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Huddinge har under våren skickat ut ett antal remisser för 
en trafikstrategi i kommunen. För att nå visionen ska gång-, 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Kollektivtrafiken ska 
vara utgångspunkten vid all planering. Bebyggelse- och tra-
fikplaneringen ska vara samordnad.

Vid den senaste trafikmätningen 2011 i Huddinge fram-
kom att över 50 % skedde med bil, som nu plötsligt har för-
svunnit från all planering. Istället betonas kollektivtrafiken 
som lösning och så gott som all planering utgår från järn-
vägsnätet. Idag vet vi alla hur illa det är med järnvägen och 
hur lång tid det kommer att ta att få en god funktion där. Det 
märkliga är att i dessa planer finns inga funderingar på hur 
kollektivtrafiken ska lösas under överskådlig tid. Det finns 
inga alternativplaner utan det förutsätts bara att kollektivtra-
fiken ska fungera. I mina ögon är planen i nuläget en dröm 
utan verklighetsförankring.

Vår förening har yttrat oss om att järnvägen idag och en 
lång tid framåt är mycket sårbar med anledning av bristande 
underhåll och ständiga kostsamma teknikbyten. Folkmäng-
den i Stockholm och Huddinge ökar betydligt de närmaste 
åren. Redan idag är det för trångt på de tåg som går, framför 
allt i rusningstider. Ytterligare resenärer som tidigare åkt bil 
ska också klämmas in i vagnarna.

Därför föreslår vi nu en satsning på bussar och god fram-
komlighet för bussar, som exempel idag är fallet i Tyresö. Vi 
borde redan nu ha direktbussar i egna busskörfält in till sta-
den och ut ur staden från flera platser exempelvis Stuvsta, 
Huddinge, Flemingsberg, Trångsund och Jordbro. Då går 
det också enkelt att sätta in extrabussar när det blir stopp i 
pendeltågen.

En tät och snabbare busslinje mellan Skärholmen/Kungens 
Kurva, Fruängen, Stuvsta och Hagsätra 
skulle fylla mångas behov att kunna åka 
alternativa färdmedel med den mer fung-
erande tunnelbanan.

Huddinge kommun planerar idag 
främst för kollektivtrafik med en järn-
väg som saknar tillit bland boende. Ta nu 
främst sikte på snabba, täta bussar samt 
tunnelbanan som alternativa färdmedel!

Lars Lehman, Ordförande
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer

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 sam-
ma 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 cm) 1 500 kr 3 000 kr
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)  800 kr 1 500 kr
Kvartssida    
 liggande (16,5 x 6 cm) 500 kr 1 000 kr
 stående (8 x 12,5 cm) 500 kr 1 000 kr

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 batte-
rier, 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 
Tel 08-774 12 00, Mobil 0733-844 544 
10% på låsprodukter, installationer 
och nyckelkopiering. Gäller ordinarie 
priser, ej kampanj.

Thomas Glaad AB 
Solhemsvägen 25A. Tel 08-779 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 08-88 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-sommarfoto-
grafering”

För medlemmar som säljer genom 
Fastighetsbyrån: Som ovan samt fri 
flyttstädning.

Styrelse
Ordförande
Lars Lehman 711 66 77

Vice ordförande
Bo Antonsson 774 28 35

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman  711 66 77

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 0706- 86 90 46
Staffan Kihl 711 02 96

Kommittéer
Miljö och stadsplaner
Lars Lehman 711 66 77

Information
Bengt Höglund 774 97 47
Lars Tiberg 0706- 86 90 46
Lars Lehman 711 66 77
Staffan Kihl 711 02 96
Hanna Kastås 070-963 96 89
Sofi Norstedt 070-881 12 49

Inköp
Gert Östergaard 070-736 16 84

Fest
Bo Antonsson 774 28 35
Marianne Lindqvist 711 97 12
Jennifer Toranzadeh

Playa del Snättringe?  
Nej – men kanske ett kvällsdopp
Vid Tranparken i Snättringe – där föreningen brukar ha sitt tält 
under Långsjörundan – planeras en liten badstrand. Läget är 
inget för soldyrkaren och stranden ganska kort. Den stora attrak-
tionen blir istället en temapark med nedgrävda dinosaurieskelett.

Temapark
Tranparken ska rustas upp och bli en förhistorisk 
lekplats för både små och stora. Temat är dinosau-
rier och det ska finnas både skelett, kläckta dino-
saurieägg och växter som för tankarna till förhis-
torisk tid. På allmän begäran så kommer det också 
att finnas traditionella däck- och småbarnsgungor. 
Tranparken har redan idag flera olika använd-

ningsområden och fungerar både som idrottsplats, 
lekplats och badplats. Buskar, träd och en större 
sten på platsen innebär höga lekvärden.

Barnvänlig BadplaTs
När det gäller badplatsen så finns det inga planer på 
att den ska bli lika stor som Långsjöbadet på Stock-
holmssidan och dra till sig mer folk än parken kla-
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rar av. Det som är tanken är en liten barnvänlig 
badplats som även kan fungera som avstamp för 
ett tidigt morgon- eller kvällsdopp. Stranden ligger 
inte direkt i något solläge så någon playa blir det 
inte men det kommer att anordnas en picknick-
plats. Från början var tanken grillplats men den 
idén gillade inte de boende i området. Några träd 
behöver säkert fällas för att få in mer ljus. I sam-
band med en boendeenkät efterfrågades ett ute-
gym i parken och det finns nu med i planeringen 
med placering vid gångstigen ned mot Långsjön i 
parkens östra del.

pumphus kan förorena vaTTneT
Snättringe Fastighetsägareförening har yttrat sig 
mycket positivt över planerna på ett närbad vid 
Tranparken. Det finns dock ett pumphus som 
Stockholm Vatten har placerat 50 m norr om det 
tänkta badet som vid kraftiga regnfall kan med-
föra att orenat avloppsvatten kommer ut vid badet.  
En kontakt med Stockholm Vatten kan säkert lösa 
det problemet.

Buskörning måsTe sToppas
Idag finns det tydliga spår efter okynneskörning 
med motordrivna fordon på gräsmattan. För att 
förhindra det behövs någon form av staket som gör 
det omöjligt att sladda runt med bilar. En trevlig 
belysning skulle också vara välkommen.

Tidplanen är försenad
Att anlägga en barnvänlig badplats vid Långsjön 
är från början ett medborgarförslag som väcktes 
av Eva Hultén redan 2012. Efter några turer inom 
kommunen klubbades förslaget 2013 av Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen och projek-
teringen startades under hösten 2014. Byggnation 
skulle ske under 2015 men det fanns vissa prak-
tiska problem som måste utredas innan den exakta 
placeringen av badet var klar. Ekonomiska resur-
ser finns avsatta för byggandet av parken med 3,3 
miljoner under 2015 samt 3 miljoner kronor under 
2016. Anbudstiden för att projektera parken gick 
ut i april 2015 vilket gör att arbetet kan påbörjas 
senast under hösten.  Så till våren 2016 finns det 
chans att den nya Tranparken och badet vid Lång-
sjön är klart för invigning.

                          
Text: Lars Tiberg

Foto: Bengt Höglund

Planera för lust och lättja! Tänk 
först innan spaden sätts i jorden
Husbladet har träffat Anna Sedini och pratat buskar, växter, jord 
och framförallt trädgårdsplanering. Anna älskar trädgårdar och 
vill uppmuntra alla att göra något positivt av marken runt huset. 
För att det ska bli så bra som möjligt måste man tänka först och 
handla sedan.

hur vill du använda din Trädgård?
Alla trädgårdar har olika förutsättningar och alla 
husägare har olika bilder av hur man vill att det 
ska se ut. Lite rådvill tittar du ut på gräsplättarna 
och de lite mer vildvuxna delarna och undrar hur 
du ska kunna förverkliga sin dröm. Kanske har 
du nyss sett några vackra trädgårdar i ett magasin 
där allt är prunkande och buskarna täta och väl-
växta. Enligt Anna Sedini är första steget att fun-
dera över vad du vill göra i din trädgård. Och hur 
mycket arbete du är beredd att lägga ned både på 
att göra i ordning tomten men även hur mycket tid 
som finns till att sköta om en trädgård. Med lite 
mer kunskap går det också att slippa slita ut sina 
knän på ogräsrensning och känna att kampen mot 
naturen blir övermäktig.

Trivs med din Trädgård
När du vet vad du vill göra i din trädgård kan du 
börja ”skapa rum” och göra en skiss på var de olika 
aktiviteterna ska finnas. Var ska matplatsen, sol-
hörnan, läshörnan, lekhörnan och hängmattan 
vara? Vill du ha köksväxter, potatisland, bärbus-
kar, fruktträd? Blommande buskar och perenner 
ska också hitta sin plats. Det är populärt att skapa 
olika sittplatser i sin trädgård så man kan slå sig 
ned med en bok i olika miljöer eller bara sitta och 
lukta på blommorna och ta en kopp kaffe. Din 
trädgård ska ge möjlighet till avkoppling och glädje 
och inte kännas som en tung börda.

växTer för sol och skugga
Nästa steg kan vara att välja vad som ska planteras. 

Anna Sedini rekommenderar att börja med buskar 
och småträd. Exakt vad man väljer beror också på 
jordmån, växtzon, sol och skugga, vindar och hur 
det går att integrera harmoniskt med hur tomten 
ser ut. 

Entrén är trädgårdens ansikte utåt så där är det 
extra viktigt att tänka efter hur man kan göra det 
vänligt och välkomnande. Det finns lösningar 

före

efTer
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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

även för skuggiga 
partier där du kan 
få bra hjälp om du 
frågar på plant-
skolan. Där finns 
det också förslag 
på växtval för 
alla olika typer 
av planteringar. 
Anna tycker att vi 
inte ska välja väx-
ter till trädgården 
i regnbågens alla 
färger utan välja 
tre kulörer som 
får bilda ett har-

moniskt färgtema. Och att köpa flera plantor av 
samma sort, gärna i ojämnt antal 3, 5 eller 7 st. Det 
ger ett bättre helhetsintryck än några enstaka plan-
tor med en blomstängel. Ett bra sätt att få fler plan-
tor är att dela på de som redan finns eller byta med 
grannen.

ekologisk odling
Har du plats för en köksträdgård så ligger det helt 
rätt i tiden med tanke på önskan efter närodlat och 
ekologiskt. Bra med ett soligt läge och lite vind-
skydd. Det är bra att lägga ner lite jobb på att för-
bättra jorden om den är för hård eller torr. De flesta 
grönsaker kräver näringsrik jord så gödsling är ett 
måste. Att odla i de populära pallkragarna gör det 
lättare att få lämplig jord och även minska beho-
vet av ogräsrensning. Potatis kan med fördel odlas 

i lådor eller plastkorgar bara man tänker på att 
göra hål för dränering. Jordgubbar och smultron 
är också både goda och roliga att odla. Kryddväx-
ter behöver inte odlas i en prydlig kryddgård utan 
kan ersätta andra växter i rabatten, stenpartiet eller 
som kantväxter. Citronmeliss, mynta, oregano och 
salvia sätter piff på grillrätterna. Till det ätliga som 
vi kan odla i vår trädgård hör givetvis också det 
som vi kan plocka från bärbuskar – krusbär, vinbär 
och hallon – samt äppel-, päron och plommonträd.

gödsla fliTigT
För att få en riklig skörd och en fantastisk blom-
ning krävs givetvis gödsling. Och då menar Anna 
inte forna tiders Blå Korn utan organiskt gödsel, 
gärna från höns eller ko. Välbrunnen hästgödsel är 
också ett bra alternativ. En bra tumregel kan vara 
att använda  hönsgödsel till allt som är grönt och 
kogödsel till blommor och rabarber. Men göds-
lingen bör vara klar till midsommar för att ge öns-
kad effekt. Bra gödning kan vi också bidra själva 
med genom vår egen urin. En blandning av vatten 
och urin ger utmärkt gödning och det finns sär-
skilda vattenkannor som även går att använda som 
nattkärl.  Att gräva och luckra upp jorden ger också 
bättre förutsättningar för växterna att trivas. 

råd på vägen
Anna Sedini är legitimerad psykolog och har job-
bat mycket med barn och KBT-terapi men har 
även utbildat sig till diplomerad trädgårdsarki-
tekt hos Trädgårdsakadmin.  Intresset för natur 
och trädgård har alltid funnits och en stor inspira-

tionskälla var Annas farfar som stoppade sin pipa 
med Hamiltons blandning och lät Anna smaka på 
de godaste hallon som fanns i Norrland. Hennes 
egen trädgård har naturligtvis fått bli ett utveck-
lingsprojekt och när hon nu flyttat från Huddinge 
till Saltsjö Boo är det bara att börja om igen. Anna 
vill nu satsa helhjärtat på att ge råd och tips till alla 
som vill skapa en bättre trädgård. Det kan ibland 
räcka med några inledande konsulttimmar för att 
komma igång med arbetet på ett bra sätt.  Anna 

kan också vara med och ge råd när det är dags att 
gå till plantshopen och välja växter. På Facebook är 
Anna aktiv med ”Inspirera Trädgårdsdesign ” där 
du kan få råd och tips kring allt som rör din träd-
gård. Om du stöter på problem i trädgårdslandet är 
det bara att logga in och ställa din fråga så får du 
snabbt svar!

Text: Lars Tiberg
Foto: Alexandra Ydevall

Låt oss hjälpa dig 
med att beskära 
träden!
Kontakta Veterankraft Huddinge

huddinge@veterankraft.se | 08-525 21 800
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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

söndag 14/6 kl 11-15
Snättringe Fastighetsägareförening organiserar en garageförsäljning 
i hela Snättringe. Under en dag ställer vi ut gamla leksaker, barnkläder, 
skidor med mera till försäljning på våra egna infarter.

Maila till loppis@snattringe.com så lägger vi ut er adress på vår 
webbsida så att köparna får lättare att hitta sina fynd. 

Gå också gärna in på vår Facebook-sida och anmäl dig till 
evenemanget på www.facebook.com/snattringe 
och glöm inte att dela till vänner och bekanta!

Garageloppis i Snättringe

inBjudan

passa på och sälj deT 
du inTe längre Behöver!
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Huddinges barn och föräldrar 
behöver förskolor
Huddinge kommun beslutar och finansierar. Kommunalägda 
Huge AB beställer. Peab AB, Nordens samhällsbyggare, bygger 
- just nu i Snättringe –

Kontakt med Thomas Werme, vice platschef
vad är peaB?
Ur Wikipedia: Peab, Paulssons entreprenad 
företag AB grundades 1959 av bröderna Mats och 
Erik Paulsson. Verksamheten bestod då av ren-
hållning och sophämtning åt lantbrukare. Bola-
get blev aktiebolag 1967 och började ta större 
entreprenader. 1970 startade man en egen byg-
gavdelning. 1991 gick man samman med Hall-
ströms & Nisses AB och1992 bytte man namn 
till Tre Byggare, innan företaget 1993 tog sitt 
nuvarande namn Peab AB med tillägget ”Nor-
dens samhällsbyggare”. Man har sitt huvudkon-
tor med ca 100 anställda i Förslöv mitt på Bjäre-
halvön i Skåne, vid södra ingången till tunneln 
genom Hallandsåsen.

akTuella Byggen
Några av Peabs mest kända byggen under de 
senaste åren är Friends Arena i Solna, Mall of Scan-
dinavia ett nytt köpcenter i Solna och Tele2 Arena 
i Johanneshov. Man har också deltagit i utbyggna-
den av E6 genom Bohuslän. Andra färdiga projekt 
är Swedbank stadion i Malmö och Victoria Tower 
i Kista. 

I Tullinge förbereder man för småhusbyggen i Rik-
stens friluftsstad och nu pågår två projekt i Snättringe:

- ombyggnad av förskolan Skogvaktaren 
-  reparationsarbeten efter branden på 

Bergakungsvägen

förskolor i snäTTringe
Huddinge kommun startade sina två första dag-
hem under andra världskriget. Det ena vid Stuv-
sta station på Snättringesidan om järnvägen, där 

parkeringen är idag och det andra i Fullersta vid 
Huddinge station i närheten av Strumpfabriken 
där många mammor arbetade. Nu finns det i Hud-
dinge 72 kommunala och 36 fristående förskolor, 
dvs 108 st, varav nio i Snättringe (om jag lyckats 
räkna rätt).

BarnsTuge-uTByggnad och namn
På 1970-80-talen var daghemsutbyggnaden som 
mest intensiv, man började säga barnstuga och för 

att kunna hålla reda på alla, så hittade man i led-
ningen för barnstugestyrelsen på att ge barnstu-
gorna namn som började på samma bokstav i olika 
områden.

I Snättringe blev det bokstaven G och det blev i 
rask följd Gräshoppan, Gullvivan, Grodan, Grot-
tan, Gula huset, Grävlingen och Gösen. På Stuvsta-
sidan använde man bokstaven K.

Sedan kom det nya aktörer i kommunen och när 
det i början av 1980-talet var dags för att ge namn 
åt ytterligare ett daghem/förskola i Snättringe, i 
hörnet av Källvägen och Ängsvägen, då hade man 
tappat bort vitsen med ”första bokstaven” och det 
fick namn efter kvarteret Skogvaktaren och när det 
sedan byggts ännu en daghemsbyggnad på samma 
tomt, då blev det Skogvaktartorpet. 

På Skogvaktartorpet låter man numera barnen 
då och då rösta fram nya namn på avdelningarna 
och just nu heter de Nyckelpigan och Fjärilen, men 
nu ska hela huset alltså rivas.

Huddinges förskolechef Lisbeth Kjellström-Joelsson 
berättade i mars 2015:
så här klarar vid deT
Förskolan hade tidigare plats för 74 barn i fyra 
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avdelningar i de två byggnaderna Skogvaktaren 
och Skogvaktartorpet med var sitt kök. Planer på 
ombyggnad har funnits länge och det är särskilt 
mathanteringen som diskuterats. Ett tag funderade 
man på att göra en förbindelsegång mellan husen, 
men nu har man bestämt sig för att bygga om. 
Skogvaktaren har tömts på barn, de äldsta födda 
2009 har fått flytta till Gullvivan på Myrmarksvä-
gen och i Skogvaktartorpet tar man emot 40 barn.

skogvakTaren håller på aTT Byggas 
om och Till
Det första man gjorde var en plankvägg mellan de 
två husen Skogvaktaren och Skogvaktartorpet och 
Peab gjorde ett hål så att barnen kan kika in och se 
vad som händer på andra sidan.

Skogvaktaren förlängs ut mot Källvägen och där 
blir det ett helt nytt storkök enligt de nya regler 
som gäller för livsmedelshantering och byggs till 
med en vinkelbyggnad längs Källvägen.

Det byggs en ny lekplats enligt 2010-talets idéer 
med rutschbanor och konstgräs.

De två konstverken Ugglan och Björnen som 
Peab tagit bort under byggtiden ska flyttas tillbaka.

Skogvaktartorpet rivs. 

samarBeTe med peaB
Vi som jobbar på Skogvaktartorpet har ett fint 

samarbete med 
Peab. De kallar 
till informations-
möten varannan 
vecka och alla par-
ter får säga sitt. Det 
hänger en ”mikro-
fon” utanför som 
ska registrera om 
det blir för mycket buller. När de skulle spränga 
fick veta det några dagar i förväg och kunde låta 
barnen vara i förskolan Gullvivan. 

samarBeTe med Barnen och konTakT 
med föräldrar
Personalen för informationen vidare till föräld-
rarna och tar egna bilder och diskuterar med bar-
nen. Bilderna hängs på väggen i lämplig barnhöjd 
och förnyas hela tiden.

På plankväggen mot byggtomten låter man 
barnen rita årstidsbilder för att förklara hur lång 
tid väggen ska behöva stå där och hur länge det 
ska dröja innan man får flytta in i nya fina loka-
ler. Alla barnen i förskolan har fått sina namn på 
plankväggen.

Text: Gunnel Jacobsen
Foto: Gunnel Jacobsen samt Lisen Wahlberg

lösa små målburar

vattenlek

bark

trädäck/scen

öppen konstgräsyta

tankstation

balanslek

lekhus

lekhus

liten rutsch

mast med klätternät

klätternät 

personalparkering

HKparkering

sophus

tillbyggnad

tillb
yggnad

naturmark

sand

gummiyta

gummiyta

grus

konstgräsyta

sand

sand

sittmurar/samlingsplats
barnvagnsparkering

PETROLEUM SERVICE

PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel 

Tankrengöring – Brännarservice 
Automatiska oljeleveranser

Jourleveranser

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

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas. Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas. Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Nu är det... Tryckartime!

Kjellis Offset AB · Svängvägen 30, 141 41 Huddinge · Tel 08-774 24 15 · Fax 08-774 24 94
info@kjellisoffset.se · www.kjellisoffset.se

Kjellis Offset AB · Svängvägen 30, 141 41 Huddinge · Tel 08-774 24 15 · Fax 08-774 24 94
info@kjellisoffset.se · www.kjellisoffset.se

• 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!

flyer_070827_cmyk:flyer_070827_cmyk  07-09-21  15.25  Sida 1

Kjellis Offset AB • Svängvägen 30 • 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15 • Fax 08-774 24 94
info@kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se • Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Problem med fiberanslutning
För drygt ett och ett halvt år sedan fick vi det glädjande beskedet 
att vi kan få fiber till våra fastigheter i Snättringe. Många har 
redan fått det installerat och är mycket nöjda. Men för en del 
boende har glädjen bytts mot förtvivlan.

Först kom beskedet att det var för få som var intres-
serade. Sedan efter kontakt med Telia Openfiber 
öppnades möjligheten att om vi själva frågade gran-
nar och kunde göra ett område med ca 80-100 fast-
igheter där de flesta var positiva skulle vi ha möj-
lighet att få fiber. Ganska snart visade det sig att 
de flesta i vårt område var positiva, men då kom 
beskedet att vår ”kanalisation” var för dålig, dvs 
telefonledningen var nergrävd i marken utan några 
kabelrör som kunde utnyttjas eller att det inte fanns 
telefonstolpar där fiberkabeln kunde dras från.

Kostnaden för att lägga nya kabelrör, grävning 
och återställande efter grävning skulle göra att 
kostnaden med råge skulle överstiga det prelimi-
nära prisbeskedet vi fått. Erfarenhetsmässigt vet 
Telia att intresset minskar för installation när kost-
naden stiger.  Huddinge Kommun anser att kost-
naden för installation ska bekostas av fiberleveran-
tören och inte belasta den kommunala budgeten.

Till råga på allt elände så försvann vår och ytter-
ligare några hundra abonnenters kontakt med 
yttervärlden torsdagen den 16/4 och det prelimi-
nära beskedet som vi i skrivande stund fått, är att 
vi kanske kommer att få telefon och internet till-
baks den 8/5. Dvs i bästa fall tre veckors väntetid. 
Förklaringen som vi fått är att servicegraden för 
kopparkabel är nedprioriterad, hade vi haft fiber 
hade de ryckt ut tidigare! 

Att satsa på lösningar som bygger på den gamla 
kopparkabeln är således inte att rekommendera.

Ska vi ha det så här? En mil från Sveriges huvud-
stad har vi vita öar i tättbebyggda områden som 
befinner sig i u-land på IT-kartan.

Telia satsar stora pengar på TV-reklam där de 
stolta meddelar att de bygger uppkopplingsnät för 
framtiden med slogan att ”alla är lika olika”..........

Huddinge kommun är också stolta över att de 
satsar på fiber och att huvuddelen av de boende ska 
ha fiber anslutet. Men vari består satsningen? Det 
får inte kosta något!

Det är säkert många som tycker att det fungerar 
bra, visst att betala räkningar och kolla de senaste 
nyheterna duger ADSL till, men här är några exem-
pel där det inte fungerar:
•  Ett företag här på gatan har problem, om de är 

uppkopplade mot nätet och telefonen ringer så 
försvinner internet! Jättekul!

•  I vintras när influensa och vinterkräksjukan flore-
rade uppmanades medarbetarna på ett stort före-
tag att om möjligt arbeta hemifrån, för att stoppa 
smittspridningen. En granne försökte men det 
gick inte, alldeles för dålig hastighet på internet!

•  Jag själv, som är fotograf behöver skicka stora 
bildfiler. Sitter jag hemma och bearbetar bilder 
är det snabbare för mig att åka med bilen in till 
min studio, till söder där jag har fiber, och skicka 
filerna därifrån. Att försöka skicka med ett trögt 
ADSL hemifrån är lönlöst.
Det finns ingen snabbare uppkoppling än fiber, 

ljuset är det snabbaste. Ska Huddinge attrahera 
högutbildade att f lytta in, att stödja småföreta-
gande och erbjuda säkra trygghetslarm för våra 
äldre så måste telefon och internetnätet moderni-
seras och komma in i 2000-talet.

Vi som bor i drabbade områden uppmanar våra 
kommunala politiker och berörda kommunala 
avdelningar att försöka hitta en lösning. Telia kanske 
kan komma på en smartare kabeldragning, belasta 
den kommunala budgeten, inte debitera för återstäl-
lande efter grävning (vägarna måste i alla fall asfal-
teras om) eller kan/får vi själva bidra på något sätt?

Bengt Höglund, medlem i styrelsen för 
Snättringe Fastighetsägares Förening

Funderar du på att byta fönster,
dörr eller garageport?

Då kan vi hjälpa dig med hela montaget-till fast pris!

Aldrig har det varit enklare att byta fönster, dörr eller gargeport. 
Vi ordnar med allt, inspektion, material, montering och garanti. 
Du behöver varken lyfta ett handtag eller tänka på hur det ska 
gå till. Vi ser till att det blir monterat och klart till fast pris.

Kom in till Tommy på Woody Huddinge så berättar han mer!

HUDDINGE  Måndag-Fredag 06.30-19 
Lördag 9-15 
Söndag 11-15 
www.woody.se/huddinge

Djupåsvägen 8 
08-608 93 00
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Förebygga omfattande  
brandspridning 
Branden i kv docenten/Bergakungen

I brandutlåtandet efter branden i augusti 2014 i flerbostadshuset 
på Bergakungsvägen har det bland annat konstaterats att ”bygg-
nadsutformningen i kombination med hur terrasserna utnyttjas 
bidragit till omfattningen av de materiella skadorna” och nu är 
man i färd med att göra de förbättringar som krävs. Byggnadens 
konstruktion är alltså viktig.

Det första området med rad/kedjehus i Snättringe 
fick namnet Milsten

Det bergiga området började planeras för rad-
husbebyggelse 1964 och jag minns att jag gick där 
vid den tiden och plockade blåbär och visste att det 
skulle man inte kunna det göra så länge till. 

Arkitekten Erik Lindholm har skrivit i sin bok 
Bergbyn från 2002 om hur området kom till. Han 
skrev om planeringen av vägarna, de olika husrit-
ningarna och själva byggandet men ingenting om 
sådana detaljer som brandavskiljande väggar, men 
reglerna var heller inte så stränga då, det har de bli-
vit senare.

”ByggnadsTekniska BrisTer som kan 
åTgärdas” - ej Tvingande i äldre radhus
1986, ca 15 år efter den första inflyttningen i Mil-
sten, gjordes en besiktning och man konstaterade 
att det fanns ”byggnadstekniska brister i brandav-
skiljning till grannfastigheten”. Det vill säga att det 

var/är möjligt för eld att tränga igenom springor 
och på det sättet sprida sig från en bostad till en 
annan. 

Huddinge kommuns stadsbyggnadskontor gav 
råd om hur bristerna skulle kunna avhjälpas och 
man delade ut nedanstående ritning. Teckningen 
visar att springorna mellan två bostäder lätt kan 
tätas med drevning - och lämpligen hjälps två 
grannar åt för att få det tätt.

uppföljning 
Hur många som följt råden från 1986 har man inte 
tagit reda på, men det är inte för sent och de som 
redan gjort det och använt sig av ”metoden drev-
ning”, menar att man lätt kan göra det själv.

Bränder i radhus
Så vitt vi vet har det inte förekommit någon brand 
i Milsten, men både vid Mossvägen i Fullersta och 
i Balingsnäs har det brunnit i enstaka radhus utan 
att elden spridit sig. Båda de områdena är byggda 
senare än Milstenshusen

PS. placera ej lättantändligt gods 
på vinden !!!

Gustaf Rubensson och Gunnel Jacobsen

4-10 maj 
Håll Sverige rent  
skräpplockarvecka
Kommunen underhåller en liten strandgräsmatta 
vid Frösövägens ände vid Långsjön och har ställt 
dit en parkbänk. Det växer en del fina blommor 
i strandkanten och just nu blommade de gula 
anemonerna.

Vi var tre skräpplockare, som hade en härlig 
eftermiddag den 6 maj och med hjälp av stövlar 
och krattor på långa skaft fick vi ihop två säckar, 
som hämtas av parkförvaltarna.

Text och foto: Gunnel Jacobsen

Vårstädning vid Stuvsta Station 6 maj
Den 6 maj ägde vår traditionella städning vid  
Stuvsta station rum. I år hade vi som omväxling 
tur med vädret, soligt och försommarvarmt. Även 
om deltagarna tyckte att det var mindre skräp än 
vad det varit tidigare år fick vi ihop en hyfsad skörd 
- bland annat en cykel, registreringsskyltar, val-
affischer och flera utomhusstolar.

Text och foto:  Staffan Kihl
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Mycket skrik för lite ull,  
sa gumman som klippte grisen 
Ny kollektivtrafikplan för Huddinge kommun

I det nya förslaget till kollektivtrafikplan för Huddinge kommun 
är den strategiska huvudinriktningen att kollektivtrafiken ska 
vara utgångspunkten vid all planering, att gång- cykel och kol-
lektivtrafik ska prioriteras samt att bebyggelse- och trafikplane-
ringen ska vara samordnad. 

Man vill också skapa en mer pålitlig kollektivtrafik 
med kortare restider. Allt det här låter bra men frå-
gan är hur det ska kunna förverkligas med flera olika 
aktörer inblandade och ett SL i penningkris. Några 
tätare turer på buss 703 ligger knappast i pipeline.

BosTäder nära hållplaTserna
I planen vill man öka andelen ”stationsnära och håll-
platsnära boende” men det innebär ingen förbätt-
ring för de redan etablerade bostadsområdena. Om 
man bor mer än 600 meter från en hållplats ger man 
upp kampen mot bilen i fall det inte går att anordna 
en cykelparkering vid busshållplatsen. Någon sådan 
har vi hittills inte sett. Med hållplatser som har 20 
– 100 påstigande per dygn bör det vara ramlåsande 
cykelställ. Hållplatsen ska även ha belysning. 

För att fler ska välja att åka kollektivt måste res-
tiden bli kortare och tidsvinsten större jämfört med 
att ta bilen. Det kräver tätare turer, bättre framkom-
lighet för bussar och en hållbar pendelstågstrafik. I 
planen jämförs många alternativ för både bussfiler 
och hållplatser som ska medföra kortare restid men 
ingenting om turtätheter och signalkaos.

många akTörer
Det är inte så konstigt eftersom det finns många 
aktörer som måste samverka för att kollektivtra-
fiken ska fungera. Det Huddinge kommun kan 
ansvara för är planering av bostäder och arbets-
platser samt drift- och underhåll av kommunens 
gator och vägar. Trafikförvaltningen inom Stock-
holms Län Landsting ansvarar för att det finns en 
väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtra-

fik och är upphandlande myndighet för länets kol-
lektivtrafik. Trafikverket ansvarar för planering 
och underhåll av järnvägstrafiken. Olika trafikbo-
lag ( tex Keolis) planerar och driver kollektivtra-
fiken på uppdrag av Trafikförvaltningen och läg-
ger tidtabeller och turtäthet. För att vi ska kunna 
resa mer kollektivt behövs också  skapas fler par-
keringsplatser, inte minst i Stuvsta och Fruängen 
där det idag är omöjligt att hitta en p-plats om man 
inte är tidigt ute.

ByTespunkTer
I planen talas det om ”bytespunkter” för byten 
mellan olika kollektiva färdmedel. Segeltorp anges 
som en bytespunkt för bussar och i framtiden 
kanske bytespunkt mellan buss och spårvagn om 
Spårväg Syd blir verklighet. Visst kan det vara bra 
att kunna byta om man vill resa på tvären men det 
är ingen fördel jämfört med direktförbindelser. Att 
byta buss i Segeltorp i dag för att åka mot Fruängen 
eller Skärholmen om man inte sitter på en direkt-
buss är inte roligt. Det blir att kryssa över starkt 
trafikerade bilvägar. Men så har det varit i decen-
nier. Risken finns att trafikbolagen (som inte vill 
köra parallella turer) kommer att avsluta busslin-
jerna i Segeltorp och hänvisa till spårvagnen. Buss 
703 är den direktförbindelse som finns mellan 
Snättringe och Fruängen där det är önskvärt med 
tätare turer och trafik även på helger. Visst går det 
att åka även idag med buss 710 och byte vid Mås-
vägen till 704 eller hänga med enda fram till Jäger-
horns väg och byta till blå buss 173. Reseplaneraren 
föreslår också glatt en liten tur via pendeln Stuvsta 
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– Älvsjö och sedan buss 173. Det är knappast lock-
ande att åka kollektivt istället för att ta bilen. 

sTress i sTuvsTa
Stuvsta är enligt den nya terminologin fortfa-
rande en station med anslutande lokalbussar men 
där övergången mellan buss och pendeltåg fortfa-
rande är bedrövlig. Det gäller att springa fort ned-
för gångvägen när man ser pendeln komma. Det 
kan dröja länge till nästa. Är det halt är risken för 
benbrott överhängande. På hemresan är risken stor 
att få se bakdelen på bussen när den lämnar håll-
platsen. Bussarna borde naturligtvis ansluta direkt 
till pendeltågsstationen via Stuvsta torg.

88 kr för enkel resa i 3 zoner
Vad det ska kosta att åka kommunalt är naturligt-
vis också en faktor som påverkar om vi väljer att 
åka kommunalt eller att ta bilen. SL har dåligt med 
pengar och vill höja taxorna. Särskilt för resor utan 
månadskort. Det finns också förslag på att införa 
enhetstaxa i stället för zonindelning. Biljettpriset 
beror idag på hur du köper din biljett. En enkelresa 
med reskassa i en zon kostar 25 kr, i två zoner 37:50 
och i tre zoner 50 kr. Köper du biljetten i automat, 

hos ombud eller via mobil kostar resan i en zon 36 
kr, 54 kronor för två zoner och 72 kronor för tre 
zoner. Om du köper biljetten i spärr eller av kon-
duktör får vi toppnoteringarna 44 kr, 66 kr och 88 
kronor för samma resa. Allt räknat på normalbil-
jett. Med enhetstaxa kommer det förmodligen att 
bli dyrare att åka inom en zon men billigare för den 
som åker i mer än en zon.

24 % av resorna sker kollekTivT
I den mätning som gjordes 2011 genomfördes 57 % 
av alla resor i kommunen med bil och 24 % med kol-
lektiva färdmedel. Övriga transporter med cykel, 
till fots eller annat färdmedel (spark?). För resor till 
och från Huddinge är pendeln dominerande. Ska 
vi kunna öka resandet med kollektiva färdmedel 
måste pendeltågstrafiken bli bättre så att vi som 
resenärer kan lita på att komma till jobbet samt att 
busstrafiken måste bli tätare och snabbare. Nu är 
signalerna från Keolis att minska antalet busslinjer 
i Stockholm och även minska turtätheten. Ska vi få 
en ändring så måste alla aktörer samverka och inte 
olika budgetar sätta käppar i hjulen. 

Text: Lars Tiberg

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. 

Hyr föreningens tält, bord och stolar!

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

Möbleringsförslag

Tält 21 4,6x4,6 m
Rött/Vitt
4 bord 180x80 cm
24 stolar  
Max dukning 28 pers.

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

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

Prislista



25Snättringe Husblad  |  Nr 9524 Snättringe Husblad  |  Nr 95

terna i ett soligt läge. Försök också att skapa plat-
ser med lä, fjärilarna gillar inte blåst. Varma dagar 
behöver fjärilarna en plats där de kan släcka törs-
ten. Ett grunt fågelbad fungerar alldeles utmärkt 
även för dem. Lämna också gärna en skräphörna i 
trädgården och låt nässlor, tistlar och olika klöver-
arter frodas. Det här är växter där många fjärilar 
lägger sina ägg och som ger viktig föda åt larverna.

Fjärilar, och många andra insekter, älskar fall-
frukt som ligger och jäser så låt gärna en del av 
frukten ligga kvar. Har man ingen fallfrukt fung-
erar det också bra att smeta in stammar eller gre-
nar med jäst sylt, det lockar både dag- och nattfjä-
rilar. Ett annat beprövat sätt att locka fjärilar är att 
röra ut socker i lite rödvin och dränka in tygrem-
sor eller hushållspapper med blandningen. Sedan 
är det bara att placera ut lockbetena i trädgården 
och vänta, både dag- och nattfjärilar gillar den här 
anrättningen.

Fjärilarna kan även trivas på en balkong, under 
förutsättning att den är vindskyddad. Plantera 
deras favoritväxter, som t.ex. lavendel och olika 
kryddväxter som mynta eller timjan.

Både ettåriga och perenna växter har en viktig 

roll i en fjärilsträdgård. Av de ettåriga växterna 
är blomstertobak, blåklint, mattram och tagetes 
utmärkta fjärilsväxter. Blomstertobak lockar till 
sig mängder av nattflyn och svärmare, men det är 
viktigt att man väljer sorter med stark doft och vid 
blompip så att fjärilarna når ner i blommorna med 
sina sugsnablar.

Bland perennerna finns många arter att välja på. 
De allra bästa fjärilsväxterna är flockblommiga 
och korgblommiga växter. Riktiga fjärilsmagne-

Se till att fjärilarna trivs i trädgården!
En trädgård där vackra fjärilar och andra insekter trivs har man 
både glädje och nytta av. Det är alltid roligt att kunna studera 
dem på nära håll, dessutom gör många av dem nytta i trädgår-
den. Fjärilar dras till växter som doftar gott, är rika på nektar 
och är färggranna – det gäller både dagfjärilar och nattfjäri-
lar. Nektarrika blommor lockar också bin, humlor och andra 
nyttoinsekter.

För att locka fjärilar bör man försöka skapa så stor 
variation som möjligt i trädgården. I en större träd-
gård är det bra om man kan blanda träd, buskar 
och örter. Om trädgården är liten bör man i första 
hand satsa på några av fjärilarnas favoritväxter.

Oavsett yta bör man försöka plantera växter 
med olika höjd och blomningstid så att man täcker 

in så stor del av växtsäsongen som möjligt, från 
vår till höst. Sätt helst inte växterna enstaka utan i 
större grupper, det gör det lättare för insekterna att 
hitta. Välj helst växter med enkla blommor, dubbla 
eller fyllda blommor innehåller mindre pollen som 
också är svårare för insekterna att komma åt. Fjä-
rilar tycker om soliga platser, så plantera helst väx-

Amiral på en vädd

Makaonfjäril i en ungersk syren

Trädgårdssandbi, ett solitärbi som ofta besöker  
trädgårdens blommor
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ter är t.ex. rödklint, olika väddarter, prästkrage, 
fläckflockel och röd rudbeckia. Stjärnflocka är en 
gammal trädgårdsväxt som också drar fjärilar och 
andra insekter. 

Många kransblommiga växter lockar också 
många insekter, inte minst fjärilar. Bland de allra 
bästa fjärilsväxterna är kungsmynta eller oregano, 
som bör finnas i varje fjärilsträdgård. Kungsmyn-
tan har sedan gammalt använts både som medici-
nalväxt och i hushållet. C.F.Nyman skriver 1867: 
“Örten, som i Upland kallas Koning, har stark 
kryddlukt, bitter smak, och har fordom brukats till 
bröstthé. Den ger god smak åt öl och dricka och 
hindrar det (till en tid) att surna. Kan också använ-
das i stället för mejram. Bladen kunna, torkade, 

nyttjas som thé (troligen det bästa inhemska sur-
rogat för chinesiskt), hvartill de böra samlas unga, 
sköljas i varmt vatten, torkas på varma plåtar och 
inläggas i täta dosor...” Den oregano som man hit-
tar i butikernas hyllor är dock inte kungsmynta 
utan en blandning av andra oreganoarter. Andra 
bra kransblommiga fjärilsväxter är lavendel, tim-
jan, rosmarin, isop, alla salvia-arter och kattmynta.

Bland övriga perenner som lockar fjärilar kan 
nämnas blå bolltistel, hampflockel, nattljus, höst-
öga och alla allium-arter.

Den främsta fjärilsväxten bland buskarna är 
syrenbuddleja. När den blommar på eftersom-
maren besöks den flitigt av dag- och nattfjärilar, 
bin, humlor och blomflugor. Alla är så begivna 
på blommornas nektar att man har goda möjlig-
heter att i lugn och ro kunna njuta av insekternas 
skönhet. Många spireor drar också till sig fjärilar, 
främst bukettspirea och den gamla trädgårdsväx-
ten häckspirea, som dock kan breda ut sig ordent-
ligt med rotskott. Även syrener är bra fjärilsväxter, 
bäst är ungersk syren som blommar något senare 
än de vanliga bondsyrenerna. Kaprifol lockar 
många svärmare som pollinerar blommorna, men 
också det vackra lilla kaprifolfjädermottet. Mot-
tets larver kan tyvärr förstöra blomknopparna i 
den första blomningen. Drabbas man av större 
angrepp kan man klippa bort alla blomknoppar. 
Då försvinner motten och kaprifolen sätter vil-
ligt nya knoppar igen. Doftande schersminer drar 
också till sig många fjärilar.

De ovan uppräknade växterna lockar långt ifrån 
bara dagfjärilar utan drar också till sig många 
andra insekter som söker deras pollen och nek-
tar. Man kan få se nattfjärilar, bin, humlor, många 
blomflugor, skinnbaggar och skalbaggar som guld-
baggar och blombockar.

Text och foto: Staffan Kihl

Tistelfjäril suger nektar i Allium Humlebagge, en vanlig blombesökare i 
trädgården, här på en strätta

Kaprifolfjädermott

Ängsblombock på en prästkrage

Ögonpyrola – Årets växt 2015
I 14 år har Svenska Botaniska Föreningen utsett 
en växt till årets växt. Syftet med årets växt är att 
uppmärksamma växter som har det svårt i det 
moderna jord- och skogsbrukslandskapet och i år 
har man valt ögonpyrola.

I den dunkla barrskogen står plötsligt en vit 
blomma och lyser som ett ljus. I en sådan skog är 
det inte mycket annat som blommar, därför blir all-
tid mötet med ögonpyrolan en glad överraskning.

Ögonpyrola Moneses uniflora hör till ljung-
växterna och man kan hitta den över hela landet. 
Tyvärr trivs den inte med det moderna skogsbru-
ket och när skogen slutavverkas försvinner den 
oftast helt från sina växtplatser. Under de senaste 
årtiondena har den minskat markant, framför allt i 
Syd- och Mellansverige.

Ögonpyrolan är lätt att känna igen och kan knap-
past förväxlas med någon annan växt. Det är en 
flerårig ört med vintergröna blad som ofta sitter tre 
tillsammans och bildar en rosett vid markytan. Växt-
platserna är skuggiga och fuktiga barr- och blandsko-

gar, gärna med rörligt markvatten. Äldre, mossrika 
granskogar är en typisk växtmiljö för ögonpyrola. En 
viss kalkpåverkan förefaller gynna arten.

Inom folkmedicinen har ögonpyrola använts vid 
olika former av ögoninflammationer, det gamla 
namnet ögonljus syftar på detta. 

Text: Staffan Kihl

Ögonpyrola.  
Foto Thomas  
Gunnarsson.

Filminspelning i Snättringe
Några dagar i slutet av mars stod det massor av 
bilar parkerade i hörnet Stenhuggarvägen-Ängsvä-
gen.  Jag fick veta att det skulle spelas in en Martin 
Beck film men mer ville de inte berätta. 

på google sTår deT så här:
Martin Beck är en intelligent och mycket skicklig 
utredare. Han är också väldigt duktig på att hålla 
förhör. Han är ofta trött och uppvisar en viss des-
illusion över sitt arbete. Bland Martin Becks när-
maste medarbete märks Lennart Kollberg, Gun-
vald Larsson, Einar Rönn och Fredrik Melander. 
Böckerna har även utkommit som ljudböcker. Då 
är det skådespelaren Torsten Wahlund som läser.

I böckerna är Martin Beck, till skillnad från 
de andra huvudpersonerna som författarna ofta 
använder för att föra fram sina egna vänsterorien-
terade, politiska åsikter, helt neutral i alla frågor av 
politisk art.

Text och foto: Gunnel Jacobsen
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skandiamäklarna Huddinge/Botkyrka/Årsta/Älvsjö 
Fagerängsvägen 1, 08-774 58 00, www.skandiamaklarna.se

MOT NYA MÅL
2014 var ett spännande år, både för marknaden och för oss. 
Stort tack till alla er kunder som gjorde att vi tog under året plats som 
nummer 1 i Huddinge kommun sett till antalet för medlade bostäder, 
vilket vi är väldigt glada över (statistik från hemnet.se). 

Vårt mål är givetvis att fortsätta öka och hur vi ska nå dit är att fortsätta med 
samma arbete som vi gör idag, d.v.s. att alltid ha den bästa tjänsten för kunderna 
samt de bästa fastighetsmäklarna som hela tiden kämpar för att samtliga våra 
köpare och säljare är så nöjda att de vill rekommendera oss vidare.

Kontakta oss för frågor, funderingar eller för en kostnadsfri värdering. 
Vi önskar er ett fortsatt trevligt 2015. Välkommen!

Fredrik Ranke Lukas Hernblad Daniel HeiskanenJakob Johansson

Madeleine TorevallMoa FabreJohan Holmgren

Euronovakliniken
Laser & IPL 
Hårborttagning 
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl 
Pigmentförändring  
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

Euronovakliniken

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

Anl ita en riktigt 
VVS-specialist ! 
Välkommen till Comfort i Stuvsta! Vi kan hjälpa 
dig med allt som rör vatten och värme! 
Hos oss får du inspiration och professionell hjälp 
och allt annat du behöver för att ordna ditt 
drömbadrum; från badkar till duschkabiner, 
blandare och a n d r a  badrumstillbehör. Till din 
hjälp har du vår kunniga personal! 
Självklart kan vi installera allt vi säljer! 

 
Exempel på vad vi kan hjälpa dig med: 
• Installation av värmepump 
• Installation eller byte av cirkulationspump 
• Installation av vattenburen golvvärme 
• Ombyggnationer i badrum 
• Byte av blandare och WC 
• Byte av radiatorer 

 
Från ide till färdigt badrum 
- kontakta oss! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Välkommen till 
COMFORT STUVSTA RÖR AB 
Tel: 08-556 405 90 
Mån-Fre 7-16 
www.stuvstaror.se 
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