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Vi hade nyligen möte med kontaktpersonerna i Snättringe.
Närpolisen Anna var lika duktig som vanligt. När hon
nämnde att grannstödsbilen åkte förbi Snättringe under sina
rundor kom jag att tänka på hur viktigt det är särskilt under
den mörka årstiden att människor ser vad som händer utomhus i våra omgivningar. Vi har hittills haft 20 anmälda inbrott
i området i år.
Då slog det mig att det finns en grupp människor som nära
nog under dygnets alla timmar går runt våra hem och skapar
trygghet. Det är ju alla hundägare. Ofta går de ensamma med
sin hund men ibland i grupp om två eller tre.
Tänk om hundägare i Snättringe skulle bilda ett nätverk,
som under hundvandringen skulle ta på sig uppgiften att
spana på brott och även märkligt parkerade bilar, trasiga gatlampor och andra företeelser som kan innebära faror för rapport och snabb åtgärd.
Vi i Snättringe fastighetsägareförening skulle kunna
stötta nätverket på vår Facebooksida. Vår grannsamverkanskommitté skulle kunna ordna gemensamma träffar för erfarenhetsutbyte och utveckling av uppgiften.
Möjligen skulle vi i föreningen ta fram någon reflexmärkning som visar vilka hundekipage som deltar i trygghetsskapande Snättringe. Det ger i så fall ett bra signalvärde
mot tjuvar som ger sig in i vårt område.
Av vår senaste enkät framgick att hundägarna i Snättringe
är duktiga på att ta upp hundbajs och även följer kopplingsplikten. De gör en viktig uppgift för tryggheten i vårt område
redan idag. Tänk om vi
även skulle göra det lite
mer synligt och till en
mer gemensam kraft
för tryggheten i vårt
område.
Vi kommer att bjuda
in intresserade hundägare till en träff för att
diskutera hur det hela
skulle kunna läggas
upp. Vi skulle förslagsvis kunna kalla nätverket något liknande
”Snättringe hundvärn”.
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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
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Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.
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Sv/v
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Medlemsrabatter
Visa upp årets medlemskort i
Snättringe Fastighetsägareförening.
Dala Trä
Lillerudsvägen 39. Tel 08-774 74 70.
10 % på ordinarie pris.
Malms Fastighetsbyrå
Fullersta. Tel 08-774 82 88.
20 % på mäklararvodet.
OKQ8
Huddingevägen 376. Tel 08-711 10 82.
10 % på tillbehör och oljor; ej batterier, däck och specialerbjudanden.
10 % på hyra av släp.
Stuvsta Glasmästeri
Myrängsvägen 65. Tel 08-711 17 40.
10 % på reparationer av fönster i
hemmet.
Stuvsta Lås
Stationsvägen 27. info@stuvstalas.se
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10% på låsprodukter, installationer
och nyckelkopiering. Gäller ordinarie
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Mobil 070-779 57 00.
5 % på allt inom grävning och markarbeten.
Blomstrande Ting
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Klipp & Fix
Orrvägen 2. Tel 08-88 53 03.
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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 förberedande tjänst Steget före med gratis
radonmätning och “vår-sommarfotografering”
För medlemmar som säljer genom
Fastighetsbyrån: Som ovan samt fri
ﬂyttstädning.
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Brand i Bergakungens
flerbostadshus
16.15 fredagen den 22 augusti var det någon från flerbostadshusen vid Bergakungsvägen i Snättringe som larmade brandkåren. 16.20 var den första brandbilen på plats, den kom från Källbrink, Snättringleden 1.
Branden verkar ha uppstått i översta våningen i
den södra änden av huset mot den gamla förenings-tomten och Snättringevägen och spred sig
överraskande snabbt upp till vinden och genom
taket. Lågorna syntes från området öster om
Häradsvägen och det såg ut som om det var skogen som brann. Det gjordes en stor insats från flera
brandstationer med både brandbilar, ambulanser
och helikopter.
De långväga räddningsfordonen körde med
hjälp av GPS och flera hamnade vid Snättringevägens vändplan och fick köra en extra runda.
Redan på lördag förmiddag ordnades ett
utomhusmöte vid ”Vita Vil-
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lan” och de boende fick information och tillfälle
att ställa frågor. Det fanns representanter från
brandförsvar, Huddinge kommun och flera olika
försäkringsbolag.
BRANDENS SKADOR
Det var i änden av bostadshuset på den jämna
sidan mot Snättringevägen, som det
började brinna. Där
finns också
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en låg envåningsdel som innehåller en föreningslokal. Den brann aldrig, men drabbades av nedfallande husdelar och vattenskador.
Inga människor kom till fysisk skada, men
hur man mår när man kommer hem och inte får
komma in därför att det brinner i det hus där man
bor, det är svårt att beskriva.
De lägenhetsinnehavare som inte kunde stanna
kvar i sina bostäder blev erbjudna att utnyttja ”Vita
villan”. Det är en enfamiljsvilla som blev kvar när
flerbostadshusen byggdes och där bostadsrättsföreningen har ordnat bastu, gym och övernattningsrum som medlemmarna kan hyra åt långväga gäster
som kommer på besök, men de som drabbades av
branden föredrog att bo hos anhöriga eller vänner.
12 lägenheter blev så skadade att det kommer att
dröja många månader innan de kan flytta tillbaka igen.

Bostadsrättföreningen har även en egen hemsida
och ger två gånger om året ut en egen föreningstidning.

FAMILJEDAG
På några ställen i området satt affischer om att
bostadsrättsföreningens fritidskommitté skulle
ordna familjedag den 30 aug med aktiviteter för
hela familjen på dagen och ölpub på kvällen. Det
kändes extra viktigt efter en så här skrämmande
händelse.

“Vita villan“

Familjedag

Informationsmöte

Litet lokalhistoria
FLERBOSTADSHUS PÅ ASPDALSBERGET
Huddinge kommun hade ambitionen att få mer
blandad bebyggelse i Snättringe och utvidgade villakvarteret Docenten, så att det även omfattade ett
avlångt och oländigt berg i kanten av det skogs- och
bergområde som en gång i tiden kallats Aspdalsberget och där det redan fanns radhus, Utsälje.
Marken såldes till HSB, som i sin tur anlitade
arkitektfirman Lennart Bergström och byggföretaget Anders Diös. Husen blev färdiga 1989, det
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står på den husgavel man ser, när man kommer in
i området och de är alltså nu ungefär 25 år gamla.
ARKITEKT LENNART BERGSTRÖM
Lägenheterna fick stora betongbalkonger med
odlingslådor i österläge och de flesta boende har
numera både perenna växter och sådana som
nyplanteras varje år - precis så som arkitekten hade
tänkt.
Totalt blev det 165 lägenheter i olika storlek,
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En helikopter stod beredd utanför Utsäljeskolan

ungefär hälften på udda sidan och hälften på den
jämna och några med utsikt långt in över Stockholm. Det finns några kollektiva tvättstugor och
på jämna sidan ett dagis. Mellan husen finns det
några bergiga och spännande lekplatser.
Lennart Bergström föddes i Göteborg 1925 och
sitt första jobb som arkitekt hade han hos Ralph
Erskine, men redan 1954 startade han ett eget
arkitektkontor. 1971-73 ritade hans företag flerbostadshusen i kvarteret Fältöversten på Östermalm
och genom att googla kan man få veta att de 1989
höll på med tre projekt i Stockholm:
t&UUCPTUBETIVTQÌ'BUCVSTHBUBO
t8BMMFOJVTSFEFSJFSOBTLPOUPSTIVTWJE4UI4ÚESB
t,POUPSTIVTWJE,BQFMMHSÊOE
t4LÚWEFTUBETIVT
Husen i kv Docenten byggdes just det året 1989, så
de ritningarna måste Bergströms ha gjort några år
tidigare, men de nämns inte på Google.
SSL ELLER DANSBANEKÅKEN 1933-1971
Strax nedanför nuvarande föreningslokal kan man
fortfarande se spår i terrängen efter den dansbana
och den föreningslokal, som byggdes av municipalsamhället Snättringe. Dansbanan byggdes först
och några år senare också ett tvåvåningshus, som
blev färdigt 1933 och som i protokollen kallas SSL,
en förkortning för Snättringe samlingslokal. Det
tydligaste spåret för eftervärlden är den branta
backen upp. Den byggdes som en avtagsväg från
den gamla Göta Landsväg, som vid den tiden kalllades Huddingevägen. När det började finnas bilar
kunde man faktiskt köra upp för att hämta och
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lämna passagerare, men någon möjlighet att parkera där uppe fanns inte.
Nybyggarsamhället hade fått tomten som gåva
av Georg Filén i Snättringe-Milsten TomtAB, han
bedömde att den var omöjlig att sälja som villatomt.
Husbygget bekostades med lån från LO, sålda andelar, inkomster från lotterier och danskvällar och av
frivillig arbetskraft. Andelsbevisen undertecknades av LvLarsson, kallad ”Ellve” och hans hus finns
kvar med adress Snättringevägen 38.
Det är många som har minnen från det huset.
Fester, både allmänna och privata, möten, barnverksamhet, ungdomsgård och vallokal. Nu 2014
har jag fått veta av en gammal fd Snättringebo att
det fanns de, som kallade huset för ”Dansbanans
kåk”, det var ju dansbanan som byggdes först.
BERGAKUNGEN
SOM TYGDOCKA
En period arbetade
Viola Scharfenberg
som städare i SSL. Hon
CPEEF WJE ,ÊMMWÊHFO
och var också konstnär
och gjorde dockor, tavlor och applikationer.
Gunvor Näktergal hade
en påse med ”dockmaterial” som hon fått av
Viola en gång och nu 2014 har hon lagat och fräshat upp några av dem och gjort en egen komposition med tre figurer, som hon kallar Bergakungen,
Oskar och Viola. Den är i privat ägo, men här är en

7

bild. I ett kommande nummer av Husbladet ska jag
berätta mer om de två Stuvsta/Snättringe-konstnäSFSOB0TLBS,BSMTTPOPDI7JPMB4DIBSGFOCFSH
BRAND 1971
SSL brann på nyårsafton 1971 och den enda bild av
huset utifrån, som jag hittat är den som DN:s fotograf tog när det brann.
Det finns mer att läsa i min bok Snättringe och
Långsjö, Historia kring en sjö och om någon har en
annan bild av huset utifrån så skulle den fylla ett
tomrum i Snättringes historia.
VAR HAR DU DIN HEMBYGD?
För att Docentens bostadsrättsinnehavare ska
känna att de är en del i Snättringe i Huddinge så
delar Snättringe fastighetsägareförening ut sitt
medlemsblad ”Snättringe Husblad” även till dem
som bor i Snättringes flerbostadshus.
Text: Gunnel Jacobsen
Foto: Eva Pauli och Gunnel Jacobsen

Reparationsarbetet i full gång
Nu pågår reparationsarbetet för full på Bergakungsvägen 16-18 efter branden i september. Rivningsansökan är beviljad, besiktning är gjord och
vilka som ska genomföra arbetet är upphandlat.
Peab Byggservice håller på med att återställa yttertak och ventilation och kommer även att ansvara
för det totala återställandet av lägenheterna. Planen
är att återinflyttning kan ske om 12- 14 månader.
Enligt Gert Lund som är ordförande i Brf Docenten så flyter jobbet på bra men det krävs omfattande

8

sanering och upptorkning vilket är mycket tidskrävande. Vad som har orsakat branden är fortfarande
okänt. Den kriminaltekniska undersökningen är
klar och man har inte hittat något som tyder på
brott. Försäkringsbolaget håller fortfarande på med
sin undersökning. Det som är mest troligt är att
branden orsakats av något elektriskt fel.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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Läkeväxter och
folkmedicin, fortsättning
I förra numret av Husbladet berättade jag något om medicinalväxternas historia och gav exempel på några av de många odlade
eller vilda växter som har haft medicinsk användning. Här kommer ytterligare tre exempel. Ingen av de tre växterna är ursprunglig i Sverige utan de har från början tagits in som läkeväxter.
DIGITALIS
Digitalis purpurea eller fingerborgsblomma är
en av de få läkeväxter som de antika läkarna inte
kände till och därför finns den inte med i de klassiska örtaböckerna. Förklaringen är att örten inte
växer varken i Italien eller Grekland, i medelhavsområdet förekommer den bara i Spanien och
QÌ 4BSEJOJFO PDI ,PSTJLB 'JOHFSCPSHTCMPNNBO
har ändå en lång historia som läkeväxt, på Irland
användes den redan på 1000-talet mot bl.a. vattusot (vätskeansamlingar i olika organ i kroppen).
Den första medicinska beskrivningen av fingerborgsblomman gjordes 1542 av den tyske läkaren
Leonhard Fuchs, som nämnde att örten kunde
vara verksam mot vattusot. Han myntade namnet digitalis, en latinisering av växtens tyska namn
Fingerhut. Fuchs har f.ö. gett namn åt trädgårdsväxten fuchsia.
Utforskningen av digitalis är ett intressant
stycke medicinhistoria. 1785 publicerade den engFMTLF MÊLBSFO 8JMMJBN 8JUIFSJOH FO SFEPHÚSFMTF
för fingerborgsblomman och dess medicinska
egenskaper i en bok som fick stor uppmärksamhet. I sin praktik hade han stött på olika huskurer mot vattusot och efter tio års mödosamt arbete
lyckades han ta reda på vilken ingrediens i recepUFOTPNWBSEFOWFSLTBNNB8JUIFSJOHMZDLBEFT
också ta fram en mer tillförlitlig dosering, växten
är ju starkt giftig och fel dos kan få ödesdigra följder som förlamningar och hjärtslag. Redan fem år
FGUFS8JUIFSJOHTQVCMJDFSJOHUPHTEJHJUBMJTJOJEFO
svenska farmakopén.
Digitalis gjorde dock ingen omedelbar succé
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eftersom det visade sig att doseringen var komplicerad. 1824 lyckades den franske läkaren Le Royen
isolera alkaloiden digitalin ur fingerborgsblommans blad, vilket var ett stort framsteg. Senare har
kemister lyckats identifiera vilka de verksamma
hjärtglykociderna är. En av dem, digitoxin, tas upp

direkt i hjärtmuskeln, ökar dess kapacitet och stabiliserar pulsen. Digitalis är dock för alltid förknipQBENFE8JMMJBN8JUIFSJOH)BOTNJOOFTTUFOÊS
prydd med blomman och på flera porträtt avbildas
han med en fingerborgsblomma i ena handen.

HJÄRTSTILLA
Hjärtstillan, Leonurus cardiaca, användes i äldre
tider som hjärtstärkande medicin, framför allt
vid hjärtklappning. Ett gammalt svenskt namn
på växten är också hjärtsprångsgräs. Det vetenskapliga släktnamnet är sammansatt av de grekiska orden leon (= lejon) och oura (= svans) och
syftar på blomställningens utseende. Numera har
den ersatts av andra och betydligt säkrare örtmediciner mot hjärtbesvär. Trots det förekommer
det fortfarande att hjärtstilla intas homeopatiskt,
framför allt mot kärlkramp.
Under 1600-talet var hjärtstilla en mycket

använd läkeväxt och ansågs vara den växt som
bäst kunde ”skingra melankolins ångor i hjärtat
och stärka det”. Den introducerades också som
medicinalväxt i Nordamerika där den snabbt spred
sig från trädgårdarna och nu finns vildväxande,
främst i östra USA.
Hjärtstilla var vanlig i klostrens örtagårdar och
spreds därifrån till kringliggande gårdar. Den är
känd som bofast i Götaland och Svealand men har
minskat kraftigt på senare tid och betraktas numera
som hotad. Hjärtstillan är ett bra exempel på växter
som införts av människan och sedan etablerat sig så
att de betraktas som en del av den naturliga floran.
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GURKÖRT
Gurkört, Borago officinalis, är en ettårig odlad
växt som man ibland kan hitta förvildad. Den härstammar från västra delen av Medelhavsområdet
men har spridit sig till nästan hela Europa. Som
artnamnet antyder är gurkörten en gammal medicinalväxt. Den användes mot allehanda åkommor
och i Arvid Månsons Örtabok från 1628 heter det
”De huldrika blommorna borde glatt användas i
mat och dryck, ty de stärka hjärna och hjärta och
väcka försagda, ledsna och melankoliska människor till glädje och muntert sinne”. Gurkörtens
rykte som uppiggande och muntrande kan möjligen bero på förväxling med en annan växt som

under antiken gick under namnet borago, men det
är ju lätt att prova om ryktet stämmer. Numera
används gurkört mest i en del hudsalvor.
Bin och humlor älskar gurkörtens nektarrika
blommor och växten odlas ofta som bidrag. Unga
blad kan användas i sallader och soppor som får
en lätt gurksmak, därav växtens svenska namn.
Blommorna kan användas som dekoration men de
går också att äta.
Gurkörten innehåller en liten mängd alkaloider
som är skadliga för levern, vilket har gjort att produkter gjorda av gurkört bara får säljas på apotek.
Av samma anledning bör man inte använda gurkört i större mängder eller under längre tid.
Text och foto: Staffan Kihl
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Du gillar väl oss på Facebook?
www.facebook.com/snattringe
Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl
Pigmentförändring
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation
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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

.MHOOLV2IIVHW$%6YlQJYlJHQ+XGGLQJH7HO)D[
LQIR#NMHOOLVRIIVHWVHZZZNMHOOLVRIIVHWVH0LOM|FHUWLÀHUDGHHQOLJW,62
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Långsjörundan 2014,
vinnarna i tipspromenaden
De fyra vuxna, som hade flest rätta svar på frågesporten vid Långsjörundan var Bodil Ullberger, Erik Forsberg, Ulla Igelskog och Elisabeth Sundqvist. De får ett presentkort var på 100 kronor hos Blomstrande Ting.
De sju barn som hade flest rätta svar var Maja Vinsten, Axel Vinsten, Alexander Odsjö, Linnea Odsjö, Nina
Cesliar, Linnea Säfbom och Filip Cesliar. De får var sitt presentkort på biobiljett för 100 kr.

De rätta svaren på frågorna från tipspromenaden hittar du
på vår webbsida www.snattringe.com
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Snättringes
garageförsäljning växer
Second hand- och loppis-trenden är superhet. Så även i Snättringe där vi tog en promenad runt i området och hälsade på de
medlemmar som var med i föreningens gararageförsäljning i mitten av juni.
Second hand och loppis-trenden växer sig allt
starkare och många är vi som är trötta på slitoch-släng-mentaliteten och hellre återanvänder.
Snättringe Fastighetsägarförening vill bidra och
underlätta för våra medlemmar att köpa och sälja
till varandra. För tredje året i rad organiserade
föreningen därför en garageförsäljning i mitten
av juni där kläder, leksaker, möbler, verktyg och
andra prylar bytte ägare på garage-uppfarter runt
om i Snättringe. Vi hade femton anmälda säljare
från Tranvägen vid Långsjön till Staffansvägen vid
Stuvsta Station och ännu fler som hakade på under
dagen – en perfekt söndagspromenad för den som
ville fynda!
Första året vår garageförsäljning gick av stapeln
öste regnet ner, men de två sista åren har vi haft
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strålande väder. De säljare vi träffar under vår promenad har en skön dag i trädgården och skapar
mer plats i garaget samtidigt som de tjänar en slant
– även om det kunde ha varit ännu fler fyndsugna
grannar ute.
Vi träffar även flera nöjda köpare som bland
annat fyndat barnböcker, Playstation-spel och
handväskor. I en av trädgårdarna på Staffansvägen
går det dessutom att ta ett kallt glas saft i skuggan
av ett äppelträd. En fin dag i våra kvarter och vi
hoppas att traditionen med föreningens garageförsäljning sprider sig och växer så att vi får ännu fler
säljare och köpare nästa sommar!
Text: Hanna Kastås
Bild: Hanna Kastås, Bengt Höglund och Sofi Norstedt
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PETROLEUM SERVICE
PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel
Tankrengöring – Brännarservice
Automatiska oljeleveranser
Jourleveranser

Välkommen med din beställning!
08-556 820 20, 08-556 820 30

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:
t Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och
schaktarbeten samt grundläggningar.
t Byte av vatten och avlopp
t 5omtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor,
nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.
t Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll
t Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.
t Spräcker sten, berg och betong
t 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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Enkätsvarsvinnare 2014
Snättringe Fastighetsägareförening genomför med några års mellanrum en enkät. I enkäten
frågar vi efter vad de boende tycker om diverse frågor. Bland de svarande drog vi några vinnare
som vann varsitt presentkort.
Svaren ger föreningen en indikation på vilka frågor den boende tycker är aktuella och som
föreningen kan agera kring.
S VA R V I A P O S T

S VA R V I A VÅ R H E M S I D A

1. Kristina och Håkan Bonander, Bergakungsvägen, tidigare Urbergsvägen 25
(24 år medlem)

1. Maria Tulldahl, Snättringevägen 40

2. Turid-Lill Danielsson, Aspvägen 38
3. Irvensjö, Brötvägen 6
4. Ulf Thorman, Yrkesvägen 29B

2. Anki Krämer, Köpmansvägen 8
3. Kerstin Sundberg, Brovaktarvägen 1
4. Britt-Marie Jansson, Urbergsvägen 26
5. Niclas Gramner, Snäckvägen 21

5. John Bergqvist, Fjällstigen 13

Nya grannar i området!
I oktober har en älg rört sig i vårt område. De här
bilderna är tagna på Fridhemsvägen och Staffansvägen. Hen verkar gilla området och grannarna
lika mycket som vi andra, men trivs bäst när man
håller avstånd, så gå inte för nära och kör försiktigt
i våra krokar (som alltid förstås).
Foto: Jonas Eriksson och Yvonne Ytterberg
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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:
Trafik, stadsplan och kommunikationer – miljö – trygghet och trivsel.
t7JIBSLPOUBLUNFELPNNVOFOPDIPSEOBSJOGPSNBUJPOTNÚUFOJBLUVFMMBGSÌHPS
t'ÚSFOJOHFOPSHBOJTFSBS(SBOOTBNWFSLBONPUCSPUU
t7JGÚSNFEMBSUSÊEHÌSETQSPEVLUFSNFEIFNLÚSOJOHUJMMEÚSSFOIÚTUPDIWÌS
t.FEMFNTJOGPSNBUJPOHÌSVUGZSBHÌOHFSQFSÌS
t'ÚSFOJOHFOGÚSIBOEMBSPNSBCBUUFSIPTMPLBMBGÚSFUBHPDIBSSBOHFSBSFOKVMGFTU
tillsammans med andra föreningar.
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Poltikermöte
i Snättringeskolan 2014
Den 28:e augusti anordnade föreningen en frågestund med företrädare för de politiska partier som representeras i Huddinge
Kommunfullmäktige.
Det är ett återkommande arrangemang som
föreningen anordnar varje valår. Ett femtiotal
intresserade kom och fick höra och få svar hur
de olika partierna planerar kommunens framtid. Ämnen som togs upp var planerade nybyggen
vid Stuvsta rondellen, Gamla Stockholmsvägen
och Hemköp. Likaså diskuterades kring skol och
dagissituationen.
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Småfranska bjuder
på folkmusik och dans
Småfranska är ett glatt spelmansgäng som har folkmusik från
Frankrike, England och Sverige på sin repertoar. Oftast spelar man upp till dans där alla kan vara med och svänga på
sina lurviga under kunnig ledning. Bland de instrument som
trakteras finns inte bara träskofiol och olika flöjter utan även
durspel och vevlira. Småfranska var med och spelade under årets
Långsjörunda.
SPELAR EN GÅNG I VECKAN
)VTCMBEFUIBSUSÊGGBU,FOU'PSTNPPDI3PMG%BIMström som tillsammans med sina äkta hälfter
Inger och Hester ingår i gruppen Småfranska tillsammans med ytterligare sex spelmän. Det är inte
så ofta som alla träffas samtidigt men möjlighet
till träning finns varannan vecka och när det inte
tränas så är det spel och dans som gäller – gärna
på Skeppis (Skeppsholmens Folkhögskola) i Stockholm. Det är där som Föreningen Folkmusikhuset
träffas på söndagar för att sprida kunskap om folkmusik och dans och inspirera nya medlemmar.
Vill man inte dansa går det bra att bara lyssna
och fika. Men när glada spelmän drar igång med
bensparkar och ett och annat tjo så blir det oftast
tomt i caféet och fullt på dansgolvet. Det går även
bra att vara med och spela om du hjälpligt kan
behärska ditt instrument.
UPPVÄXT MED FOLKMUSIK
,FOUPDI3PMGIBSBMMUJEWBSJUJOUSFTTFSBEFBWGPMLmusik och hängde som 18-åringar i Mälarsalen
och på Skansen. Då var det mest svensk folkmusik men efter ett uppehåll för familjeliv så startade
man Småfranska 1999, nu även med fransk och
engelsk folkmusik. Det var Hester som tog med
sig både det franska och engelska från England
och som tyckte att den folkmusik som hon var van
vid saknades i Sverige. Även lite udda instrument
introducerades som t.ex. vevlira.
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Vevlira

VEVLIRA – ETT UDDA INSTRUMENT
Vevlira är ett stränginstrument som var mycket
populärt under medeltiden i Europa. Först bland
musikanter vid hovet för att under 1700-talet bli ett
typiskt tiggarinstrument innan det fick en renässans inom folkmusikgenren.
Vevliran har två strängar som man spelar på
med hjälp av en knappteknik och två till fyra medljudande bordunsträngar som ger en oförändrad
låg ton som ackompanjerar en melodi. ”Bordun”
kommer från franskans ord för humla: bourdon.
Vevliran är skäktning till nyckelharpan men skillnaden är att vevliran spelas med ett hartsat hjul
som roterar inuti instrumentet och dras runt av
en vev. Det engelska namnet på vevlira är ”hurdy-
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gurdy”. Så äntligen fick man en förklaring på vad
Donovan (engelsk folkpop-sångare) menade med
Hurdy Gurdy Man 1968.
DURSPEL ELLER SYNDASKRYNKLE?
Ett betydligt mer vanligt instrument är durspel
som tillhör dragspelsfamiljen. Skillnaden är att
varje knapp ger olika ton beroende på om man
trycker ihop bälgen eller om man drar ut den. Det
är samma princip som för munspel så durspelet är
egentligen ett stort munspel med bälg. Det finns
olika varianter från 1 – 5 rader på diskantsidan och
olika varianter av knappar, stämningar etc.
Durspelets historia började i Tyskland under
första halvan av 1800-talet och i staden Magdeburg
fanns det som mest 19 dragspelsfabriker. Ibland har
man hört just benämningen magdeburgerspel men
kärt barn har många namn: piporgel, fesflämta,
skinnjuck, smipust och syndaskrynkle är några.
SAMLAR PÅ DRAGSPEL
Rolf och Hester har hela källaren full med dragspel
och durspel (och några andra intressanta instrument
som t.ex. en cittra i två etage). Ca 200 instrument
trängs på hyllorna. Anledningen är att man köpte
riksspelman Arne Modéns samling och de flesta
vill Rolf och Hester behålla till sin dragspelssamling
men det finns några dragspel till salu från 1000 kr,
cittror i olika storlekar men även en finsk kantele.
EN HOBBY SOM SKÄNKER GLÄDJE
Alla i gruppen spelar och dansar för att det är
roligt. Det är en hobby som ger mycket glädje och
sociala kontakter men knappast några intäkter.
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Någon sång har man ännu inte på repertoaren och
förutom musiken är det bara en och annan basker
och snusnäsduk som avslöjar kopplingen till Bretagne. Varje år besöker man Frankrike under en
veckas folkmusikfestival där man spelar och dansar 10 timmar per dag. Nya danser instrueras och
det kröp fram att det ibland kan vara lite svårt att
IÊOHB NFE FGUFSTPN JOHFO LBO GSBOTLB ,BOTLF
en förklaring till bristen på sång. Men det finns en
fransyska i bekantskapskretsen som man hoppas
kan bli en del av Småfranska.
Vill man se och höra Småfranska live så uppträder de i Huddinge, Folkmusikkafé i Tonsalen, torsdag 30 oktober och torsdag 27 oktober
kl 19.00 – 22.00. Tonsalen ligger alldeles bredvid
ABF-huset. Det är fri entré och det finns kaffe
till försäljning. Fika, lyssna och njut!
Text: Lars Tiberg
Foto: Rolf Dahlström, Kent Forsmo och Bengt Höglund
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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.
Vi har 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
Bokning sker genom Gert Östergaard, tel 070-736 16 84 eller bokning@snattringe.com
Utförlig beskrivning av tält, bord och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.

Prislista
Priserna gäller för ett uthyrningstillfälle.
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 4,6x4,6 m
Rött/Vitt
4 bord 180x80 cm
24 stolar
Max dukning 28 pers.

Tält 32 4,6x6,9 m Grönt/Beige
6 bord 180x80 cm
1 bord 150x75 cm
36 stolar
Max dukning 44 personer

Tält 60 6x10,5 m Grönt/Beige
10 bord 180x80 cm
2 bord 120x80 cm
56 stolar
Maximal dukning 86 personer (trångt!)
Bröllop 66 stolar och scen på 2x3 meter
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Huddinge bäst på
naturvård och friluftsliv
Huddinge är den bästa kommunen i Sverige 2014 när det gäller
naturvård. Det är Naturskyddsföreningen som rankat alla kommuner och gett Huddinge 43 av maximalt 45 poäng. Som om inte
det vore nog har Huddinge även utsetts till länets bästa friluftskommun 2014 och ligger på fjärde plats i landet. ”Nu gäller det
att kavla upp ärmarna och fortsätta jobba hårt” säger Richard
Vestin som är kommunens naturguide och en av eldsjälarna
bakom Huddinges framgångar inom naturvård och friluftsliv.
BÄST I SVERIGE 2014
Naturskyddsföreningen har gjort en omfattande
enkät där man tagit reda på vilka av landets kommuner som är bäst på att skydda, vårda och förvalta värdefulla områden.. Huddinge kommun
utsågs till bäst i Sverige med 43 av maximala 45
poäng. Frågorna handlade också om strandskydd,
skolornas och förskolornas tillgång på natur samt
antalet tjänster i kommunen som arbetade med
naturvårdsfrågor. Huddinge kommun har sedan
starten av ett EU-projekt 2001 lagt ner stor kraft på
att både kartlägga och informera om närheten till
kommunens ovärderliga naturområden. Det finns
en politisk enighet om att skydda och bevara naturen i Huddinge och att bedriva ett aktivt naturvårdsarbete. En ny översiktsplan fram till 2030
garanterar att inga skyddade grönområden kommer att drabbas av ny bebyggelse eller förtätning.
BÄST I LÄNET 2014
Att ha tillgång till natur är en central pusselbit för
FUUCSBMJW,PNNVOFSOBIBSFOOZDLFMSPMMOÊSEFU
gäller att underlätta för invånarna att komma ut
i naturen och få möjlighet till ett rikt friluftsliv.
Huddinge är enligt en enkät som Svenskt Friluftsliv genomfört 2014 bästa friluftskommun i länet
och fjärde bästa kommun i landet.
Undersökningen hade tre områden inom friluftsliv i fokus: planer, information och samarbete
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Kor vid Balingsta-Bottnen

samt aktiviteter. Huddinge kunde visa på ett bra
arbete inom samtliga tre områden.
NÄRA TILL NATURRESERVAT
Richard Vestin, naturguide i Huddinge kommun,
är naturligtvis glad åt de positiva utmärkelserna.
Richard tycker att Huddingeborna har tillgång till
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fantastiska naturområden alldeles in på knuten.
Flera av de gamla gårdarna t ex Balingsnäs och
Björksätra har bidragit till att det finns väl bevarade naturområden med ett rikt växtliv. Är man
intresserad av fågelskådning finns ett rikt fågelliv
både vid Ågestasjön och Lissmasjön. Vill man se
rördrom, sävsångare eller skäggmes är det Ågestasjön som gäller. Är det däremot svarthakedopping eller kärrhök som lockar så blir det en tur till
Lissma. Vill man vandra, plocka bär eller svamp så
kan vi rekommendera Flemingsbergsskogen som
är ett av Stockholms läns största väglösa skogsområden. Finns risk att gå vilse! På vintern så lockar
Flottsbro med alpin skidåkning.
BRA PÅ INFORMATION
Rickard Vestin understryker att det nu gäller att
fortsätta att utveckla Huddinges friluftsliv. Huddinge Naturguide är kommunens informationskanal som är aktiv både genom hemsida och på

Svartkällan i Flemingsbergsskogen.

sociala medier. Där finns mycket information att
hämta runt allt som gäller natur och friluftsliv i
Huddinge. Richard anordnar också många olika
naturvandringar under året som har visat sig vara
mycket uppskattade. En viktig uppgift är att tidigt
locka ut barn och ungdomar att upptäcka naturen
PDITLPHFO,POUBLUFONFETLPMPSPDIGÚSTLPMPSÊS
därför en prioriterad verksamhet. Även invånare
med rötterna i andra länder kan behöva en extra
guidning för att våga sig ut bland granar och tallar.
HITTA LÄTTARE TILL NATURRESERVATEN
Ett nytt projekt är att försöka göra kommunens
naturreservat mer tillgängliga. Vi måste se till att
det finns lämpliga ingångar till reservaten, säger
Rickard som också vill se en tydligare skyltning.
Idag finns inga skyltar längs vägarna som anger var
det finns naturreservat. Det finns heller inga parkeringsmöjligheter om man vill ta sig en skogspromenad. Rickard framhåller också att vandringslederna måste rustas upp och underhållas. Till
det krävs både personal och pengar men det råder
politisk enighet inom kommunen att fortsätta satsningen på natur och friluftsliv. Det förstärker bilden av att Huddinge som en kommun värd att bo i
eller besöka på fritiden.
STORTRIVS PÅ JOBBET
Richard Vestin stortrivs på sitt arbete där han får
jobba med det som intresserar honom mest: allt
som finns i naturen. Richard är självlärd och det är
nyfikenheten som ständigt driver honom framåt.
När det är dags för lövsprickning så kommer det
ständigt nya idéer. Ett specialintresse är också att
ta reda på varför det ser ut som det gör. I Huddinge
finns t ex 200 – 250 st riktigt gamla jätte-ekar.
Längre ner i landet finns det inga så stora ekar alls.
Förklaringen är att det fanns flera stora gårdar i
Huddinge som ägdes av rika godsägare som inte
behövde hugga ner ekarna för att få ved. När man
slutade bygga krigsskepp av ek så fick de gamla träden stå kvar vilket de gör än idag.
Richard har också gett sig själv en utmaning: att
lära sig alla 6000 svampsorter. När det gäller de
ätbara (som bara är 100 – 120 st) gäller det också
att ha koll på hur man tillagar svampen på bästa
sätt. Och sist men inte minst: vilket vin passar bäst!
Text: Lars Tiberg
Foto: Huddinge Naturguide/Richard Vestin
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På spaning efter
fladdermöss och svamp
Huddinges naturguide Richard Vestin anordnar fladdermuskvällar där det finns chans att både se och höra nattens insektsjagare. Det är en mycket populär aktivitet som lockar många ut
i skogen. Det gör även svampskogens hemligheter även om man
inte alltid hittar en goliatmusseron värd 15 000 kr/kg.

POPULÄRA FLADDERMUSKVÄLLAR
Fladdermuskvällarna har genomförts i Skogås,
Vårbyparken och i skogarna runt Balingsholms
slott. Under ledning av Richard Vestin och med
hjälp av detektorer kan man höra de läten fladdermöss använder för att lokalisera sig och jaga insekter. En ficklampa är också bra att ha. Fladdermuskvällarna har varit så populara att Richard har fått
begränsa antalet deltagare till max 30. Att släppa
70 stycken entusiaster loss i skogens mörker kan
vara lite vågat även om det finns GPS i telefonen.
Om man vill hitta fladdermöss måste man söka sig
till områden med många insekter. En fladdermus
kan sätta i sig 3000 myggor under ett kvällspass.
INGA VAMPYRER I SNÄTTRINGE
Fladdermössen lever helt i en ljudvärld och orienterar sig med hjälp av ett slags ekolod. Genom att
skicka ut ljudsignaler och sedan fånga upp de ljud
som reflekterats mot olika föremål kan fladdermusen flyga fram genom natten. De svenska fladder-
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mössen är ganska små djur.
Den minsta arten, Dvärgfladdermus, väger 3-8 gram och
har en bredd mellan vingarna
Richard Vestin
på 10-11 cm. Den största, som
också heter Stor fladdermus,
kan väga upp till 36 gram och ha en vingbredd på
40 cm. Fladdermössen är den näst artrikaste däggdjursordningen med drygt en femtedel av jordens
ca 4 680 däggdjursarter. Några vampyrer finns inte
i Sverige. Det finns några få arter i Central- och
Sydamerika som gillar att suga blod.
BOSTADSBRIST I STOCKHOLM
Fladdermusen har inga naturliga fiender. Lärkfalken kanske kan få någon mumsbit på köpet när den
jagar trollsländor eller om det hänger några ungar
i ett träd. De flesta fladdermöss går i vintervila
och honan föder sitt barn på våren. Oftast bara ett.
Gråskimlig fladdermus finns inne i Stockholm på
Norr Mälarstrand och Strandvägen men även runt
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före detta Skatteskrapan på Söder. Långörad fladdermus kan man stöta på i stans parker men allmänt så lider fladdermössen, liksom många andra
storstadsbor, av bostadsbrist. Att hitta grova hålträd är inte lätt så det får bli vindar och källare.
Annars får man flytta ut till Djurgården där det
finns många ihåliga gamla ekar.

hoppor i Flemingsbergsviken. Allt presenterat i
den årliga naturmenyn. Information finns även på
Facebook, Twitter och Youtube. Så vad väntar du
på? Dra på ett par oömma skor och en jacka så ses
vi i naturen!
Text: Lars Tiberg
Foto: Huddinge Naturguide/Richard Vestin

SKOGENS GULA GULD
En annan populär guidetur är att hänga med Richard Vestin på jakt i svampskogen. Målet är både
att hitta många matsvampar men också att ha en
riktigt skön förmiddag i skogen. I Flemingsbergsskogens naturreservat döljer sig många godbitar
på hällmark och i blandskog. Har man riktig tur
så dyker det upp en eller flera Goliatmusseroner.
Det är en stor köttig svamp som är en av världens
dyraste svampar och anses vara lika god som tryfGFMTWBNQFO,JMPQSJTFULBOIBNOBQÌLSPN
man hittar en köpsugen japan och kallar svampen
för matsutake som är det japanska namnet. Årsskörden av matsutake i japan ligger på 100 – 200
ton men efterfrågan är större än tillgången.
UT I SKOGEN SKA VI GÅ!
Fler olika vandringar och aktiviteter hittar du
på nätet om du söker på Huddinge Naturguide.
8FCCQMBUTFO JOTQJSFSBS UJMM BUU WJTUBT VUF J )VEdinges fantastiska natur. Vi har bara nämnt några
få aktiviteter men det finns många fler bl.a. Cikadadagar på Sundby, Göskväll på Orlången och Gräs-

Goliatmusseron.

Svampjakt i Lännaskogen.
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Etablerad 1975

Second-Hand
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Välkommen till Annorlunda Ting, här hittar Du dett mesta
till billiga priser
S!
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?
'ÚSFOJOHFOWJMMHÊSOB
försöka göra något för
ungdomar som är
mellan 14 och 18 år
och bor i Snättringe.
7JFGUFSGSÌHBSEÊSGÚS
förslag. Har du någon
idé vad det skulle vara,
så skicka oss ett email
på info@snattringe.com

Glöm inte bort
att surfa in på
www.snattringe.com
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fastighetsmäklaren med nöjdare kunder =

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

www.husmanhagberg.se/huddinge
HusmanHagberg Huddinge Stuvstatorget 10 Tel 08-779 46 00
Snättringe Husblad | Nr 93
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I vårt register
finns rekordmånga 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

