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Denna gång blir det något om luften vi andas och hur nära ska vi 
vara varandra. I slutet av vintern har vi en mängd grus på gatorna 
som kommunen ska sopa upp efter att ha lagt ut det under vintern. 
I vänta på sopningen så blåser det ett täckande stendamm över våra 
hus. Det skitar ner våra husfasader, sprids inomhus och in i våra 
luftvägar. I innerstaden har de mätt upp giftiga ämnen som rörs 
upp med dammet från bilarnas dubbar och gummidäck. Därför 
har de börjat med dubbförbud på flera gator.

Här i Huddinge sprider kommunen ut stendamm, till synes 
utan att kontrollera hur hälsosamt det är. För några år sedan 
ringde jag till en tjänsteman och fick svaret att de i Huddinge hade 
funnit ut en grusblandning som innehöll en hel del finsand. Jag 
uppmanade då dem att se till att i fortsättningen sprida grus utan 
finsand (stendamm). Nu kräver jag till 2017 att Huddinge kommun 
undersöker partiklarna, som virvlar upp i stendammet som vi andas 
in utomhus och i våra hus, ur hälsosynpunkt. Egentligen skulle 
kommunen åläggas att varje stendammår tvätta våra hus också.

Den andra livsmiljöfrågan handlar om tankarna från Boverket 
om driva förtätning i villaområden genom att tillåta högre, större 
och fler hus på samma tomt, med dispens från detaljplan. Jag känner 
till två fall i mitt närområde där personer med enbart ekonomiska 
intressen går in och förtätar på ett närmast svindlande sätt. När 
sedan affären är klar finns ett stort antal missnöjda grannar 
och personen flyttar och börjar om på ny plats. Jag hoppas dessa 
inriktningar också diskuteras från Boverket i andrakommuner 
som Danderyd, Lidingö och Täby. Eller är det så att det bara här i 
Huddinge vi ska ändra karaktär på området?

Det är inte ok om enskild tjänsteman på kommunen kan ta 
fram en ny detaljplan för endast en fastighet. Det finns risk för 
inriktning i en småplottrig plan i stället för att se till behovet av 
en större stadsplanering. Låt gärna olika områden spegla den tid 
de tillkommit. Välj nya områden för nutidens och framtidens hus.

 I nuläget vet vi genom enkätförfrågningar att grannsämjan i 
huvudsak är mycket god i vårt kära Snättringe. Låt oss alla vårda 
detta stora värde. Det betyder att vi 
ska prata och lyssna med varandra om 
vi avser att göra stora förändringar på 
våra tomter. Det är inte ok att ta bort 
solen för människor som har sol idag. 
Det är inte ok att försämra närmiljön 
för de kringboende.

Låt oss behålla olika boendeformer 
för olika behov i våra liv. Ta inte 
bort alternativet med fristående hus 
och trädgård där barn kan leka på 
gräsmattan och det fortarande är 
möjligt att odla fruktträd, buskar, 
blommor och grönsaker. 

Lars Lehman, Ordförande
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Luften vi andas

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.
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Att leta fynd på loppis är populärt.  
Villaägarna i Snättringe satsar på garageloppis 28 maj

Att återanvända gamla möbler, prylar och kläder är just nu både 
hett och inne. Alla vill vara med – både för att köpa och sälja. 
Second Hand-butiker som Myrorna, Stadsmissionen och Röda 
Korset har också bråda dagar. Stadsmissionen har t.o.m. en outlet 
för återbruk i Sätra. Kärt barn har många namn: retro, vintage, 
loppis eller varför inte antikvariat och antikaffärer som också 
sysslar med använda saker som söker nya ägare. På nätet har vi 
länge letat på Blocket och Tradera för att hitta det vi söker eller 
med hopp om att göra det stora fyndet. I Snättringe har vi satsat 
på garageloppis och i år var Johan Pettersson och Yvonne Karlsson 
delaktiga i förberedelserna. Båda är inbitna loppisfantaster och 
det mesta i Villa Pinnmo är vintage och second hand. 

DET ÄR JAKTEN PÅ FYNDET SOM GER EN KICK
Lördagen den 28 maj är det garageloppis i hela 
Snättringe. Då finns det chans att rensa ut allt som 
bara står och samlar damm och i stället få lite extra 
pengar i börsen och en granne som blir glad över 
att göra ett fynd. Att köpa eller ta hand om begag-
nade saker är den bästa formen av återbruk och 
helt i linje med det hållbara samhälle som alla talar 
om. Johan Pettersson vill slå ett slag för Facebook 
där föreningen kommer att informera om var man 
kan hitta öppna garageportar där man kan bota-
nisera och få korn på allt från stort till smått och 
kanske lite nött och stött. Tänk på att det som ser 
lite fult och tilltufsat ut kanske kan bli riktigt fint 
med några enkla åtgärder. För Johan och Yvonnne 
är det själva letandet som är en stor del av charmen. 
Att alltid trampa på bromsen när en liten handtex-
tad skylt pekar mot en lada med prylar från golv 
till tak. Kanske kan man hitta det stora fyndet! 
Själva jakten blir en del av grejen och det känns i 
hela kroppen när man hittar ett fynd. En plåtburk 
från 30-talet som en gång i tiden varit fylld med 
Örnkakao för 20 kr är ett fynd. Men det krävs både 
kunskap och tur för att kunna skilja agnarna från 
vetet. Johan och Yvonne jobbar båda med inred-

ning och färgsättning och har hunnit skaffa sig en 
hel del kunskap om möbler och inredningsdetaljer, 
vilka formgivare som är populära eller glasblåsare 
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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.
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Lillerudsvägen 39. Tel 08-774 74 70.  
10 % på ordinarie pris.

Malms Fastighetsbyrå 
Fullersta. Tel 08-774 82 88.  
20 % på mäklararvodet.
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Huddingevägen 376. Tel 08-711 10 82. 
10 % på tillbehör och oljor; ej batterier, 
däck och specialerbjudanden. 
10 % på hyra av släp.

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.
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Sofi Norstedt 070-881 12 49

Fest
Marianne Lindqvist 711 97 12
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Grannsamverkan
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77
Bo Antonsson 774 28 35
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TIPS FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ LOPPIS
För dig som ska sälja på loppis har vi också några 
användbara tips:
• Ladda upp med en ordentlig växelkassa.
• Ta med några extra papperspåsar och lite 

tidningspapper för att kunna slå in ömtåliga 
saker

• Om det är en gårdsloppis kan det vara bra att ta 
med ett bord i ställer för att ha prylarna på en 
filt på marken

• Ta gärna med en hoppfällbar stol. Det kan vara 
skönt att vila om man står många timmar.

• Tänk igenom vad du vill ha för dina loppisgre-
jor. De flesta vill fynda och det måste vara ”lop-
pisnivå”. Vissa saker som kläder, böcker och 
CD-skivor är bra om det finns en prislapp. Har 
du större prylar som en gräsklippare utanför 
garaget kan det vara bättre att få ett bud direkt 
på plats. Glöm inte att många vill pruta.

• Dela upp kläder i storlekar.
• Sälj inget som du själv inte skulle vilja köpa. 
• Även du som står på loppis och säljer behöver 

vara mätt och utvilad och ha en flaska vatten 
till hands.

VAR HITTAR MAN LOPPISAR?
Att hitta olika loppisar är ganska lätt. Leta på 
internet och kolla i lokaltidningarna värda. I 
våra trakter finns det gott om loppisar som 
drivs av olika föreningar med namn som 
Återbruket i Huddinge eller Andra Varvet i 
Högdalen. Myrorna och Stadsmissionen finns 
på f lera olika ställen. Bakluckeloppis finns i 
Liljeholmens parkeringsgarage och åker man 
till Hågelbyparken så kallas det Drive-in-loppis. 
Stockholmsmarknader och Loppistajm är några 
sidor man kan besöka för att hitta loppisar i 
närområdet.

VARFÖR HETER DET LOPPIS?
Loppmarknad eller i dagligt tal loppis kommer 
ifrån att de kläder som bytte ägare vid de första 
marknaderna påstods innehålla loppor och annan 
ohyra. Men det får vi hoppas tillhör historien och 
att dagens vintagekläder är i prima skick.
                 Text: 

Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

som är inne. Fast som alla samlare så finns risken 
att man tar hem fler prylar än vad som lämnas iväg 
till försäljning. Då är garageloppis en chans att få 
lite cirkulation.

TIPS FÖR LOPPIS-SHOPPAREN
Hur gör man då för att fynda på en loppis? Vi har 
samlat några enkla tips för dig som ska ge dig ut på 
skattjakt:
• Var i god tid. De bästa prylarna går oftast först.
• Gå åt motsatt håll jämfört med vad alla andra 

gör har du större chans att lägga vantarna på 
fina saker

• Var mätt och utvilad. Ta gärna med något att 
äta och en flaska vatten.

• Bestäm inte innan vad du tänker köpa. Var 
öppen för överraskningar.

• Eller också har du en plan och vet exakt vad det 
är du letar efter.

• Var inte så fixerad vid priset. Är det något du 
tycker om kanske det betyder mycket för dig.

• Granska prylarna ordentligt. Mindre skador 
går att fixa men det får inre vara helt obrukbart.

• Se potentialen. Lite färg eller puts kanske skulle 
göra underverk.

• Var nyfiken. Titta i lådorna under borden.
• Försök alltid att pruta.
• Ta med cash! Inte alla har möjlighet att swisha 

pengar.
• Det kan vara kul att veta historien bakom lite 

mer udda prylar. Be säljaren berätta.
• Ha mobilen tillgänglig för att kolla prisnivån på 

t. ex. Tradera om du hittar ett spännande objekt
• Ta en sista runda innan stängning för att ge de 

sista skambuden.
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Trädgårdsrymlingar
Växter har alltid spridit sig naturligt med hjälp av vind, vatten eller 
djur. I många fall har dock människan hjälpt till med att införa 
främmande växter, både avsiktligt och oavsiktligt. När man gjort 
det medvetet har det många gånger handlat om att man velat 
få tillgång till bättre grödor för odling eller växter för medicinsk 
användning. 

Det i särklass vanligaste skälet är och har varit att 
man vill pryda sin närmaste omgivning genom att 
skaffa ovanliga eller spektakulära trädgårdsväxter. 
De flesta sådana växter klarar sig inte i vårt klimat 
och blir ganska kortlivade, andra kan hänga kvar 
ganska länge men orkar inte sprida sig. En liten 
grupp visar sig trivas alldeles utmärkt och börjar 
sprida sig ut i naturen, oftast i ganska begränsad 
omfattning. Några trivs dock så bra att de så små-
ningom börjar sprida sig ohämmat och tar över 
existerande naturmiljöer, det är dessa som kallas 
invasiva växter.

INVASIVA VÄXTER
Invasiva växter ställer till oreda i naturen. De hotar 
den biologiska mångfalden genom att konkurrera 
ut andra växter och påverka faunan som är knu-
ten till dem. I Sverige har vi, mest på grund av kli-
matet, hittills varit någorlunda förskonade. Länder 
med varmare klimat, även i Europa, har drabbats 
betydligt hårdare och har redan satt in konkreta 
åtgärder för att bekämpa dem. De här problemen 
har lett till att det från 2015 finns en EU-förordning 

som reglerar införsel, användning och bekämp-
ning av invasiva främmande arter, både växter och 
djur. Vilka arter som kommer att prioriteras i för-
ordningen är inte klart än, här finns olika åsik-
ter i medlemsländerna eftersom bekämpningen 
av sådana arter kan bli både omfattande och dyr 
(den uppskattade kostnaden inom EU är 12 miljar-
der euro/år). En annan komplikation är att den här 
typen av regler står i direkt motsättning till EU:s 
principer för frihandel.

Blomsterlupin. Foto: Staffan Kihl.

Jätteloka. Foto: Jouko Lehmuskallio, NatureGate.

skandiamäklarna Huddinge/Botkyrka/Årsta/Älvsjö 
Fagerängsvägen 1, 08-774 58 00, www.skandiamaklarna.se

MOT NYA MÅL
2015 var ett fantastiskt år på många sätt. Härliga kunder och medarbetare. 
Motivationen har varit på topp och marknaden har visat sig från sin bästa 
sida. Under 2015 fortsatte vi att slåss om förstaplatsen i området. 
Vi vill med detta skicka ett stort tack till er alla kunder som under året 
gjort vårt arbete ännu roligare och mer givande. (statistik från hemnet.se).
Nu välkomnar vi 2016 med flera nya medarbetare och en vilja att sätta er 
kunder i första hand med god service och hög kvalitet.

Vårt mål är att fortsätta på samma inslagna väg, att hjälpa så många vi kan att hitta 
hem och byta bostad med samma höga kvalitet som under 2015. Vi ska 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 2016. Välkommen!

Hanna Söderin Lukas Hernblad Daniel HeiskanenJakob Johansson

Madeleine TorevallMoa FabreJohan Holmgren
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ken är att växtsaften, om man får den på huden, 
ökar känsligheten för solens UV-strålning så att 
det kan uppstå elakartade brännskador. Att den 
huvudsakligen sprids i urbana miljöer och kan 
vara en frestande miljö för barns kurragömmale-
kar gör inte problemet mindre. Många kommu-
ner har också tagit fram planer för att utrota jät-
telokan. I Huddinge kan man via kommunens 
hemsida rapportera förekomster av jätteloka. 
Jättelokan är f.ö. den enda invasiva växt som har 
förärats en egen rocklåt. I ett Genesis-album från 
1971 hittar man låten ”The return of the Giant 
Hogweed”, som handlar om jättelokans invasion 
av Storbritannien.

Jättebalsamin är en dekorativ, storväxt ettårig 
ört som hör hemma i Indien och har införts till 
Europa som trädgårdsväxt. Den sprider sig lätt 
till främst stränder och fuktig ängsmark där den 
kan bilda monokulturer och konkurrera ut den 
ursprungliga vegetationen. Arten utgör än så länge 
inget allvarligare hot, men eftersom den har för-
mågan att sprida sig snabbt är det klokt att redan 
nu sätta in åtgärder för att stoppa den.

Kanadensiskt gullris hör som namnet antyder 
ursprungligen hemma i Nordamerika men har 
åtminstone tidigare varit en populär trädgårds-
växt. Precis som de andra uppräknade arterna har 
den förmågan att bilda monokulturer. I rötterna 
på kanadensiskt gullris anrikas kemikalier som 
tränger undan andra växter. Kanadensiskt gullris 
är flerårig och kan också lätt spridas med små rot-
bitar vilket man bör tänka på vid bekämpning. 

Text: Staffan Kihl

Flera europeiska länder, dock inte Sverige, har 
redan tagit fram listor över invasiva främmande 
arter och hur de ska hanteras. I Norge finns från och 
med i år en lista med 31 ”pöbelväxter” som inte får 
importeras, säljas eller odlas. De flesta av de utpe-
kade växterna skulle passa på motsvarande lista för 
Sverige, när den väl kommer. På den norska listan 
hittar man bl.a. vresros, parkslide, jätteloka och 
blomsterlupin - arter som ställer till problem också 
i Sverige. Vresrosen är ett stort problem på västkus-
ten där den har invaderat Hallands sandstränder 
och bildat ogenomträngliga, vresiga bestånd.

Att bekämpa invasiva arter är inte helt lätt. Om 
bekämpningen ska vara effektiv måste åtgärder sät-
tas in innan arten har hunnit få ordentligt fotfäste i 
naturen. Oftast inser man att en art är invasiv först 
när den har etablerat sig, och då är det oftast för 
sent att hejda spridningen. Bland djuren är spansk 
skogssnigel och mink två typiska exempel. Skogs-
nigeln kom in som fripassagerare med trädgårds-
växter, minken importerades som pälsdjur och har 
rymt från pälsfarmer. Ingen av arterna har någon 
naturlig fiende i Sverige och har därför kunnat 
expandera obehindrat.

STÄLLER TILL BEKYMMER
Bland växterna är blomsterlupin, jättebalsamin, 
jätteloka och kanadensiskt gullris bra exempel. 
Alla fyra är trädgårdsväxter, introducerade i 
Sverige i mitten eller slutet av 1800-talet, som har 
visat sig trivas väl bra även utanför trädgårdar 
och nu ställer till bekymmer. Gemensamt för alla 

arterna är att de producerar mycket frö och snabbt 
kan bilda dominerande bestånd som kväver annan 
växtlighet. Man hittar dem nu förvildade i södra och 
mellersta Sverige och längs hela Norrlandskusten.

Blomsterlupin är en flerårig växt som härstam-
mar från västra Nordamerika. Den trivs på torr, 
mager mark och sprids i första hand längs vägar 
men kan också invadera torra ängar. Blomsterlupi-
nen kan, som alla ärtväxter, binda kväve med hjälp 
av cyanobakterier. Det här är till nytta för kväve-
gynnade växter som hundloka, nässlor och vissa 
gräs, vilket ytterligare bidrar till utarmningen av 
floran. Att blomsterlupinen trivs på vägrenar och 
vägslänter är allvarligt eftersom de miljöerna fung-
erar som refuger för ängsväxter som missgynnas 
av det moderna jordbruket. Blomsterlupinen polli-
neras huvudsakligen av humlor, som alltså gynnas 
av att det är gott om lupiner. Det är nog det enda 
positiva med växten. Det här förhållandet kan 
dock också skapa problem. På Nya Zeeland finns 
inga inhemska humlearter. Man har dock, av helt 
olika skäl, importerat både blomsterlupiner och 
jordhumlor från Europa. På senare tid har jord-
humlorna ökat och därmed också lupinerna som 
numera finns i massförekomster som konkurrerar 
ut de inhemska växterna. Humlorna söker förstås 
också nektar i inhemska blommor och gör det där-
med svårare för naturligt förekommande bin att 
hitta mat. Även den inhemska faunan har alltså 
påverkats.

DEN MEST UPPMÄRKSAMMADE
Jättelokan kommer ursprungligen från Kaukasus 
och Centralasien och är nog den mest uppmärk-
sammade av de invasiva växterna. Huvudorsa-

Jätteloka. Foto: Jouko Lehmuskallio, NatureGate.

Jättebalsamin. Foto: Jouko Lehmuskallio, NatureGate.

Kanadensiskt gullris. Foto: Staffan Kihl.
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LÅNGSJÖRUNDAN – LOKALHISTORISK VANDRING PÅ ALLMÄN MARK I SJÖNÄRA LÄGE

Att gå runt sjön är inte bara motion
Människor har i alla tider haft lust både att gå runt sjöar och att 
ta sig över dem och det gäller även Långsjön, vår gränssjö mellan 
Huddinge och Brännkyrka, som numera ingår i Stockholm stad.

Riv gärna ut sidorna med min beskrivning på föl-
jande sidor och ta med nästa gång du går runt.  Det 
går också att cykla, men inte just den dagen, när 
Långsjörundan pågår, då är det för trångt.

Beskrivningen går medsols genom fyra bostads-
områden som fått namn efter de gamla gårdarna 
Snättringe, Segeltorp, Herrängen och Långsjö. 

FÖRENINGSARRANGEMANG
Sedan år 2002 inbjuder olika föreningar runt sjön 
in till en årlig höstpromenad med aktiviteter och 
kallar den ”Långsjörundan”.  Man ordnar aktivite-
ter, ställer upp bord, sätter upp tipsfrågor för både 
barn och vuxna och det utses vinnare.  

Det blev ett uppehåll 2015, men nu är det dags 
igen, söndagen 11 september 2016.

RUNDAN
Rundan går på vägar, strandstigar, tre konsol-
bryggor och i en trappa, förbi två lekplatser, ett 
torg, två restauranger, en badplats, några badberg 
och många, många hus både nya och gamla, varav 
några med en lång historia. De som väljer att gå 
motsols den dagen Långsjörundan pågår, får till-
fälle möta en massa glada människor.  

Gunnel Jacobsen

Skylt utanför Annexet Pojke med en trasig sko

Flytholmarna

Ingvar Th oréns skylt

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

Nya snattringe.com

Nu har vi gjort om vår 
webbsida. Välkommen 
att besöka oss på nya 
snattringe.com
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Långsjörundan
Man väljer själv var man vill börja och då blir det också där man går 
i mål. Beskrivningen utgår från Snättringe FF:s tält i Tranparken.

SNÄTTRINGE
TRANPARKEN 
Vägarna i närheten har namn efter fåglar och lekpar-
ken har fått namn efter vägen. Backen mot sjön har 
använts som lekplats så länge det funnits barn i områ-

det och Gunnar Lundin lät göra sandlåda och gungor 
samtidigt som han på 1960-talet lät bygga radhus och 
nu 2016 har den förändrats enligt nya idéer.

SEGELTORP
TRANVÄGEN > DOPPINGVÄGEN >
Gränsskylten mellan Snättringe och Segeltorp står 
kvar ute vid Häradsvägen, men Långsjörundan 
följer Tranvägen mot Segeltorp och svänger av till 
höger till stranden på den korta Doppingvägen →

> LÅNGSJÖBOS STRANDVÄG, KONSOL-
BRYGGA, SJÖSTIGEN MED KRÅKVIK > 
STRANDSTIG >
Bagaren/Konditorn Einar 
Belvén startade företa-
get Delicato 1948. Det blev 
så småningom ”Nordens 
största tillverkare av kondi-
torivaror”. Han lät 1992 och 
1999 bygga två flerbostads-
hus vid Långsjön, där han 
tänkte att hans personal 
skulle bo på gamla dagar. 
De ägs numera av Rikshem 
AB och har blivit ett allmänt äldreboende, 55+ och 
husen kallas Långsjöbo och Annexet. 

Långsjöbo har en strandväg utanför fönstren och 
ute på en liten udde med bänkar har man planterat 
flera olika lövträd bl a ett pekan-nöt-träd. Det är 
ett träd, som har sina frön hängande på långa trå-
dar, som sitter kvar långt efter att fröna ramlat av. 
Det är ett barnbarn till ”Liljekonvaljekungen” på 
Långsjö, som sköter trädgården.

Annexet har en konsolbrygga längs berget och 
både i början och slutet av bryggan står en skylt 
med en mor och ett barn. Det är meningen att man 
ska förstå att man inte ska cykla just där.

I bryggan finns två hål för träd, som man låtit stå 
kvar och uppe på berget står Långsjörundans enda 
staty. Det är en pojke som står och håller upp en tra-
sig sko, där vattnet rinner ut. Vattnet pumpas upp 
från Långsjön och rinner tillbaka igen. Vintertid är 
vattnet avstängt. Skulptören var en av de anställda 
på företaget Haga-choklad. Det var ett företag som 
specialiserade sig på att göra figurer av choklad och 
som hade nära samarbete med Delicato.

Gå Sjöstigen till höger. Den gamla gården Kråkvik 
har fått vägadress, Sjöstigen 35. Huvudbyggnaden 
har fjällpanel på ytterväggarna på övervåningen. 
(Det finns också på ett hus vid Häradsvägen. De 
två husen har en gång haft samma ägare). 

> STRANDSTIG > DÄMNING VID LÅNGSJÖNS 
VÄSTRA ÄNDE OCH GRÄNS MOT 
STOCKHOLM >
Från slutet av Sjöstigen svänger en strandstig 
av till höger mot sjön. I kanten växer pestilensrot. 
Blommorna kommer tidigt på våren och frampå 
sommaren kommer stora gröna blad.

Vid sjöänden har det bildats några flytholmar. En av 
dem var på drift den 12 sep 1977 - men flöt tillbaka. 

Konsum vid Långsjö torg  Herrängens gård

Flygbild. Långsjö gård uppe på berget, badhus nere vid 
vattnet och Liljekonvaljekungens växthus 

Casa del Lago, café och restaurang. Badstrand och 
simskola

Stålmans hus, som Kjell Isaksson såg det Rester av husgrund på prästgårdsmarken

Ta med följande sidor nästa gång  
du går en runda runt Långsjön >
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Lokförare Stålman lät också bygga sitt hus vid 
stranden. Det är av sten och har fina fasaddekoratio-
ner. Hans gamla tvättstuga finns kvar och han har 
fått en väg uppkallad efter sig på Snättringe-sidan av 
sjön, Stålmans väg. Han ägde mark även där.
Det finns en Lignells väg också, men den ligger i 
Haninge vid Drevviken. Patron Lignell ägde mark 
även där.

> STRANDÄNGSSTIGEN > SVARTLÖSAVÄGEN >
Svartlösavägen är den bredaste av alla vägarna 
runt sjön och den enda med dubbla trottoarer. 
Stockholm planerade för en genomfartsväg, men 
hade inte gjort upp med Huddinge …..

> VIDARE PÅ STRANDVÄG > TRAPPA > 
MYRVÄGEN > TILL HÖGER PÅ GÅNG- OCH 
CYKELVÄG >
Svartlösavägens fortsättning blev i stället en 

strandväg med trappa upp till Myrvägen. Trappan 
har förbättrats i omgångar och 2015 har den gång- 
och cykelväg, som viker av till höger från Myrvä-
gen mot Snättringe i Huddinge, fått både belysning 
och ny asfalt.

Sedan 2002 fyller Stockholm på Långsjön med rent 
vattenledningsvatten och den tid då villaägarna    
släppte ut orenat avloppsvatten i sjön är förbi, men 
visst bräddavlopp lär fortfarande förekomma när/
om ledningsnätet blir överbelastat. 

Sedan november 2008 ingår Långsjön i  Östra 
Mälarens vattenskyddsområde.

Stockholm har låtit gräva en groddamm i sjöns 
tillflöde från bergen och Stambanevägens dalgång.

Stockholmssidan avslutas med ännu en teckning 
av Ingvar Thorén.

TILLBAKA I SNÄTTRINGE I HUDDINGE
> GÅNG- OCH CYKELVÄG > BADSTIGEN > 
SNÄTTRINGEVÄGEN TILL HÖGER >
Huddinge kommun har sedan några år en lekpark 
också vid änden av sjön. Den kallas Långsjöparken 
och det finns planer på att även den ska förbättras 
och få ett tema enligt 2010-talets idéer. 

Gång- och cykelvägen går förbi lekplatsen och 
sedan över en mark, som en gång tillhörde Hud-
dinges prästgård, Tomtberga. 

Det var en långsmal mark, från kyrkan och ända 
till Långsjön och på en karta från 1813 kan man se 
att det i närheten av sjön har stått ett Femstensröse. 
Det var för att markera att här ”möttes” marker 
från tre olika ägare, Långbro, Stufvsta och Hud-
dinge Prästgård. Det ligger fortfarande två högar 
med stenar just där, men om det är rester från 
Femstensröset är kvar att ta reda på.

Till vänster om gång- och cykelvägen är marken 
bebyggd, men till höger har ett stycke av präst-
gårdsmarken bevarats obebyggd. Det är ett 
spännande stycke mark som kan få igång fantasin. 
Man kan se stenar från en ganska stor husgrund. 
Huset finns på kartan från 1813 och kallades då 
Marieberg, men husgrunden kan vara mycket 
äldre och kanske fanns det en väg snett över sjön?

Det finns spår av en upp- och nerfart till sjön. 
Man kan tänka sig att den använts redan på Göta 
Landsvägs tid, när vägfarare valde att ta vinter-
vägen över isen i stället för den branta backen vid 
Korkskruven (Långsjöpasset). Man kan också fun-
dera över om vägen användes även sommartid. 
Kan någon ha haft en båt/pråm, som dragits med 
linor fram och tillbaka över sjön??? 

Landstigningsplatsen på Stockholmssidan måste 
ha varit ungefär där Svartlösavägen slutar och man 
var alltså tvungen ta sig ”snett över sjön”. Tänk om 
det givit upphov till det unika namnet Snättringe?!? 
På en gammal karta kallas sjön för ”Snettingen”. 

Snättringes nybyggare har berättat att när man i 
början av 1920-talet fick sitt husmaterial levere-
rat med tåg till Älvsjö station, då kunde man välja 
att beställa det vintertid och ta vägen över isen 

Huddinge kommun har bekostat skyltar med ett konst-
närligt G, för att markera Göta Landsvägs sträckning. 
Håkan Bull ritade.

En uppbyggd däm-
ning bromsar Lång-
sjöns utflöde och gör 
att vattenytan höjts 
något, till skillnad mot 
många andra sjöar 
som sänkts. Där är 

också ett perfekt ställe för att studera sjöns många 
fåglar, änder, sothöns, häger mm.

Långsjöns vatten rinner ut i Mälaren, först i en 
rak och sedan slingrande och delvis kulverterad å 

genom Segeltorp, Kungens kurva, Skärholmen och 
Vårby gård. 

En del av Mälarens vatten pumpas in i Nors-
borgs vattenverk, renas och pumpas tillbaka som 
dricksvatten till oss som bor runt sjön. 

Kommungränsen mellan Stockholm och Hud-
dinge går mitt i sjön från NV till SO och en av Ing-
var Thoréns skyltar hälsar välkommen till stock-
holmssidan, han var flitig och det finns fler skyltar.

HERRÄNGEN OCH LÅNGSJÖ I STOCKHOLM
> TILL HÖGER PÅ SJÖHAGSVÄGEN > 
HERRÄNGENS GÅRD > 
Vem som hade sin sjöhage här vi sjön är okänt, 
men det kan ha varit ägaren på Herrängen

Herrängens gård har gamla anor och var en av 
de många gårdar som i början av 1900-talet stycka-
des till tomter och blev en del i ett nytt villasam-
hälle. Det var på patron Lignells tid och han ägde 
både Herrängen och Långsjö. Nu är det restaurang 
i två av Herrängens gårdsbyggnader, inne i parken 
finns Långsjörundans enda dansbana och i närhe-
ten den enda idrottsplatsen. 

> SEGELTORPSVÄGEN TILL HÖGER > 
GLASMÄSTARVÄGEN TILL VÄNSTER > 
SÄLGSTIGEN TILL HÖGER >
Huset vid Segeltorpsvägen 28 byggdes av Einar 
Belvén. Man kan fortfarande tycka sig se hans 
bagerilokal i bottenvåningen. Det var där han bör-
jade det, som senare blev ”Nordens största.…”

Vid slutet av Segeltorpsvägen ligger en liten stuga 
med strandrätt och byggstil från nybyggartiden. 
Nu har det fått sällskap vid stranden av två parhus 
i 2000-talets byggstil. 

> LÅNGSJÖ TORG > STRANDSTIG OCH 
KONSOLBRYGGA NEDANFÖR LÅNGSJÖ 
GÅRD >
Långsjörundans enda torg med en fd konsumbu-
tik, som senare varit scoutlokal, en brygga ut i sjön 
och vidare på en strandstig.

En av dem som köpte mark och styckade till tom-
ter hette Krook och det Krookska berget används 
fortfarande som badplats. På Krooks tid gjordes en 

hoppbrygga – och en krok som förankrade bryg-
gan i berget finns kvar.

Med nutidens datorteknik kan man söka på  
www.raa.se (Riksantikvarieämbetet) ”Fornsök” 
och få veta att det finns tre ”bevakningsobjekt” 
dvs tänkbara gravsättningar från forntiden, mel-
lan Krookska berget och Långsjöbadet. De är bevis 
för att det redan vid tiden omkring Kristi födelse 
bodde människor här, som kan ha begravt sina 
anhöriga vid sjön. 

Långsjö gård har gamla anor som torp under 
Långbro, men de två gröna bostadshusen uppe på 
berget lät textilhandlare Ditzinger bygga år 1882. 
De köptes senare av patron Lignell och när Stock-
holm stad en period i mitten av 1900-talet ägde 
både hus och mark lät man bygga den gång- och 
cykelväg, som delvis går på en konsolbrygga längs 
berget. Lignells trappor ner till sjön finns kvar.
Liljekonvaljekungens växthus är borta, men några 
gamla äppelträd finns kvar- och några gamla ekar.

> BADPLATS, MINIGOLF, RESTAURANG CASA 
DEL LAGO OCH STÅLMANS HUS >
På 1930-talet ordnade nybyggarna en badplats 
och i slutet av 1940-talet ordnade Gösta Krantz en 
minigolfbana. Den övertogs på 1950-talet av snätt-
ringebon Tage Tegenborg, som kompletterade med 
både kiosk och en enkel servering. 

Casa del Lago är en uppskattad nykomling och för 
den som inte vet, så är det spanska/italienska. Casa = 
hus och Lago = sjö. På en Snättringekarta från 1704 
står det Lacus, det betyder också sjö, men på latin.
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Snättringe och Långsjö, 
Historia kring en sjö, Gun-
nel Jacobsen, 2009.
Den fi nns även som talbok, 
punktskrift  och storstil 

Långsjö Fastighetsägareför-
ening 1909-2009, 100-års 
jubileumsskrift .

Herrängen, 100 år som wil-
lastad, Svante Walton och 
Åke Klingström, 2009

Brännkyrka 1913-2013. 
Socknen som blev 51 stads-
delar, Hans Harlén, 2014

Göta Landsväg genom 
Huddinge av Gunnel Ja-
cobsen och Gunny Röckner, 
reviderad utgåva 2008

För den som blivit nyfiken och vill veta mer om Långsjön så finns böckerna:i stället för nedför Korkskruven. (Det var innan 
Häradsvägen fanns)

En av dem som byggde på prästgårdsmarken, nu 
med adress Badstigen 6, var TAL-meterns uppfin-
nare, T A Ljungberg. Den korta Badstigen leder 
från sjön och fram till Snättringevägen.

> TILL HÖGER PÅ SNÄTTRINGEVÄGEN 
FD GÖTA LANDSVÄG > TILL HÖGER PÅ 
FRÖSÖVÄGEN >
Långsjörundan går ett kort avsnitt på Snättringe-
vägen, den som under ca 450 år var en del av Göta 
Landsväg. Från 1200-talet användes den som riks-
väg av dem, som tog landsvägen via Skanstull till 
och från den då nyblivna huvudstaden Stockholm. 

1670 hade man byggt både en bro över Årstaviken 
vid Hornstull och en ny landsväg mellan Fittja och 
Hornstull, nuvarande Gamla Södertäljevägen och 
därmed upphörde Göta Landsvägs avsnitt genom 
Snättringe att vara riksväg, men som lokalväg 
används den ännu. 

Till höger om Snättringevägen låg på 
1600-1800- talen en av Snättringe gårds grindstu-
gor och där stod en sten som på gamla kartor kallas 
”Snättingestenen”.

> FRÖSÖVÄGEN TILL HÖGER > 
KONSOLBRYGGA MED STRANDVÄG > 
MATINEHOLM > SNÄTTRINGE GÅRD > 
ALLÉVÄGEN >
Frösövägen leder tillbaka till sjön och vid stranden 
till höger om vägen finns en sten, som det berättats 
att man använt som ”ropsten”. Man kunde stå där 
och ropa och hoppas att någon från Långsjösidan 
skulle höra och komma med en roddbåt, så man 
slapp gå runt. Priset var nog frivilligt och det lär ha 
funnits flera ropstenar vid sjön.

Från Frösövägen finns numera en konsolbrygga 
och en stig längs stranden, det var ett kommunalt 
krav för att Allévägens radhus skulle få byggas i 
slutet av 1970-talet.

Matineholm byggdes på 1800-talet med strand-
rätt på Snättringe gårds mark och blev senare 

avstyckad. Numera är huset ombyggt, men det står 
fortfarande August Strindberg på en vägg i en gar-
derob och det finns rester av murar för båtangö-
ring i strandkanten.

Det lilla berget till höger om stigen har en gång 
kallats Kärleksholmen och låg som en liten ö i 
kanten av Matineholms vackra park. Numera är 
sundet igenfyllt och holmen har blivit ett landfast 
berg, som fortfarande används både till bad och 
fiske. Vuxna måste ha fiskekort, men barn får fiska 
utan. Från stranden leder Allévägen bort från sjön 
och fram till Snättringe gård vid Snäckvägen.

> TILL HÖGER PÅ SNÄCKVÄGEN > 
BADSTRANDSVÄGEN > TILLBAKA TILL SJÖN
Företaget El-effekt har ägare med anor från nybyg-
garsamhället och lever vidare i nya byggnader på 
Snättringe gårds gamla marker. 

Snättringe gårds huvudbyggnad byggdes i en tid 
när man föredrog vindskyddat läge framför sjöut-
sikt. På vindflöjeln står årtalet 1648. Det är länge 
sedan, många har bott även där och mycket har hänt. 

I gamla protokoll kan man läsa om Snättringe 
municipalsamhälles planer på att göra en bad-
strand på sin sida om sjön. Det blev aldrig av, men 
någon historieintresserad på Huddinge kommun 
har givit vägen det historiska namnet Badstrands-
vägen och platsen blev framsida på boken ”Snätt-
ringe och Långsjö - Historia kring en sjö”. Bengt 
Höglund tog bilden och marken vid stranden sköts 
numera exemplariskt av en närboende.
Till höger uppe på berget vid stranden ligger 
bostadshuset Sagatun, ursprungligen ritat av 
arkitekt Spolén i samarbete med arkitekt Ragnar 
Östberg. Huset är tillbyggt, men man kan ännu 
se spår av de ursprungliga arkitekterna. Ett annat 
Sagatun låg vid Trondheim fjord och var Sverige-
Norges första folkhögskola.

Till vänster går en strandstig fram till Tranparken 
och Snättringe FF:s tält, ett av Långsjörundans 
många mål. Snättringe FF har nu 2016 framfört ett 
förslag/önskemål om en lyktstolpe vid den stigen.

RUNDAN SLUT FÖR DEN HÄR GÅNGEN, MEN SJÖN LIGGER KVAR

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
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Ingångar till stigar
De långsmala bergen i Snättringe bildades ju redan under isti-
den. De går i nord-sydligt riktning och när man började stycka 
villatomter så började man självklart med de mest lättbebyggda 
tomterna på ängarna och i kanten av de många bergen. Det gör 
att många spännande små naturområden blivit kvar bakom vil-
lorna och nu 2016 har Huddinge kommun markerat ingångar till 
två sådana områden. De finns på var sin sida om Urbergsvägen. 

URBERGSVÄGEN OCH MIDGÅRDSVÄGEN
Den ena går upp på det berg som finns mellan 
Urbergsvägen och Midgårdsvägen och där man 
har en fin utsikt mot Skärholmen och Mälarhöj-
den. När man står där kan man fundera över om 
det kanske var i några av de skrevorna, som de för-
sta säljägarna tog sig i land, när Södertörn hade 
börjat komma upp ur havet. Det finns också möj-
lighet att fortsätta och komma fram till Vattentor-
net och marken där Stuvstakyrkan brukar ordna 
Valborgsbrasa och vidare ner till Häradsvägen. 

URBERGSVÄGEN OCH GNEJSVÄGEN
Den andra ingången leder in på berget mellan 
Urbergsvägen och Gnejsvägen och efter en runda 
på det berget, där ett gammalt träd nu i vår fal-
lit ner över en av stigarna, så hittar man lätt ner-
gången till Gnejsvägens transformatorstation. 

FLER STIGAR UTAN MARKERADE INGÅNGAR
Det finns fler stigar i Snättringe, men ännu så 
länge utan markerade ingångar. Husbladet plane-
rar att återkomma med tips i kommande nummer.

Gunnel Jacobsen

Tält och möbler kan endast bokas av medlemmar boende inom området och får inte lånas ut i andra hand! 
OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord bokas.

Vi har tre tält på 21, 32 resp. 60 kvm. Till tälten kan du boka 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. 

Boka 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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hellre ha en nostalgisk 
liten VW – bubbla så 
finns den också på 
hyllan. Mia har valt ut 
ett sortiment som kan 
passa till dop-presen-
ter där även prisni-
vån ska vara attrak-
tiv. När det är dags att 

tappa tänder finns en liten behändig tandask och 
vill man ha en date med en tandfé så går det också 
att ordna. Bland ett stort utbud av kreativa leksaker 
fastnade vi för ett kit där en vanlig läskedrycksburk 
går att göra om till robot. Det visar att återvinning 
går att använda även till dagens leksaker och inte 
bara till barkbåtar. Fast det behövs naturligtvis ett 
par batterier för att roboten ska komma till sin rätt. 

PYSSELHÖRNOR I BUTIKEN
Mia har inrett små pysselhörnor i butiken där bar-
nen ska få chans att testa att skapa och rita. För för-
äldrarna kan det på sikt bli både temakvällar och 
möjlighet att ta en fika och utbyta idéer. Eftersom 
Mia har fyra egna barn i olika åldrar så finns det 
chans att testa vad som upplevs som coolt och kan 
få en plats i butiken. Kunderna har också möjlighet 
att lämna önskemål om vad man är sugen på att 
köpa. Utbudet av tillverkare av både leksaker och 
presentartiklar är enormt och det är inte lätt att 
välja vad man ska satsa på.

KINOKO
Att företagsnamnet blev Kinoko beror på att Mias 
mamma är från Japan. Kinoko betyder egentligen 
svamp men Mia tyckte att det passade bra i sam-

band med att hon lanserade en egen kollektion av 
barnkläder. Kläder för barn har naturligtvis fortfa-
rande en given plats i butiken och det finns klän-
ningar, mössor och assecoarer till både flickor och 
pojkar. Här är det tiden som sätter lite hinder i 
vägen för Mia eftersom det tar tid att sy egna klä-
der till försäljning. Även här är det smidigt att ha 
egna barn som kan ställa upp som modeller. De 
populära lammullstofflorna finns däremot i ett 
stort urval av små storlekar och glada färger. 

Husbladet hälsar Kinoko välkommen till Snätt-
ringe och hoppas att Mia ska trivas i Annorlunda 
Tings gamla lokalerna som nu är fullt med finheter 
för stora och små.

Lars Tiberg

Kinoko bjuder in till lek och pyssel
I Annorlunda Tings tidigare lokaler är det fullt med andra annor-
lunda ting men nu med mycket fokus på barn. Kinoko som har 
funnits på nätet några år har öppnat en liten butik och show-
room fullt med kreativa och udda leksaker för de små samt hant-
verk och presenter för de stora.

FÖRSÄLJNING VIA NÄTET
Mia Claeson bor bara ett stenkast från butiken och 
tycker att det är praktiskt att kunna gå till jobbet. 
Mia startade egen verksamhet för 5 år sedan med 
försäljning av barnkläder som hon sydde själv. 
Snart så utökade hon sortimentet med pyssel , krea-

tiva leksaker och pre-
senter. I butiken hit-
tar man även brickor 
av Heléne Forsberg 
och konsthantverk 
av Catharina Edlund. 
Även om den mesta 
försäljningen sker via 
nätet och marknads-

föringen via Facebook och Instagram så är det bra 
att ha tillgång till en lokal där det går att visa hela 
sortimentet. I butiken kan kunderna få idéer till 
hur man på ett enkelt sätt kan fixa ett dockskåp 
av Billy-hyllor eller inspiration till att göra om en 
gammal rislampa till en luftballong. Det är inte 
lika lätt att förmedla via nätet.

KREATIV ÅTERVINNING
Bland leksakerna finns bl a många leksaksfrukter i 
trä men även bullar och kondisbitar i tyg. Det går 
att pyssla ihop ett helt kök eller café men bara på 
låtsas. Väskor finns i olika storlekar och material 
och vill man ha en liten väska som för tankarna till 
spårvagn så finns den i rosa och ljusblått. Vill man 

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

huddinge@veterankraft.se | 08-525 21 800
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Rita älskar att arbeta med lin  
– ett material för både kroppen och själen

Rita Lubyte bor i Stuvsta och driver ett eget företag som tillver-
kar och säljer stickade kläder av äkta lin. Rita har alltid fascine-
rats av lin som är ett hemlighetsfullt naturmaterial som använts 
i årtusenden. Linnekläder av 100 % lin ger det bästa mikrokli-
matet för huden och är behagligt att bära, är lättskött och har 
lång livslängd.

LIN – EN AV MÄNNISKANS EVIGA 
FÖLJESLAGARE
Lin har odlats i flera tusen år. Redan under stenål-
dern kunde människor i Europa bereda lin även om 
det mesta användes till rep och fisknät. I det gamla 
Egypten hade man fått upp ögonen för lin som 
ett material som kunde användas för att tillverka 
vackra och svala kläder. För präster var linne det 
eda tillåtna materialet i prästkläder och mumierna  

sveptes i linnebindlar. Från Egypten och Babylon 
spreds linnet via Grekland till det romerska impe-
riet och Europa . I Sverige har vi kunnat bereda lin 
sedan bronsåldern.  Linet växer på ängar, finns över 
hela landet och blommar större delen av somma-
ren. Lin är också Hälsinglands landskapsblomma.

MED SLÄNDA OCH SPINNROCK
Från början spann man linet på en slända innan 

Långsjörundan, 11/9 2016
Efter ett års uppehåll kommer vi att genomföra Långsjörundan 
igen i år. Det blir söndagen den 11 september med start mellan  
kl 10:00 och 13:00 på de olika stationerna, med senaste målgång 
kl 15:00.

Vi kommer att försöka ha musik på några platser. Frå-
gesporten blir som tidigare för barn och vuxna. På några 
stationer bjuder vi på viss förtäring. Om ni vill gifta er 
under rundan så måste ni ändå kontakta för hinderspröv-
ning och koll med kyrkan. Segeltorpskyrkan är med, 
men vi vet inte i nuläget om de som tidigare erbjuder gif-
termål. Polisen kommer, liksom scouterna.

Nu ser vi fram mot en trevlig dag för boende i 
närheten av Långsjön. Boka in den 11 september 
redan idag!

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
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spinnrocken under mitten av 1500-talet satte fart 
på lintillverkningen och i slutet på 1700-talet kom 
maskinerna att dominera både linne- och bomulls-
industrin.  Det var Carl von Linné som gav väx-
ten dess namn – Linum Usitatissimum – som bety-
der ”linet det högst nyttiga” eftersom det kunde 
användas till allt från linolja och kläder till bords-
dukar, servetter och även till dockhår och att täta 
rörledningar. Torkade linstrån är även populära att 
använda till eterneller.

FRÅN PLANTA TILL FIBRER
Rita som är uppvuxen i Litauen minns hur hon 
lekte ute på linfälten och  på nära håll fick följa 
linets utveckling från sådd till skörd. Fälten blev 
sprängfyllda av ljuvliga små ljusblå blommor som 
sedan en dag förvandlades till härligt guldglän-
sande när det var dags att skörda.  Linet måste 
ryckas upp med rötterna för att sedan läggas ut på 
fälten för att torkas. Stora skördar kan även torkas 
i specialbyggda ”linbastrar” som förr oftast ägdes 
gemensamt av flera odlare.  Enligt Rita krävs det 
muskler för att kunna nå till nästa steg som är att 
förädla linplantor till spinnbara fibrer.  För att 
få linet stickningsbart ingår linberedning  i f lera  
olika moment som repning, rötning, bråkning, 
skäktning och häckling innan man kan gå till 
spinning och vävning.  Mest känt är väl bråkning 
som ofta förekommer i korsord som svar på frågan 
vad man kan göra med lin.

LIN ÄR ETT LEVANDE MATERIAL
Rita älskar att arbeta med äkta naturliga lintrådar 
som hon upplever som både hemlighetsfulla och 

med en egen själ och identitet.  Lin är ett material 
som lever och förändras med tiden och kan vara 
lite svårt att jobba med. Men enligt Rita så krävs det 
bara en varsam hand för att linet ska bli medgörligt 
och lätt att arbeta med. När det gäller att ta fram 
nya mönster är det bra om man har lite känsla för 
matematik och geometri så det blir rätt antal mas-
kor och att det blir ett plagg med rätt proportioner.

LINNEPLAGG KAN BÄRAS ÅRET RUNT
Lin är behagligt att bära närmast kroppen  och 
svalkar när det är varmt och värmer när det är 
kallt. Linet absorberar 70 % av  sin egen vikt innan 
det känns fuktigt.  Plagg av naturmaterial är också 
tåliga och lättskötta samt har en lång livslängd. Ur 
miljösynpunkt är lin liksom hampa grödor som 
inte fordrar bekämpningsmedel vilket gör att det 
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är ett material som ligger rätt i tiden när alla talar 
om hållbarhet och minskad användning av kemi-
kalier.  Lin är en ekologisk produkt som inte har 
några skadliga effekter på miljön. Material av lin-
garn är också antibakteriellt och antiallergiskt. 
Som om det inte vore nog så är lin även resistent 
mot statisk elektricitet.

LIN HAR EN FEMININ TOUCH
Rita  Lubyte  är utbildad på Konstfack i Litauen 
där hennes passion för design och tillverkning av 
stickade kläder av lin väcktes. Hon har alltid fas-
cinerats av lin och linets olika möjligheter, färger 
och färgskiftningar. Företaget heter Rita Design 
och arbetar bara med damkläder. Rita anser att 
lin är feminint och skapt för att klä kvinnor i alla 
storlekar. Linet lyfter fram sin bärare, glänser dis-
kret med en härlig lyster och har ett fantastiskt fall.  
Det finns alla möjligheter att skapa sin egen livs-
stil, klä sig  färgstarkt och personligt och inte gå i 
de stora klädkedjornas ledband. Många plagg som 
tunikor och ponchos representerar ett tidlöst kläd-
mode och kan passa från avspänt till skön elegans. 
Kläder av lin har också förmågan att bli bättre ju 
längre de används. De blir bara mjukare med tiden 
och börjar följsamt lära känna dig och din kropp. 
Stickade kläder av lin måste vädras ofta men efter-
som lin är ett rent naturmaterial har lingarnet ett 
vaxskydd och behöver inte tvättas så ofta. Linklä-
der drar därför inte åt sig lukt och smuts lika lätt 
som andra material.  När det är dags för tvätt är 

det bara att följa leverantörens tvättråd. Det går 
bra att använda tvättmaskin men en tvättpåse och 
mild centrifugering rekommenderas samt att torka 
plagget liggande.

VÄLKOMMEN TILL RITA DESIGN
Om du är nyfiken på hur kläder av lin ser ut och 
känns på kroppen är du välkommen att besöka 
Ritas ateljé i Stuvsta eller besöka webbshopen på 
nätet. Rita finns också på plats under många hant-
verksmässor och nu senast  var det i samband med 
Trädgårdsmässan i  Älvsjö. I maj dyker hon upp på 
Skärgårdsmarknaden vid Vasahamnen på Djur-
gården. Kläder av lin är här för att stanna trots att 
man mött svår konkurrens från enklare och billi-
gare material inklusive syntetfiber. Nu verkar lin 
vara inne igen om man som konsument gillar kva-
litetstänkande och vackra ting. Lin är ett oöver-
träffat material – i skickliga yrkeshänder.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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

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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Snättringe Fastighetsägare- 
förening har nu Swish-konto
Vill du betala din medlemsavgift via Swish istället 
så går det numera alldeles utmärkt.

Swisha 90 kronor till 123 091 64 86 och ange ditt 
namn och adress i meddelanderutan.
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