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I den förra ledaren skrev jag om att Huddinge kommun 
borde ta sikte på busstrafiken i sken av en övertro på pen-
deltågen under överskådlig tid.

I tidningen Mitt i Huddinge den 13 oktober 2015 framgår 
att ”Huddinge är en av de kommuner som får ta den största 
smällen när SL ska spara 100 miljoner på busstrafiken. Orsa-
ken är att SL avtalat bort en jämnare fördelning över länet”.

Det betyder att busstrafiken minskas särskilt i Huddinge i 
ett skede när den borde ökas. Hur illa får det bli? Just nu pågår 
samråd om spårväg syd i landstinget. Det kan vara en viktig 
lösning för många om den blir verklighet, men fortfarande 
är bussar en flexibel och snabb trafiklösning. Ett alternativ 
kan vara snabba bussar längs Spårväg syds sträckning. Lyssna 
gärna på nöjda invånare i Tyresö och Värmdö.

Landstingets ekonomi är mycket ansträngd, inte minst på 
grund av den urusla upphandlingen och kontrollen av byg-
get av Karolinska sjukhuset i Solna, som har uppgivits vara 
beräknad till 10 miljarder SEK och nu ligger på det dubbla. 
Det är självklart skälet till att landstingspolitikerna nu istället 
låter trafikanterna stå för smällen för lång tid framåt. Lands-
tinget är som ett gammalt slitet skepp med svår slagsida, 
bränslebrist, skadad motor och inkompetent ledning. 

I denna situation finns det anledning för Huddinge kom-
mun och andra drabbade söderkommuner att göra gemensam 
sak och undersöka möjligheterna att verka fram ett gemen-
samt bussbolag på södra läns-
delen som ser på invånarnas 
behov av förflyttningar. 

Det bor 930 000 människor 
på södra sidan av Stockholm. 
De är ett skapligt kundunder-
lag om jämförelse görs med 
andra svenska länsbolag för 
busstrafiken.

Det är dags att ifrågasätta 
landstingets roll att sköta såväl 
sjukvård som trafik samt en 
hel del andra verksamheter.

Lars Lehman, Ordförande
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40 hundkollare i Snättringe!
Vi är mycket glada över hundägarna i Snättringe! Omkring 40 st 
mattar/ hussar har anmält sig med sina hundar.

Vi hade ett uppstartsmöte i slutet av september 
med nära 30 deltagare, då vi delade ut västar till 
hundar och förare. De bidrar nu till att öka trygg-
heten och trivseln i Snättringe när de vandrar ut 
på kollvandring med sina hundar vid dygnets olika 
tider i alla väder. Vi är tacksamma för deras insat-
ser. Om du är intresserad att vara med i Hundkol-

len Snättringe, kan du kontakta oss genom mail till 
info@snattringe.com. Du kan annars kontakta 
någon i föreningens grannsamverkanskommitté.

På bilderna ser ni 6 av våra vakna och upp-
märksamma hundar med sina mattar och hus-
sar, som bidrar till ökad trygghet för oss som bor 
i Snättringe! 

Historia
Gunnel Jacobsen 711 35 48 

Grannsamverkan
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77
Bo Antonsson 774 28 35

Placeringar
Annsofi  Ericsson-Lehman 711 66 77
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
Inger Samuelsson 070-963 19 20 

Revisorer
Svante Axelsson 608 15 28 
Sven Eklund 779 89 85 

Revisorssuppleanter
Ingvar Gustafsson 744 42 43
Gustaf Rubensson 711 31 11

Valberedning
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

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 
fl yttstädning.

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

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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Yoga En eldsjäl har flyttat  
från Snättringe
Bernt Söderlund är en känd profil i Snättringe som har varit aktiv 
medlem i fastighetsägareföreningen sedan början på 70-talet. 
Nu har han tagit på sig skorna och dansat vidare till Huddinge 
centrum. Vi kommer att sakna Bernt som en alltid glad festfix-
are redo att bjuda in till olika aktiviteter.

SPECIALIST PÅ SKOR
Bernt Söderlunds första månader som nyfödd 
spenderade han på öfvre Östermalm i närheten 
av Stureplan men det dröjde inte många måna-
der innan familjen flyttade till Huddinge där hans 
pappa drev en livsmedelsaffär i Källbrink. Efter att 
ha gått yrkesskolan med handelsinriktning ham-
nade Bernt på PUB och startade sin yrkesverk-
samma karriär som specialist på skor. Den avsluta-

des som avdelningschef på NK i Farsta där han fick 
guldklocka efter 25 år i företaget. Att hans vänner 
vid ett födelsedagsfirande hängde upp skor i hans 
trädgård som en rolig gimmick är därför inte så 
konstigt.

ORDFÖRANDE FÖR SNÄTTRINGE 
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING
Men det är som aktiv föreningsmänniska vi kän-
ner Bernt Söderlund. Han var med och bildade 
Källbrinks IF på 40- talet och 1969 kom Bernt i 
kontakt med Snättringe Fastighetsägareförening 
tack vare den planerade utbyggnaden av Milsten. 
Då fanns det planer på att bygga höghus på upp 
till 10 våningar men efter en del protester så änd-
rades planerna och Milsten fick det utseende som 
finns idag. Efter några år i styrelsen blev han vald 
till ordförande 1974 . Då var medlemsantalet under 
200 och medlemsavgiften höjdes precis från 10 kr 
till 15 kr. Bernt har sedan dess haft alla styrelsepos-
ter i föreningen utom kassör. Det var även Bernt 
som införde systemet med olika kommittéer som 
lever kvar än i dag. Tanken var att det skulle säker-
ställa att det alltid fanns nya tänkbara kandidater 
till styrelseposterna.

FESTFIXARE
Festkommittén var naturligtvis en given plats för 
Bernt som varit med i fack-, personal- och idrotts-
klubbar samt ordnat danskvällar i Snättringe Fri-
tidsgård. Lokalen låg uppe på höjden där idag 
kvarteret Docenten ligger. Dansband som Tore 
Runmons Trio, Lill-Jannes och inte minst snätt-
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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

aktiviteter som Valborgsfirande, Gömmarrun-
dan och Långsjörundan. Sista uppdraget var med-
lem av valberedningen innan han rensade huset på 
Ängsvägen och flyttade till Huddinge Centrum. 
Naturligtvis endast ett stenkast från SPF Seniorer-
nas lokaler där Bernt även tidigare varit aktiv som 
mötesvärd. Vid fyllda 80 år hoppas Bernt kunna 
ägna mer tid åt fritidshuset i Järna och lämnar över 
föreningsuppdragen till yngre krafter.

UTMANING ATT HITTA NYA ELDSJÄLAR
Som avslutning på vårt möte med Bernt Söderlund 
nyss inflyttad på Patron Pehrs Väg undrade vi lite 
hur han ser på fastighetsägareföreningens framtid. 
Föreningen har fortsatt i samma anda som när han 
var ordförande men det är svårt idag att rekrytera 
nya medlemmar som vill vara aktiva i föreningen. 
Tiden räcker inte till och det är många andra akti-
viteter som prioriteras. Utmaningen blir att hitta 
nya eldsjälar som kan bidra att förnya föreningen 
och hålla alla aktiviteter igång. 

STORT TACK TILL BERNT!
Husbladet och Snättringe Fastighetsägarefören-
ing vill tacka Bernt Söderlund för all glädje och 
all entusiasm som han har visat under sina många 
år i föreningen och önskar honom lycka till i 
framtiden!

Lars Tiberg

ringebon Thore Callmars Orkester spelade upp 
till svängom. Bernt var med så tidigt som 1952 då 
bandyspelaren och sångaren från Hylands Hörna, 
Snoddas Nordgren, var på besök och framförde sin 
”Hadderian Haddera” eller Flottarkärlek som den 
egentligen heter. Med över 700 besökare var det 
fullspikat både på festplatsen och alla vägar i Snätt-
ringe, Bernt hade en speciellt kontakt med Thore 
Callmar och följde med honom och hans orkester 
på spelningar runt om på bygden. Det var på tret-
tondagsbal 1959 i Södertälje som Bernt träffade 

sin fru Kerstin och de ha tagit hand om varandra 
sedan dess. 

STARTADE JULFESTEN I 
KÄLLBRINKSSKOLAN
När fritidsgården brann upp 1969 försvann all 
mogen dans i Snättringe men även föreningens 
protokoll och bokföring gick upp i rök. Choklad-
hjul, pilkastning och lotterier blev också utan lokal 
men trettondag jul 1972 återuppstod en del av fest-
ligheterna när den första julfesten anordnades i 
Källbrinksskolan. Det arrangerades gemensamt 
av Snättringe- och Fullersta fastighetsägareför-
eningar och Bernt var en av eldsjälarna. Troll-
karl var Mac Eddie och dansade kring granden 
gjorde Arne Lif och Lifsandarna. Naturligtvis blev 
det vuxendans på kvällen till Tompa Jan och Erik 
Frank. Julfesten har sedan dess arrangerats varje 
år med lotterier, fiskdamm, chokladhjul, peka 
rätt, filmvisning, påse från tomten samt kaffe med 
dopp. Trollkarl och dans kring granen har också 
levt vidare men tyvärr inte kvällsdansen. Julfesten 
firade 40 årsjubileum för några år sedan och snart 
är det dags för 2016:års upplaga. Bernt Söderlund 
var även med och startade Husbladet som kom ut 
med sitt första nummer 1980. I redaktionen satt då 
Roland Söderström och Kristina Eriksson. Husbla-
det lever också vidare men har några år kvar till 
40-årsjubileum.

GLAD SENIOR
Under alla år i Snättringe Fastighetsägareförening 
har Bernt också varit med och arrangerat andra 

Vi gör din vardag 
lite enklare!

Hantverk Städning Hustomte till BRF
Barnpassning Trädgård Snöskottning

Våra engagerade veteraner hjälper dig
med bland annat:

Kontakta Veterankraft Huddinge

huddinge@veterankraft.se | 08-525 21 800

 Passa påatt utnyttjaROT och RUT-avdraget
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HUS VID GÖTA LANDSVÄG
Aug Th Berger köpte alltså ett stycke mark på båda 
sidor om Gamla Stockholmsvägen. Dvs den gamla 
väg som slingrat fram genom Huddinge sedan 
urminnes tider och som kallas Göta Landsväg. 
Den har använts av vandrare, ryttare och andra 
vägfarande i minst 1.000 år. 

Två kungliga liktåg på väg till begravning i Rid-
darholmskyrkan i Stockholm finns beskrivna. 
Kung Gustav II Adolf 1634 (två år efter hans död) 
och kung Karl X Gustaf 1660, när landshövdingen 
krävde: ”Milstolparna vid Fullersta äng och vid 
Fittja ska äntligen upp!”. Det skojades om att det 
gick bussar på den vägen redan på kung Karl XII:s 
tid, det var krigsbussar. Man sa också att både 
kungen och ryttarna kunde vattna sina hästar i 
den källa som fanns vid sidan om backen vid torpet 
Källbrink och som alltså senare blev Fornstas mark.

Att vägen slingrar så mycket beror på att man 
förr lät vägen ”följa bergfoten”. Man använde inte 
värdefull åkermark och sprängde inte bort berg för 
att göra raka vägar. På en karta från 1700-talet står 
det ”Källbrinkspasset” på avsnittet från Fornsta 
och upp – ”det var där det var möjligt att passera”. 
Längre norrut där vägen rundar Långsjön står det 
”Långsjöpasset”, nuvarande Korkskruven. Hud-
dinge kommun har låtit sätta upp små skyltar längs 
vägen.

TOMTBOLAG I NÄRHETEN AV STORSTADEN
Berger lät dela in sin mark i ett antal tomter, som 
han sedan sålde. Det blev Fullersta 1a, 1b 1c osv. 
Han var inte ensam om idén att köpa mark och 
sälja tomter i närheten av storstaden och att samti-
digt upplåta mark till växthus. Konsul Ernst Hedin 
och arkitekt George Filén med Snättringe Tomt AB 

och patron J E Lignell på Långsjö med Billiga tom-
ter gjorde likadant. De hade bildat sina bolag redan 
1909. Deras områden var större, men deras tomt-
försäljning tog inte riktigt fart förrän på 1920-talet 
efter första världskriget. Det var många som tving-
ades till konkurs och Snättringe Tomt AB var ett. 
Enligt gällande regler fick företag i den situatio-
nen sälja ut de tomter de hade, men inte köpa nya. I 
många av köpekontrakten i Snättringe står det där-
för säljare: Snättringe Tomt AB i likvidation.

Fornsta vid Göta Landsväg

Det behövs fler bostäder i Huddinge 

Ett 100-tal ska byggas vid Fornsta intill Gamla Stockholmsvägen 
i Fullersta/Snättringe

På bilden kan man se hur bebyggelsen är pla-
nerad och den som vill veta mer kan gå in på    
www.huddinge.se/utsalje. Fastigheterna heter 
Utsälje 1: med olika nummer. Det har varit sam-
råd och beslut ska tas i kommunfullmäktige under 
våren 2016. 

CITAT UR PLANBESKRIVNINGEN:
Syftet med planen är planlägga fastigheterna 
Utsälje 1:40-53 för bostadsändamål samt för-
skola. Planområdet är beläget strax norr om 
gamla Stockholmsvägen och Källbrinksdammen i 
Stuvsta-Snättringe.

I planförslaget föreslås två sinsemellan olika sätt 
att reglera området. I den västra delen av området, 
Utsälje 1:40-44, föreslås en reglering av bebyggel-
sen till den gängse standarden för villabebyggelse. 
I den östra delen, Utsälje 1:45-53, föreslås en sam-
manhållen utbyggnad med en högre och tätare 

exploatering bestående av friliggande eller grupp-
bebyggda småhus i upp till två våningar och fler-
bostadshus i upp till fyra våningar. Ett område 
avsett för förskola pekas ut på plankartan. Sam-
mantaget kan planen på sikt möjliggöra cirka 100 
nya bostäder.

Litet hembygdshistoria om Fornsta 
i Fullersta/Snättringe och familjen Berger 
Avstyckningen Fullersta stg 1, från Fullersta gård, 
köptes av August Theodor Berger och hans fru 
Ragnhild. 

Det fanns redan en liten stuga nedanför backen 
till höger om Gamla Stockholmsvägen från Käll-
brinkshållet och det kan ha varit den som på en 
karta kallas Lillgården.

När Berger var ägare lät han i början av 1930-
talet bygga till stugan och använde den som 
bostadshus åt sig och sin familj. 

FAMILJEN BERGER
August Th var född Andersson i Kil i Närke och 
tog som vuxen namnet Berger. Han var en drif-
tig person och i officiella handlingar har han 
olika titlar korpral, direktör, landskanslist och 
fastighetsmäklare. 

Han och hans fru gifte sig 1916 och fick tre barn 
två söner och en dotter. Han köpte även det fler-
bostadshus på Pipersgatan på Kungsholmen, där 
familjen var mantalsskriven.

Planbeskrivning sid 7 vision av planområde

Bergers bostadshus Bergers ko

Bergers får

Grunden till Bergers bostad
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TRÄDGÅRDSMÄSTERI MED VÄXTHUS
Trädgårdsmästarens hus byggdes troligen 1926 av 
mycket enkelt material, gamla fruktlådor mm. Det 
var dåligt isolerat och kallt på vintern, men det står 
fortfarande kvar och har varit bebott till ganska 
nyligen. Trädgårdsmästarfamiljen bodde i botten-
våningen och en annan familj ovanpå och hade ett 
eget enkelt kök i ena rummet. 

Växthusen syns på tavlan. Man eldade i en ved-/
kokspanna, som stod nere i en grop inne i växthuset 
och på det sättet värmde man vatten, som sedan med 
självtryck cirkulerade i rör i jorden i de olika odlings-
lådorna. Det var ett sätt att förlänga odlingssäsongen.

Det finns ett stort fint bok-träd mellan träd-
gårdsmästarbostaden och berget och frön från den 
har gjort att det nu 2015 finns flera yngre bokar 
inom området. Troligen det enda stället i Hud-
dinge där det finns frösådda bokar.

VATTENLEDNING
På 1950-talet grävdes det ner en vattenledning från 
vattenverket i Norsborg till Stockholm. Den gick i 
kanten av Fornstas mark, uppför Källbrinksbacken 
och vidare genom Snättringe via Stråkvägen-Snätt-
ringevägen mot Korkskruven. 

GÖMMARÅN/FULLERSTAÅN  
OCH EN VÄGBRO
Vattnet från sjön Gömmaren har runnit i dalgången 
mellan Fornstas mark och Källbrinks idrottsplats 
långt innan det fanns någon bebyggelse och när 
Göta Landsväg började användas så måste det ha 
behövts en bro över ån. Den har säkert förbättrats 
och förstärkts många gånger under årens lopp, men 
några stenrester lär man aldrig ha hittat, men…

Tänk om det är några gamla stenar från en väg-
bro, som användes till husgrund på Fornsta?

NAMNET FULLERSTA
Ån fortsätter ner mot Huddinge centrum genom en 

dalgång där det under århundradena då och då varit 
så fullt av vatten att det blivit översvämning. I boken 
Huddinges vägnamn framförs teorin att namnet Ful-
ler-sta ska betyda ”stället” där det är ”fullt” av vatten. 

Numera har Huddinge kommun gjort dammar 
för att förebygga översvämningar både vid Käll-
brinksskolan och fd tingshuset och ån hjälper till 
genom att fortsätta att meandra (göra naturliga 
slingor) och namnet Fullersta använder vi ännu.

Mer att läsa: 
•  Boken ”Snättringe-Långsjö, Historia kring  

en sjö” 2009, delas ut gratis till medlemmar i 
Snättringe FF.

•  Göta Landsväg genom Huddinge, 2001. 
Säljs av Huddinge hembygdsförening.

•  Huddinge vägnamn, 1988.  
Finns på Huddinges bibliotek.

TOMTMARK I FULLERSTA
Fullersta gård ägdes vid samma tid av bröderna 
Carl och Gösta Lindell och även deras tomtbolag 
tvingades i konkurs och på grund av arv och lik-
vidation delades egendomen Fullersta i flera delar. 
Carl Lindells fru Karin Maria född Cleve fick sin 
del och sålde bla en tomt till A Th Berger, men det 
var inte Fornsta utan en tomt som Berger senare 
sålde vidare till en av Huddinges kommunala pion-
järer, J R Nyborg. Hon sålde också en tomt till Fol-
kets Husföreningen i Huddinge (Fullersta bio).

BEBYGGELSE
Både i Snättringe och i Långsjö var det vanligt att 
man först byggde en ”lillstuga” och sedan ett egna-
hem. I Snättringe var det många hantverkare som 
byggde själva och hjälpte varandra. Tomterna var 
stora och de där man kunde odla potatis och äppel-
träd, de såldes först. 

Det område som Berger köpte och styckade till 
tomter låg inom Fullersta municipalsamhälle på 
gränsen till Snättringe. Det var små avgränsade 
samhällen inom socknen där invånarna valde 
ledamöter både till municipalnämnd, byggnads-
nämnd och hälsovårdsnämnd och dessutom hade 
ansvar för vägar och brandförsvar - och krävde in 
särskild municipalskatt. 

Fullersta bildades 1924 och Snättringe 1929 och 
hur mycket nytta nybyggarna på Fornstas marker 
hade av municipet är osäkert, deras område liknar 
fortfarande mer Huddinges landsbygdsdelar. 

Berger behöll själv den vindskyddade marken 
mellan Gamla Stockholmsvägen och berget mot 
Utsälje. Den största delen upplät han till en träd-
gårdsmästare, som hade växthus och en damm 
troligen med vatten från den gamla källan. Några 
gamla äppelträd och trädgårdsmästarens hus finns 
fortfarande 2015.

FORNSTA PÅ EN TAVLA
I början hade vägarna inga namn och det var van-
ligt att ägarna hittade på namn till sitt ställe. Det 
kan vara Bergers som hittat på namnet Fornsta. 
Den stuga som Berger på 1930-talet lät bygga till 
blev Fornstas huvudbyggnad, med veranda ut mot 
vägen. Hela familjen kunde bo där i varje fall på 
sommaren. Det finns fortfarande delar kvar av den 
imponerande husgrunden. 

Ett barnbarn till Berger låter Husbladet visa 
några bilder ur deras familjealbum och en bild av 

en tavla som någon i familjen har målat. På tavlan 
kan man se både det tillbyggda bostadshuset, träd-
gårdsmästarens bostad, växthus, landsvägen med 
två telefonstolpar och det vilda berget. Det fanns 
telefon innan det fanns elektricitet.

Numera är det höga berget bebyggt med villor 
som fått adress Alpstigen.

Fornstas bostadshus blev senare gömt bakom 
växtlighet och syntes inte från vägen, så det är inte 
så många som sett det. När huset stod tomt några 
år på 1980-talet blev det utsatt för både inbrott och 
vandalisering och familjen anlitade brandförsva-
ret för att få det nedbränt.

Bergers tavla

Trädgårdsmästarbostaden då och nu

En annan landshövding ritade långt senare en av de 
två milstolpar som 1660 sattes upp i sista minuten. Han 
argumenterade för milstolpar av sten istället för av trä. 
På det sättet får vi reda på hur ”vår milstolpe” såg ut.

Här och var längs vägen kan man se små pilar som 
markerar Göta Landsväg. Håkan Bull har ritat ett 
slingrande G.
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Vi söker minst en ny kugge, 
kanske 2 kuggar, till vårt 
föreningsarbete!
Under många år har vi i föreningen haft en stark kraft i Gert 
Östergaard som på ett fantastiskt sätt har haft hand om beställ-
ningar på tält, golv, bord och stolar. Han har även haft förrådet 
med utlämning och inlämning av stolar och bord. Nu har Gert 
meddelat att han inte kan fortsätta med dessa sysslor längre.

Därför söker vi någon eller några ersättare till 
Gert. Vi behöver någon som kan sköta adminis-
trationen med beställningarna samt även någon 
som kan ha ett förråd, minst 3 x 3 meter, och sköta 
in- och utlämning av bord och stolar till medlem-
marna. Gert har skött detta sysslor själv men det 
skulle kanske vara behov av två olika personer.

Om du skulle kunna tänka dig att göra en viktig 
insats till glädje för de boende i Snättringe på 
detta vis är du välkommen att höra av dig för när-
mare info till Lars Lehman, 08-711 66 77, helg eller 
kvällstid.

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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under namnet bergsnäbba. Nävornas långa fruk-
ter innehåller f.ö. en sinnrik spridningsmeka-
nism. När frukterna mognar spricker de hastigt 
upp och fröna slungas ut med en kastskena, ibland 
kan de hamna över en meter från moderplantan. 
På hösten blir både blad och stjälkar intensivt röda. 
Troligen har detta, i enlighet med signaturläran, 
bidragit till blodnävans användning inom folkme-
dicinen. Någon större betydelse som läkeväxt har 
blodnävan aldrig haft, men den har ändå använts 
vid t.ex. blodstörtningar och blod i urinen.

TULKÖRT
Tulkört, Vincetoxicum hirundinaria, är i Sverige 
en sydöstlig art och man hittar den bara i ostligaste 
Götaland och Svealand, på Gotlands klapperstens-
stränder är den en karaktärsväxt. Tulkörten är gif-
tig och hästar, kor och får betar den inte. Det är 

Urbaniseringens överlevare
Under de senaste 100 åren har naturen 
i Snättringe förändrats radikalt. Av 
den forna tidens flora finns idag bara 
små fragment kvar men om man har 
ögonen med sig kan man fortfarande 
göra fynd som ger en påminnelse om 
hur naturen såg ut då.

Vid tiden kring förra sekelskiftet, strax innan 
området började exploateras i stor skala, präglades 
miljön av ett småskaligt jordbruk (se kartan). De få 
dalarna i det kuperade landskapet var uppodlade 
medan de mellanliggande höjderna dominerades 
av skog. Av den tidens flora finns idag bara små 
fragment kvar men om man har ögonen med sig 
kan man fortfarande göra fynd som ger en påmin-
nelse om hur naturen såg ut då. En naturtyp som 
är vanlig i det kuperade landskap som domine-
rar i Snättringe är varma, sydvända branter. Det 
här är en miljö där sol- och värmeälskande växter 
trivs. Två typiska växter på sådana här platser är 
blodnäva och tulkört. Man hittar oftast också kär-
leksört och getrams, men de används så ofta som 
trädgårdsväxter att det är omöjligt att veta om de 
är ursprungliga eller har spridits från trädgårdar.

BLODNÄVA
Blodnäva, Geranium sanguineum, är ganska van-
lig som vildväxande i södra och mellersta Sverige 

men förekommer också ibland odlad. Näva är ett 
gammalt ord för näbb som fanns redan i forn-
svenskan och syftar på frukternas form. Släkt-
namnet Geranium kommer från grekiskans gera-
nion som betyder liten trana och syftar även det 
på frukternas form. I äldre botanisk litteratur 
kallas nävorna ”näbbor” och blodnävan går ofta 

T.v: Blommande blodnäva i en sydbrant vid Lönnvägen. Mitten: Blodnävans typiska näbbliknande frukt.
T.h: Blodnäva i höstdräkt.

Snättringe på häradsekonomiska kartan från sent 1800-tal.
Tulkörten växer vid Myrmarksvägen i en sydbrant som 
tyvärr håller på att växa igen.
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Nattlivet 
i  Snättringe
En kväll i slutet av juli såg jag genom köksfönstret 
något konstigt som hängde intill förrådet vid vårt 
radhus i Milsten. En snabb titt på nära håll avslö-
jade att det var två pantersniglar som just hade 
inlett sin parning. Det här hade jag aldrig sett förut 
så jag rusade in och hämtade kameran. Pantersnig-
larna är de enda av våra svenska snigelarter som 
inte parar sig på marken. När det är dags för par-
ning klättrar de upp i vegetationen och parar sig 
sedan hängande i en slemtråd. En kvart senare var 
kärleksakten över och sniglarna borta…

Staffan Kihl

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

intressant att från antiken fram till 1700-talet var 
tulkörten trots sin giftighet vanlig som medici-
nalväxt. Den användes som motgift mot ormbett 
och ansågs vara ett oöverträffat botemedel mot 
många åkommor. Linné noterade att växten är gif-
tig och efter hans tid har den knappast förekom-
mit som medicinalväxt. Man försökte dock hitta 
andra användningsområden för tulkörten. Under 
den nyttoinriktade upplysningstiden i slutet av 
1700-talet gjordes försök att använda örten som 
spånadsväxt, dock utan någon större framgång. I 

en rapport från Kgl. Vetenskapsakademien 1774 
heter det: ”Stjelkarne lära, om de rötas och bråkas, 
lemna ett godt lin.” Störst nytta av tulkörten har 
nog den vackra riddarskinnbaggen, lämpligt nog 
Gotlands landskapsinsekt, som äter av den och på 
så sätt själv blir giftig.

Staffan Kihl

En poppelglasvinge vilar bland tulkörterna vid Myr-
marksvägen. Poppelglasvingen är en fj äril som både till 
storlek och utseende påminner om en bålgeting.Den vackra riddarskinnbaggen trivs på tulkört.

Öppettider: 
Vardagar 07:00-16:00
Tel 08-556 405 90
www.stuvstaror.se

Ifö Sign 6860. WC med mjukstängande 
sits. Ifö Clean, rengöringsvänlig glasyr, hel 
cisternkåpa – ingen kondens som samlar damm.cisternkåpa – ingen kondens som samlar damm.
Tystare vattenpåfyllning och Fresh WC, fräsch Tystare vattenpåfyllning och Fresh WC, fräsch 
spolning med doft som underlättar rengöringen. spolning med doft som underlättar rengöringen. 

Köksblandare
Mora Cera K5

INSTALLERAT & KLART

3.420:-
Inkl. installation.*

Modern köksblandare med hög svängpip och Ecoflöde 9 l/min. Mjukstängning som förebygger smällar och 
tryckstötar i rör och blandare. Diskmaskinsavstängning.

* Priset gäller produkt inkl. installation 
och ROT-avdrag. Fullständiga villkor för 
Installerat & Klart på comfort.se

Låt oss göra jobbet!
WC
Ifö Sign 6860

INSTALLERAT & KLART

4.990:-
Ord. pris 7.180:-

SPARA 2.190:-

Inkl. installation.*

Vi utför alla typer av VVS-arbeten till fasta priser!
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2014 års enkät
Sammanställningen av 2014 års enkät har tyvärr tagit för lång tid. 
Den modell som vi hade valt visade sig vara svår att använda men 
vi kan trots allt presentera en kort sammanfattning av resultatet. 
Nästa gång vi gör en enkät kommer vi att ha ett annat upplägg.

EN KORTARE PRESENTATION AV SVAREN
Vi fick in 335 svar, cirka 11 % av hushållen i Snätt-
ringe. De flesta kom in via internet på hemsidan. 
307 var medlemmar. 190 var med i grannsamver-
kan mot brott. Trygg i området svarade 221 mycket 
trygg, 100 ganska trygg, 3 mindre trygg och 1 Inte 
alls. När det gäller grannsämjan svarade 177 mycket 
god, 147 ganska god, 3 mindre god och 0 inte alls. Det 
ger ju en sammantagen bild att mycket stor trygghet 
och god grannsämja, som ändå kan förbättras.

TRYGGHET
286 kände sig trygg vid Stuvsta Station. 282 ansåg att 
det var bra med 30 kmgräns i icke genomfartsleder.

FÖRENINGSAKTIVITETER
När det gäller föreningsaktiviteterna som förmedla 
tält, bord och stolar, delta vid festkväll eller städdag 
var över hälften intresserade på varje del.

RÅDJUR
I den känsliga frågan om rådjursbeståndets mins-
kande svarade 215 ja och 102 nej.

FIBER
205 hade fått erbjudande om fiber och 101 hade 
redan installerat. 64 hushåll hade inte fått erbju-
dande om anslutning.

HUNDÄGARE
Hundägarna ansågs överlag sköta sig bra i fråga om 
bajs och koppeltvång.

SKOLOR
Snättringeskolan fick bäst och flest omdömen. Det 
kan ju hänga samman med ålder på elever.

HÄRADSVÄGEN
När det gäller Häradsvägen var en majoritet för ok 
på buller, avgaser, tung trafik och bullerdämpande 
plank. Fortfarande var det dåligt med hastighet 
och tät trafik. En liten reflektion kan vara att tät 
trafik brukar hålla ner hastigheterna.

GATOR OCH UNDERHÅLL
Gatuunderhåll med snöröjning och sandsopning 
fick medelbetyg. Sandsopningen fick bättre betyg 
detta år. Äldeeomsorgen fick medelbetyg.

NÄRSERVICE
Närservice som önskades var mest torghandel, 
drygt 100, fisk och deli ca 90, restaurang ca 70, livs-
medel ca 65 och café 55 st.

TACK FÖR SVAREN
Detta var en kort redovisning av vad som kom 
fram. Det ger oss i föreningen en bild av läget samt 
vad som kan behöva göras i området. Tack alla ni 
som svarat. Vi lottade ut presentkort dels till de 
som svarat på internet och dels bland de som läm-
nat in papperssvar.

Ett stort tack till alla ni som svarade på enkäten 
och hjälper oss att försöka driva rätt frågor som är 
viktiga gällande trygghet och trivsel för de boende 
i Snättringe!

PETROLEUM SERVICE

PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel 

Tankrengöring – Brännarservice 
Automatiska oljeleveranser

Jourleveranser

Välkommen med din beställning!
08-556 820 20, 08-556 820 30 Du gillar väl oss på Facebook?

www.facebook.com/snattringe
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för att prata. Mona tycker att charmen ligger i att 
träffa folk och ha kul på jobbet. Man blir inte rik 
på pengar av att sälja begagnade prylar men däre-
mot rik på trevliga möten. Det finns bara två kun-
der under alla dessa år som Mona vill ge en spark i 
baken: den ena som ville ha kläderna tillbaka efter 
att tiden gått ut och allt redan skickats till hemlösa 
och den andra som på nätet tyckte att Mona hatade 
barn för att hon inte gick med på att barnvagnen 
blockerade hela entrén. Varje år har Annorlunda 
Ting också haft egen jultomte och det kommer 
besökare från både när och fjärran. En tradition 
som tyvärr kommer att upphöra. 

PRYLAR FÖR SAMLARE
I butiken finns det massor med olika samlarpry-

lar. Allt från dockor och troll till suddgummin, 
plåtburkar och fingerborgar. Även små nallar och 
Snobben som plastfigur är det gott om. I butiken 
finns bl a en docka iklädd Huddingedräkten som är 
gjord av Viola Scharfenberg som tidigare var bosatt 
i Snättringe samt en glasburk med minst 300 sudd-
gummin. Det visar sig att Mona själv är en aktiv 
samlare och att det i hemmet finns gott om både 
dockor och troll men även porslin. I programmet 
Bytt är Bytt på TV4 värderades en reklamskylt i 
plåt för Mazetti choklad till 50 000 kr. Ett samlar-
objekt som Mona har haft tre stycken av samma 
kvalitet men sålt för 3 500 kr styck. Att värdera 
samlarobjekt är nog bland det svåraste som finns 
eftersom det helt beror på om man träffar någon 
hängiven spekulant eller inte.

En epok går i graven - Annorlunda 
Ting stänger sina dörrar 
Husbladet har besökt Annorlunda Ting på Lönnvägen två gånger tidigare. Tyvärr 
blir det här sista gången eftersom verksamheten upphör till årsskiftet. Mona Åhlin 
vill egentligen inte sluta men kroppen säger nej. Det är många lyft i en butik som 
har prylar från golv till tak.

40-ÅRS JUBILEUM
Mona Åhlin har drivit Annorlunda Ting i 40 år 
och var en av pionjärerna när det gäller second 
hand-butiker. Vem kunde tro att en prylbod ”ute 
på landet” skulle utvecklas och finnas kvar så 
länge. Mona har hela tiden satsat på kvalitet och 
det får inte se ut som en lumpbod och lukta gamla 
kläder. Visst finns det mycket kläder men allt är 
tvättat och i fint skick. Andelen prylar har ökat 
men på sista tiden har produktionen av nytillver-
kade dockor och dukar upphört. Det som är lite 

speciellt med Annorlunda Ting är att även den 
som lämnar in får en del av förtjänsten. Inget man 
blir rik på men kanske en morot att äntligen städa 
ur garderoben eller minska antalet kartonger på 
vinden.

MER EN SOCIAL VERKSAMHET ÄN FÖRETAG
Mona Åhlin ser Annorlunda Ting som sin hobby 
och mer som en social verksamhet än ett vinstdri-
vande företag. Stamkunderna är många och flera 
generationer kommer förbi för att handla eller bara 
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KONKURRENSEN HAR ÖKAT
Mona har märkt att antalet kunder minskat och 
att konkurrensen från nätet ökat. Egentligen har 
Mona inte någon lust att sluta men snart firar hon 
sin 80-årsdag och armarna vill inte riktigt hänga 
med. Det är högt upp till översta hyllan och vissa 
lyft kan även vara tunga. Mona är lite orolig för 
vad hon ska göra under vinterhalvåret när hon 
inte har Annorlunda Ting att gå till. På somma-
ren har Mona fullt upp med att ta hand om blom-
mor i trädgårdsföreningen samt att smida i silver. 
Det kan bli så att det egna samlandet och besöken 
på antikmässor får större utrymme än nu. Monas 
gamla kompanjon Brith Brolin som slutade i buti-
ken för några år sedan har fyllt 95 år och är still 
going strong så det finns chans att det även kan bli 
några fler koppar kaffe än hittills.

50 % RABATT UNDER HÖSTEN
Den 14 oktober började utförsäljningen till 50% 
som räcker fram till årsskiftet. En chans att 
fynda till ännu lägre priser än de redan låga. 
Överblivna kläder kommer sedan att lämnas till 
Läkarmissionen.

Husbladet önskar Mona Åhlin framgång med sitt eget 
samlande och tackar för 40 år med annorlunda Ting!

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
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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

Boka vår kostnadsfria tjänst På gång. Då gör vi klart allt praktiskt inför 
en eventuell försäljning av din bostad, så du snabbt kan komma ut på 
marknaden om det väl blir dags. Vi tar hand om fotograferingen och gör 
klart annonser samt prospekt. Om du vill kan vi också lägga ut bostaden 
som På gång på vår sajt och kolla av intresset på marknaden. 
Varför inte ringa Sveriges största mäklare?

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

Om du de närmaste 
åren eventuellt kommer 
gifta dig, skilja dig, bli 
ihop, göra slut, skaffa 
barn, hund, minigris 
eller har barn som 
kanske flyttar ut ska 
du boka På gång.



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


