
Bo Antonsson 774 28 35
Marianne Lindqvist 711 97 12
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I dessa tider av e-böcker och cd-böcker 
är det inte många som behärskar den 
gamla konsten att binda en bok. Några 
som gör det är medlemmarna i Huddinge 
Bokbindarsällskap som under ledn-
ing av Solveig Malmkvist Bennerström 
träffas regelbundet i en barack vid fot-
bollsplanen i Snättringe. Där får trasiga 
bokpärmar och lösa blad ett nytt liv.

Huddinge Bokbindarsällskap har funnits 
i cirka 30 år men det är inte många som 
känner till vad som händer i baracken vid 
fotbollsplanen. Där träffas pigga seniorer 
för att restaurera sina gamla böcker och se 

ett tålamodsprövande jobb där man först 
måste ta isär boken, ta bort allt gammalt 
klister, laga trasiga pärmar och sidor innan 
man kan börja sy fast själva bindtrådarna. 

Det är många termer som beskriver hela 
processen till exempel häftning, skärning 
och falsning. Mellan varje moment ska bo-
ken läggas i press och torka. Många gamla 

av böcker ska kunna gå att bevara och det 

japanpapper och papp till pärmar. Det är 
också viktigt att använda klister – inte lim. 
Det går att göra eget klister genom att koka 
ihop vetemjöl och vatten.
 
Studiecirkel

Huddinge Bokbindarsällskap fungerar 
som en studiecirkel och rekryterar nya bok-
bindarentusiaster främst under Huddinge 
kommuns seniorvecka. Det är nu cirka 40 
deltagare som träffas en gång i veckan för 
att ha trevligt tillsammans och binda en och 
annan bok. 

Konsten att binda en bok
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Första uppgiften som ny i gänget är att 
binda sin egen lärobok i konsten att binda 
böcker som man sedan kan ha som facit  
i det fortsatta arbetet. Sedan får man ta med 
sig egna böcker som behöver restaureras. 
Ofta blir det gamla klassiker och kända sven-
ska författare. Sagoböcker har också en 
förmåga att bli slitna efter att många genera-
tioner har tummat på pärmarna innan John 
Blund anlänt. John Bauers ”Bland tomtar och 
troll” är en serie som förtjänar att bevaras – 
särskilt om det är den gamla upplagan där 

böcker som är ömtåliga att hantera går inte 
alltid att binda om. Då tillverkar man istället 
en låda av papp att lägga boken i.

Solveig Malmkvist Bennerström leder bokbindericirkeln.

och har varit både i Leksand, Nyköping och 
på Öland för att träffa andra bokbindare. 
Senast var man i Uppsala på Carolina Re-
diviva. 

Den 27 maj har Huddinge Bokbindarsäll-
skap avslutning i en lokal på Fullersta torg 
4 där man visar upp vad man åstadkommit 
under våren. Man behöver inte vara pen-
sionär för att vara välkommen i gemenska-
pen men man måste ha någon förmiddag i 
veckan ledig.
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Solveig ger aldrig upp
Cirkelledare och eldsjäl är Solveig Malm-

kvist Bennerström som glatt delar med sig av 

samarbetet med Huddinge kommun som 
äger baracken vilken är en ovärderlig tillgång 
för att verksamheten ska kunna fungera. 

Solveig har tidigare haft ett eget antik-
variat på Skånegatan i Stockholm vilket gör 
att hon nu har ca 10 000 böcker hemma  
i bostaden. När Solveig inte handskas varligt 
med gamla böcker har hon ägnat sig åt judo 
och har som kvinna den högsta graden inom 
judo som inte är svart utan röd/vit. När hon 
1961 började träna judo var hon en av de 
första kvinnorna i Sverige som kunde kasta 
en karl i mattan. Solveig har även tränat 
andra kampsporter och 1970 deltog hon i 
det första VM:et i Kendo som gick i Japan 
där hon också väckte uppmärksamhet som 
enda kvinna. Hennes motto är : Ge aldrig 
upp!

Solveig är fortfarande vid 81 års ålder 
aktiv ledare för barn och ungdomar med 
funktionshinder som tränar judo i Beckomb-
erga idrottshall men fyra dagar i veckan 

konsten i att bida en bok vidare till alla som 
är intresserade. 

Text och foto: Lars Tiberg

Birgit Wikström, Yvonne Björkman och Solveig Malmkvist Bennerström i Huddinge Bokbindarsällskap.
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fastighetsmäklaren med nöjdare kunder =

www.husmanhagberg.se/huddinge

Ska du sälja 
DIN BOSTAD?
Varmt välkommen till HusmanHagberg i Huddinge!

HusmanHagberg Huddinge   Stuvstatorget 10   Tel 08-779 46 00
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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!

Kjellis Offset AB • Svängvägen 30 • 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15 • Fax 08-774 24 94
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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
• 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
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Fastighetsägareförening på Facebook. 
Här hittar du som gillar oss allt från tips på  
aktiviteter, saker föreningen gjort, infor-
mation om händelser och förändringar i 
Snättringe, bilder från området och ny-
heter och innehåll som vi tror att ni har 
nytta av och tycker är kul. 

Linn Schaubach och Hanna Kastås är 
med i föreningens informationskommitté 
och driver facebooksidan. De hoppas att 

ge dem mervärde och få dem mer engag-
erade i det som händer i Snättringe.

Fastighetsägarföreningens styrelse hade 
länge funderat på hur man skulle kunna 
nå de 1400 hushåll som är medlemmar 

även öka möjligheten till 
kommunikation och dialog

En annan aspekt har varit att man vill nå 
ut till de yngre husägarna i Snättringe. 

Därför sökte vi under hösten personer  
i föreningen som ville jobba med detta och 

presenterade sig och målsättningarna med 
sidan under föreningens årsmöte i mars. 

inte har någon historia här. Förhoppningsvis 
kan vi vara med och skapa en känsla och 

Hanna.
Ledord för Facebooksidan är nytta, 

omtanke och trivsel och vår förhoppning är 
att det blir en aktiv Facebooksida där både 
styrelsen, medlemmar och andra i området 
kommer till tals och bidrar till innehåll och 
diskussion. 

Gilla oss på Facebook!

Hanna Kastås och Linn Schaubach, Fastighetsägareföreningens facebookredaktörer.
Foto: Hanna Kastås och Linn Schaubach
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Under 2013 använde 66% av svenskarna 
Facebook regelbundet och en av fördelarna 

tillgänglig för många, vi har möjlighet att 
få snabb feedback, ökat engagemang och 
föryngra oss. 

Så här långt har den som gillar sidan fått 
ta del av bland annat eldningsinformation, 
bilder från årets skräpplockardagar, en titt 

på det allra första numret av Husbladet och 
loppis-tips i området. 

Kika in och gilla sidan www.facebook.
com/snattringe du också, tipsa grannar och 
andra i området och dela gärna med dig av 
sånt du tror kommer till nytta för andra i om-
rådet. Har du frågor eller funderingar, skriv 
en kommentar på sidan eller maila Linn och 
Hanna på facebook@snattringe.com. 

Bli medlem i Snättringe 
Fastighetsägareförening!

Det kostar 90 kronor per år och hushåll. Sätt in avgiften på föreningens  
postgiro 7 52 73-3 eller bankgiro 111-6664 

(skriv namn, adress och telefon i meddelanderutan).
Vi tillgodoser Snättringe boendes intressen inom: 

Vi har kontakt med kommunen och ordnar informationsmöten i aktuella frågor.  
Föreningen organiserar Grannsamverkan mot brott. 

Vi förmedlar trädgårdsprodukter med hemkörning till dörren höst och vår. 
Medlemsinformation går ut fyra gånger per år.  

Föreningen förhandlar om rabatter hos lokala företag och arrangerar en julfest 
tillsammans med andra föreningar.
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Det blir allt vanligare med höns i våra 
trädgårdar. Hönorna är trevliga och per-
sonliga husdjur som är lätta att sköta. 

och dessutom blir det lite gödsel över 
till rabatten. 

Ulrika Wiking på Milstensvägen har haft 
höns sedan i höstas. Det är två Hedemo-
rahöns från Knutby i Uppland som lystrar 
till namnen Mamma Mu och Kråkan. Den 
ena är svart – gissa vilken. Ulrika har haft 
tanken på egna höns de senaste 20 åren 
och när hennes man visade sig vara händig 

och snabbt kunde snickra ihop ett rede var 
det bara att göra slag i saken. 

Ulrika valde att inte ha någon tupp eft-
ersom det kan störa grannarna. Alla vill inte 
bli väckta tidigt på morgonen även om det 
ger en lantlig atmosfär. Som tur är så värper 
hönorna ägg även utan tupp. Under vintern 
har det blivit ett ägg per höna varannan dag 

ung, frisk höna kan värpa upp till 25 ägg per 
månad under sommarhalvåret. Ulrika har 
också skaffat två kycklingar – Brahmahöns 
– som på sikt kommer att hjälpa till med att 
leverera tillräckligt med ägg till pann kakorna. 
Egna ägg-gulor är mycket gulare (och 
godare) än de man köper i affären. Det sägs 
att det ska vara perfekta till en uppiggande 
äggtoddy och ger snygga sockerkakor.

Roliga och sällskapliga

Ulrika får hjälp av sina döttrar Ida och 
Lina att sköta om hönsen. Det är både spän-
nande och lärorikt. Även om de är lättskötta 
så måste man se till att hönorna har det bra, 
har friskt vatten och något att äta. Höns 
klarar sig bra själva och maten består ofta 
av det som blir över i hushållet. Majs, gröna 
ärtor och andra grönsaker kan vara ett upp-
skattat tillskott. Visst kan de göra några ge-

rymningsbenägna. På natten går hönorna 
snällt in i det uppvärmda hönshuset för att 
sova på sin sittpinne. Det gäller naturligtvis 
också att hålla rent i hönshuset och ta vara 
på hönsbajset så det blir gödsel till rabatten.  
Hela familjen tycker att hönsen är roliga att 
titta på när de ivrigt springer ut på gräsmat-
tan. Hönsen är också mycket sällskapliga 
och kommer när man ropar på dem. 

Kackel utan kuckelikuu

Ägg från egna höns!
Foto: Bengt Höglund
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Kaninen ersätter tupp

I Huddinge kommun är det tillåtet att ha 

eller tupp krävs tillstånd av miljönämnden. 
Tupp brukar inte godkännas i tättbebyggt 
område. 

Det behövs ingen tupp för att hönorna 
ska trivas och värpa ägg men tuppens up-
pgift att leta upp mat åt hönorna och hålla 
utkik efter faror får människan ta över så att 
hönorna känner sig trygga. Nu har Ulrika 
viss hjälp av Bamse – en stor kanin som 
kommer mycket bra överens med hönorna.

Dags att skaffa höns?

Om du är intresserad av att skaffa höns 

dig tips på hur du ska gå till väga. En höna 
kostar ca 80 – 100 kr i inköp beroende på 
vilken ras man väljer. Till det kommer bland 
annat mat, torrfoder och golvströ. 

Hönor kan leva upp till 15 år eller dö knall 
och fall vid ett års ålder. Om en höna blir 
sjuk är det ofta dyrare att gå till veterinären 
jämfört med att köpa en ny. 

Lars Tiberg

Mamma Mu och Kråkan heter hönsen - någon tupp har de inte hos sig.
Foto: Bengt Höglund
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Örter har alltid varit viktiga för männis-
kan. De har använts som medicin men 
också dyrkats som heliga växter knutna 
till olika gudar och den samlade kunska-
pen om växterna och deras användning 
överfördes muntligen från generation 
till generation. Den äldsta kända skrivna 
beskrivningen av örtmediciner och deras 
användning är kinesisk och ca 4000 år 
gammal. Den västerländska kunskapen 
om örter nedtecknades först av greken 
Theophrastos ca 300 f.Kr i ”Om växternas 
historia”. Verket beskriver i första hand 
växternas uppbyggnad och utseende, 
för nyttoväxterna också hur man odlar 
dem. Mer utförlig när det gäller medici-
nalväxter var romaren Plinius d.ä., som 
beskrev alla då kända läkeväxter och 
deras användning.

örtaböcker fram. I dem blandades folk-
medicin och mytologi, ofta uttryckt med 
ett målande och drastiskt språk. Den mest 
kända nordiska örtaboken är ”Läke- och 
örtabok”, skriven av den danske kaniken 
och läkaren Henrik Harpestreng i början av 
1200-talet. Harpestrengs örtabok blev vida 
spridd och användes som underlag av de 

utvecklades med tiden örtaböckerna till far-
makopéer, d.v.s. beskrivningar av läkeme-
del, hur man tillverkar och använder dem. 
Så småningom tog statliga myndigheter 
över ansvaret och den första farmakopén 
på svenska kom ut 1686. Numera har den 
ersatts av en gemensam europeisk efter-
följare. Från de medeltida örtaböckerna 

beteckningen för klostrens läkemedelsför-
råd, klostren fungerade då som apotek. När 
Linné utvecklade sitt binära namnsystem tog 
han över ordet och lät det beteckna växter 
med medicinsk användning.

Stora insatser för att förbättra apotekens 
verksamhet gjordes i början av 1500-talet 
av den schweiziske läkaren Paracelsus. 
Han uppmanade alkemisterna (dåtidens 
kemister) att sluta försöka tillverka guld och 
i stället ägna sig åt att isolera och utvinna de 
aktiva substanserna ur läkeväxter. Kyrkan 
ansåg dock hans idéer så kätterska att han 
tvingades överge sin professur i medicin  
i Basel. 

Paracelsus var också intresserad av 
magi och för eftervärlden är hans namn nog 
mest förknippat med den s.k. signaturläran. 
Enligt signaturläran, som har urgamla rötter, 
tänkte man sig att en växt som ser ut som 
det sjuka organet eller sjukdomen också har 
egenskaper som kan bota sjukdomen. T.ex. 
skulle växter med njurformade blad vara 
verksamma vid njurproblem och växter med 

här teorierna var ytterst sällan förankrade i 
någon verklig effekt, vilket gjorde att natur-

rykte och sågs som fantasier.
Konstigt nog innehåller en del av me-

deltidens fantastiska teorier och behan-
dlingsmetoder korn av sanning och kan inte 
förkastas som verkningslösa utan närmare 
undersökningar. Örter innehåller många 
olika ämnen och en del används idag för 
att bota olika sjukdomstillstånd, både fy-
siska och psykiska. Efter en nedgång under 
några hundra år är örter åter aktuella som 
botemedel mot många åkommor och det 
bedrivs forskning för att undersöka växters 

Läkeväxter och 
folkmedicin
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medicinska egenskaper. Många av våra 
syntetiskt framställda mediciner har skapats 
baserat på den kunskap om örtmediciner 
som människor utnyttjat under lång tid.

Åtskilliga örter är dock farliga och inne-
håller giftiga ämnen. Använda under kon-
trollerade former är många av dem viktiga 
mediciner men bör absolut inte användas 
på egen hand. Fingerborgsblomma och 

-
blomman utvinns hjärtmedicinen digitalis 
och ur vänderoten det lugnande medlet 
valium. Det kan även vara riskabelt att göra 
te på harmlösa växter och dricka det under 
längre tid.

Som avslutning vill jag ge tre exempel på 
vanliga växter som man kan hitta i Snättringe 
och som kanske i första hand inte ses som 
läkeväxter. Gullvivan kan betraktas som en 
inhemsk växt medan akleja och vallört san-
nolikt infördes under medeltiden och hittas 
som förvildade eller kvarstående. Alla foton 
i artikeln är tagna här i Snättringe.

Gullviva – Primula veris
Gullvivan har använts som njutnings-

medel, skönhetsmedel men också som 
medicinalväxt. Ända sedan 1500-talet har 
medicinering med gullviva ansetts kunna 
hjälpa mot slaganfall, spasmer, yrsel och 
kramp. På 1700-talet hade växten ett visst 
anseende som ersättningsmedel för kina-

bark (medicin mot malaria), och infördes 
därför i farmakopén 1779. Roten inne-
håller slemlösande ämnen och har därför 
använts i samband med förkylningar och 
hosta, men också som urindrivande me-
del. Tidigare kunde man på apoteken köpa 
Verispastiller som hjälp mot envis rethosta. 
Av blommorna kunde man tillreda en skön-
hetssalva som tog bort rynkor och åter-
gav hyn dess ungdomliga smidighet. För 
att uppnå bästa effekt måste blommorna 
plockas tidigt på morgonen medan daggen 
fortfarande ligger kvar. Gullviveblommor, 
socker och citron lär också kunna jäsas till 
ett smakligt vin (”oxläggevin”).

Akleja – Aquilegia vulgaris
Aklejan betraktas nog numera som en 

renodlad prydnadsblomma, men den har 
sedan länge använts som medicinalväxt, 
dock har användningen avtagit med åren. 
Problemet är att aklejan är både medicinskt 
användbar och giftig. Därför rekommen-
derar man idag inte invärtes användning 
av preparat som innehåller akleja. Linné 
skriver: ”Fröna fördriver kopporna, brukas 
vid gulsot och ½ drakma botar skabb hos 
barn, men jag har sett hur en för stor dos, 
som ordinerats av kloka gummor, dödat ett 
barn.” (drakma var en viktenhet som ingick 
i det gamla apoteksviktsystemet, en drakma 
är ca 3,7 g.) Modern forskning har visat 

framför allt med antibakteriell effekt, som 
skulle kunna användas vid framställning av 
nya läkemedel.
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Vallörten är sedan gammalt ansedd som 
ett effektivt sårläkningsmedel och är en av 
folkmedicinens äldsta och mest använda 
växter, odlad sedan 400-talet f.Kr. Att det 

kunnat bekräftas av modern forskning. 
Det aktiva ämnet är framför allt allantonin, 
som verkar kraftigt bakteriedödande och 

påskyndar tillväxten av ny vävnad vid sår-
skador. Vallört ingick i farmakopén fram 

kunde förr ta sig märkliga uttryck. Arvidh 
Månson skriver i sin örtabok, utgiven 1628: 
”Denne ört är en besynnerligt god ört till sår, 
ty hon helar dem och stämmer blod i sår, 
det man pröva kan: man tager en handfull 
av hennes rot och sjuder uti en lergryta med 
färskt kalvkött, då växa stycken samman 
och tillhopa.” Vallört har också utnyttjats 
som vallväxt, vilket dock inte gett växten 
dess svenska namn. Där används ordet 
vall i en gammal betydelse, att läka ihop. 
Preparat med vallört finns numera som 
naturläkemedel i form av salvor som kan 
användas för att påskynda läkningen av 
mindre sårskador. Vallört bör bara använ-
das för utvärtes bruk på grund av risken 
för leverskador. Konstigt nog förekommer 
vallört som tillsats i hästfoder för att lindra 

Text och foto: Staffan Kihl

Snättringedagenvar inte lika solig i år som den varit de 
senaste åren. Fastighetsägareföreningens bollkastning 
samlade in drygt 700 kronor som skänktes till Snättringe-
skolans föräldraförening..
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Humlor
Foto: Staffan Kihl
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Många tror att 2014 ska bli elcykelns år. 
Branschen väntar på ketchupeffekten när 
det har blivit coolt att glida förbi svettiga 
motionscyklister i uppförsbackarna och 
slippa jaga parkeringsplatser och betala 
trängselskatt. Husbladet har tittat lite 
närmare på fördelen med elcyklar och 
bett en Snättringebo  – Lena Eklund – att 
ta en liten provtur.

En elcykel är utrustad med en elektrisk 
hjälpmotor som drivs av ett uppladdnings-
bart batteri. För att få kallas cykel måste 
motorn startas genom att man trampar på 
pedalerna och hastigheten vara begränsad 
till 25 kilometer i timmen. Annars blir det en 
moped vilket ställer särskilda krav på hjälm, 
belysning, bromsar, skatt och försäkring. 

Elcykelns räckvidd varierar beroende 
på batteriets storlek och yttertemperatur. 
Vid kallt väder minskar den maximala kör-
sträckan. Med ett batteri på 36V 10 Ah har 
man möjlighet att åka 40 – 70 km på en 
laddning. Batteriet kan sedan lätt tas loss för 
uppladdning inomhus som tar ca 5-6 tim. För 
att behålla livslängden bör batteriet laddas 
kontinuerligt även när det inte används. Ett 
batteri håller ca 3 år eller 800 fulla laddningar 
och ett nytt kostar ca 3 000 kronor.

Bekvämt för pendlare
Av de ca 550 000 cyklar som såldes förra 

året i Sverige var 8 000 – 9 000 elcyklar. En 
massiv reklamkampanj för elcykeln LifeBike 
för några år sedan lockade många nya  
köpare som sedan blev besvikna på den  
dåliga kvaliteten och företaget gick i konkurs. 
Nu tar branschen nya tag med bättre och 

bland andra Halmstad, satsar på att låna 
ut elcyklar för att påvisa vinster både för 
miljön och den egna hälsan. I Stockholm 

Det våras för elcykeln

Lena Eklund provar att köra elcykel för Husbladets 
räkning.

Foto: Bengt Höglund
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Elcykelkortet för att minska trängsel och ut-
släpp. Med hjälp av ett batteri vågar man ta 
sig längre sträckor och vet att man kommer 
hem även om orken har tagit slut. Vill man 
cykelpendla till jobbet slipper man komma 
fram svettig och tvingas ta en dusch innan 
kundmötet. Det kan även få snabbare jäm-
fört med att sitta fast i bilköer och så slipper 
man betala trängselskatt och leta parker-
ingsplats om man ska in i Stockholms City. 
Kostnaden blir ca 15 öre/mil vilket blir väldigt 
billigt jämfört med att tanka en bil. Då har vi 
inte räknat med alla andra tråkiga bilkost-
nader som skatt, försäkring, besiktning och 
värdeminskning. Och kanske plåtskador.

Ger motion och är miljösmart
Även om vanlig cykling ger både mer 

motion och är det mest miljövänliga alter-
nativet så får du motion och frisk luft (om 
du undviker Hornsgatan) och blir piggare 
både på jobbet och hemma. Motvind och 
uppförsbackar är inte längre någon ursäkt 
för att låta cykeln stå. Du bränner mellan 4.6 
och 7.7 kcal/min när du cyklar på elcykel. 
Som jämförelse bränner man 6.3 kcal/min 
om man promenerar i snabb takt. Det kan 
också underlätta med en elcykel om du har 
problem med höftleder, knän eller med hjär-
tat. Men det främsta skälet till att cykla med 
elassistans är naturligtvis att det är roligare 
att cykla med en elcykel jämfört med en 

vanlig cykel. Om man inte tränar inför Vät-
ternrundan och behöver bygga upp  muskler 
både här och där.  

Nästa cykel blir med batteri
Vad tyckte då vår testcyklare Lena 

Eklund? Hon provade en elcykel hos 
EcoRide som har specialiserat sig på 
elcyklar. Lena som idag pendlar mellan 
Snätt ringe och Stockholms innerstad kunde  
mycket väl tänka sig att investera i en el-
cykel. Det kändes lätt och smidigt att ta sig 
runt och Lena uppskattade att det fanns 
fotbroms och att växlarna var inkapslade 
för regn och rusk. 

En elcykel är dyrare än en standardcykel 
och den cykel som Lena provade kostar 
12 000 – 14 000 kronor beroende på om det 

och betydligt dyrare elcyklar på marknaden 
men man ska nog  välja en cykel som har 

reservdelar om man behöver hjälp. 
Nästan alla elcyklar kommer från Kina 

vilket inte är så konstigt eftersom det idag 

EcoRide är ett familjeföretag som har sin 
fabrik i Shanghai och försäljning i hela Nor-

där några har en lite mer sportig framtoning 
utan pakethållare och med sportstyre.
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Elcykel för entusiaster
Vi får se om Sverige kommer att följa i 

Europas cykelspår. I Holland har det under 

cyklar och intresset i Tyskland, Frankrike 

elcyklar för olika ändamål. I Dortmund 
provar UPS en praktisk elcykel för trans-
porter – Cargo Cruiser – och letar man på 
marknaden så finns det transportcyklar 
av olika slag som drivs med batteri. Biltill-
verkaren Audi har gått åt andra hållet och 
tagit fram en konceptcykel – Audi e-bike 
Wörthersee – med extrema prestanda för 
sportig cykling och trickcykling. Det är en 

där elmotorn kombineras med cyklistens 
muskelkraft. Toppfarten är 80 km i timmen 

smartphone via hjälmkameran för att snabbt 
-

produktion är för närvarande inte planerad 
men visar ändå på vilka möjligheter som 

för vardagsbruk och rent nöje. Fast en cykel 
som blåser förbi i 80 knyck lär vi knappast 
få se i Sverige!

Lars Tiberg

Det är roligt att elcykla! 
Foto: Bengt Höglund
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     Möbleringsförslag

Tält 21 4,6*4,6    Tält 32 4,6*6,9 Grönt/Beige Tält 60 6*10,5 Grönt/Beige
Rött/Vitt    6 bord 180*80   10 bord 180*80
4 bord 180*80   1 bord 150*75   2 bord 120*80
24 stolar    36 stolar   56 stolar    
Max dukning 28 pers.     Max dukning 44 personer  Maximal dukning 86 personer (trångt!)
       Bröllop 66 stolar och scen på 2*3 meter

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 gräs-
mattan 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 

www.snattringe.com. 
Välj Uthyrning i menyn. 

Hyr föreningens tält, bord och stolar!

Prislista
Priserna gäller för ett uthyrnings tillfälle.   

Tält och tältgolv
Tält  T21 4,6*4,6          400 kr
Golv G21                    400kr
Tält  T32 5,6*6,9          700 kr
Golv G32                     700 kr 
Tält  T60 6*10,5           1000 kr
Golv G60                    1000 kr

Bord och stolar
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
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Annons

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

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 som-
marhalvåret!

Glöm inte bort 

att surfa in 

på

www.snattringe.
com
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Infrastruktur är ett nytt begrepp, men 
olika sätt att ta sig fram har människor 
alltid behövt.

Snättringe ligger på ön Södertörn, ett 
område som på grund av landhöjningen för 
cirka 9000 år sedan började sticka upp ur 
havet.  Först var det små skär och öar och 
då var det med båt man tog sig fram mellan 
det, som senare blivit berg.  Här i Snättringe 
var det berget i hörnet av Utsäljeleden och 
Byggmästarvägen som först kom upp ur 
havet, det är 77 m högt.  Sedan kom det kom 

Upptrampade stigar

När hela Södertörn kommit upp och blivit 
en stor ö, började människor bosätta sig här 
och man trampade upp stigar att vandra 
på och så småningom blev de användbara 
även med häst och vagn.  Söderifrån kom 
man in på ön Södertörn genom att ta båt 
över Mörköfjärden, söder om nuvarande 
Södertälje.  Mitt i fjärden fanns en ö som 
någon period kallats Fläsklösa och därifrån 
kunde man sedan ta sig vidare åt nordost 
över ön genom Salem, Botkyrka, Snättringe 
i Huddinge, Brännkyrka och in till staden 
Stockholm vid Skanstull. 

Göta Landsväg och två milstolpar 

Vägen blev mer och mer använd och 
började kallas Göta Landsväg.   När man 
hade ungefär en mil kvar in till staden då 
var man i Snättringe och under två perioder 
har det funnits en milstolpe vid området 
Milsten.  I slutet av 1600-talet ansågs Göta 
Landsväg för backig och det byggdes en ny 

och genare väg från Botkyrka kyrka och till 
Stockholm, den som numera heter Gamla 
Södertäljevägen.  Vägen genom Snättringe 
blev en lokal väg för huddingebor som skulle 
till och från stan.

Fläsklösaleden – Flottsbroleden – 
motorväg

På 1900-talet hade behovet av att ta sig 
till Stockholm ökat ännu mer och man bör-
jade använda bilar och så småningom kom 
det nya ordet infrastruktur.  E4-an fanns men 
den räckte inte och man planerade ytterlig-
are en infart in till huvudstaden.  Den gamla 
Göta Landsvägs sträckning blev aktuell igen.  
Man tänkte sig att en nybyggd väg skulle gå 
över ön Fläsklösa i Mörköfjärden, tvärs över 
Södertörn och bland annat rätt igenom vil-
lasamhället Snättringe.  Arbetsnamnet var 
till att börja med Fläsklösaleden och senare 
blev det Flottsbroleden.   

Planerna förbereddes bland annat 
genom att Huddinge kommun började köpa 
upp hus och tomter, som låg där vägen 
var tänkt att gå.  Genom Snättringe skulle  
vägen gå från det som nu är Källbrinks idrotts-
plats, förbi brandstationen i Stråkvägens 
sträckning, över Häradsvägen och vidare 
Storskiftesvägen fram till Stambanevägen.

Så småningom blev dock protesterna för 
många och svårigheterna oöverstigliga och 

motorvägen, E4-an.  

Den planerade vägmarken bebyggdes 
med radhus

I Snättringe fanns alltså på 1960-talet ett 
antal ”kommunala tomter med villor”.  Några 
såldes igen och en och annan köptes tillbaka 

Snättringe – 
en del av Södertörn
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av gamla ägare som bott kvar som hyresgäster i sitt eget hus.  Den övriga marken kunde 
nu användas till att förtäta bebyggelsen.  

Det aktuella området var den dalgång som sträcker sig från bergen vid Kyrkstötsvä-
gen till bergen vid Källbrink och det blev så småningom fyra radhusområden i det gamla 
vägreservatet:  

Frösövägen-Gnejsvägen,  Stenhuggarvägen, Oxelvägen och Ängshyddevägen.

 
Historia kring en sjö.

1. Stugan ligger på ängen där Stenhuggarvägens småhuslägenheter byggts.  Den 
användes som samlingslokal när nybyggarna behövde diskutera hur det skulle bli  
i Snättringe.  

I bakgrunden syns Bertil Hages hus.  Han var en av de aktiva i samhället och till yr-
ket var han kemigraf och en av de få som hade kamera.  Bilden tog han från berget vid 
Stenhuggarvägen, där det nu ligger en villa, där det en period var fritidshem.   Hages hus 

Hages hus på ena sidan och stugan på Stenhuggarvägens sida.

2. Översvämning på Häradsvägen och antagligen hade det varit diskussion om vem som 

bilden måste vara tagen efter 22 september 1943. Det var då Konsumbutiken öppnades.   
Den byggdes efter KF:s standardritning och på den tiden utan föreståndarbostad ovanpå. 

Butiken stängdes efter 59 år, den 27 september 2002, samma år som småhuslägenherna 

Deli Italia som använder det gamla Konsumhuset.
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3. Häradsvägen med Konsum i bakgrunden, busskur, annonspelare och det tomma gärde 
där NCC byggt hus med småhuslägenheter.

4. Annons för 50 markbostäder och området kallas Snättringedalen.

5. Etapp 2, Häradslunden ska innehålla 22 småhuslägenheter
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6. På situationsplanen syns arbetsnamnen Snättringedalen och Häradslunden.

7.  Bygget är igång.

8.  På senare år har fastighetsmäklarna börjat skicka ut lappar om nya grannar.  



Några bilder från hörnet av Snättringeleden och Kallkärrsvägen

-
erades en väg som aldrig blev byggd och istället byggdes radhus, en livsmedelsbutik och en 
återvinningstation och en bensinstation.  

2010 försvann återvinningen och nu 2014 är det dags för bensinstationen, bra eller dåligt – men 

Gunnel Jacobsen

Delade meningar om återvinningsstationen, 2010.

Foto på detta uppslag: Gunnel Jacobsen
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Bensinstationen 
övertäckt, maj 2014

Lite senare i maj rivs 
stationen.
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Politikerutfrågning
inför valet i höst
Någon vecka före höstens kommunval 
kommer vi i Snättringe fastighetsä-
gareförening att bjuda in företrädarna för 

-
mäktige i Huddinge. 

Vi har gjort så under många år och 
de brukar skicka sina ”tungviktare” med 
betoning på politisk tyngd. Vi räknar med 
att det blir i Snättringeskolans matsal. 

Vi återkommer med detaljer vid utskick 
om Långsjörundan i slutet av juli.

Styrelsen

Glöm inte bort 

att surfa in 

på

www.snattringe.
com
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Städdag vid Stuvsta 
station

Den 7 maj genomfördes föreningens traditionella 
vårstädning vid Stuvsta station. I år hjälpte även 
yngre krafter till, vilket känns betryggande för 
föreningens framtid. Efter utfört värv bjöd Eva alla 

värmde gott, speciellt som den ovanliga värmen 
i april i början av maj hade ersatts med betydligt 
beskedligare temperaturer.

Text och foto: Staffan Kihl



I vårt register 
finns rekord-
många som  
gärna vill bo  
i Snättringe.
Det kan vara intressant att veta vad din bostad är värd, även om du  
inte vill sälja nu. Så varför inte höra av dig och få en fri värdering? 

Varför inte ringa Stockholms största mäklare? 

FASTIGHETSBYRÅN I HUDDINGE / 08-774 30 10 / HUDDINGE@FASTIGHETSBYRAN.SE / FASTIGHETSBYRÅN.SE




