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Kommunen har skickat ut en enkät och det verkar som att 
vi snättringebor känner störst trygghet i Huddinge. Det är i 
sig glädjande och det är ju en jämförelse med den närmaste 
omgivningen. Hur som helst kan vi inte slå oss till ro med det. 

Inom vår förening har vi uthålligt under många år satt 
tryggheten och trivseln som våra tydliga mål. Visst kan vi 
med vår förening stötta upp processer för att öka trygghet och 
trivsel men det handlar hela tiden om inställningen hos oss 
enskilda människor.

Det handlar om med vilken inställning vi bor här. Inser vi 
hur viktigt det är att ha en positiv attityd mot våra närgran-
nar? Förstår vi hur viktigt det är att vi pratar med varandra, 
helst med en kreativ inställning och ton, även om frågan kan 
vara kontroversiell?

Den samlade mängden och styrkan av individer som ger 
positiv energi bidrar till vårt välbefinnande och livskvalité. 
Då handlar det exempelvis om den som går med sin hund i 
Snättringe hundkoll, den som medverkar i Grannsamver-
kan mot brott, den som snyggar till det kring sitt boende, den 
som målar över klotter, den som klipper skymmande buskar, 
den som anmäler slocknade gatuljus till kommunen, den som 
agerar för ökad trafiksäkerhet, den som deltar i gemensamma 
aktiviteter, den som ordnar dessa aktiviteter. Alla dessa och 
många liknande aktiviteter med möten mellan människor i 
den positiva energin ger oss den samlade tryggheten. 

Självklart är det viktigt även med polisnärvaro vilken vi 
med all tydlighet inser när Eva och Jenny bidrog så fantastiskt 
bra att två internationella inbrottstjuvar kunde gripas nyligen.

Genom att du själv bidrar med positiv energi för att öka 
den gemensamma tryggheten och trivseln, så ökar dessa vik-
tiga grundvärden även för 
dig själv och dina närmaste. 
Ensam är inte stark.

Ju fler vi blir – desto mer 
kommer vår trygghet att öka.

 
Lars Lehman, Ordförande

Innehåll i 
detta nummer
Ledare .........................3

Tjuvjakt .......................5

Grannstöd Huddinge .............6

Nails & Beauty i Snättringe ....8

Du kan få sota för ............12

Sotare – ett hantverk .........13

Hotade arter ..................16

Godis är gott! ................19

Medlemsmatrikel 2016 ..........22

Femstena-röse .................29

Öppet hus på brandstationen ...30

Äkta Snättringe björkved ......31

Föreningens yogakurser ........32

Långsjörundan, Segeltorp ......33

Långsjörundan 2016 ............40

Snättringe Husblad  

ges ut av Snättringe  

Fastighets ägareförening 

Medlemsinformation utkommer  

4 gånger per år varav  

Husbladet 3 gånger per år. 

Upplaga: 3 200 ex 

Ansvarig utgivare: 

Lars Lehman, 08-711 66 77 

Redaktion: 

Bengt Höglund, 08-774 97 47

Lars Tiberg, 0706-86 90 46 

Sofi Norstedt, 070-88 66 897

Webmaster: 

Sofi Norstedt, 070-88 66 897

Annonsansvarig: 

Bengt Höglund

Tryckeri: Kjellis Offset

Postgiro: 7 52 73-3

Adress: Snättringe  

Fastighets ägare förening 

c/o Gråbergsvägen 17 

141 43 Huddinge

E-post: info@snattringe.com

Hemsida: www.snattringe.com

Trygga Snättringebor



5Snättringe Husblad  |  Nr 994 Snättringe Husblad  |  Nr 99

Historia
Gunnel Jacobsen 711 35 48 

Placeringar
Annsofi Ericsson Lehman 711 66 77
Kennet Bergh 608 12 94 
Kjäll Järvliden  0730-88 88 91
Björn Norén 0705-36 77 02

Studie - kultur
Halina Öhman 774 39 35
Christel Berlin snattringeyoga@
gmail.com

Tält
Gert Östergaard 0707-36 16 84
Lars Lehman 711 66 77 
Mikael Jonsson 779 32 92

Medlemsregister
Jan Samuelsson 0709-63 19 20

Återbruk
Johan Pettersson 0708-74 19 87
Yvonne Karlsson  0708-74 19 87 

Revisorer
Svante Axelsson 608 15 28  
Sven Eklund 0702-41 96 
95  
Revisorssuppleanter
Gustaf Rubensson 711 31 11
Ingvar Gustafsson 744 42 43

Valberedning
Alexandra Birk 0708-11 54 16

Fax till föreningen 711 13 38
E-post  info@snattringe.com
Hemsida www.snattringe.com
Swish 1230916486

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 bat-
terier, 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 förberedande 
tjänst Steget före med gratis radon-
mätning och “vår-sommarfotografering”

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

Styrelse
Ordförande
Lars Lehman 711 66 77

Vice ordförande
Bengt Höglund 774 97 47

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman  711 66 77

Sekreterare
Ann-Marie Ehnman  774 82 87

Ledamöter
Halina Öhman 774 39 35
Per Havn  070-891 12 11

Suppleanter
Lars Tiberg 0706-86 90 46
Margaretha Forssell 0706-08 14 82 

Kommittéer
Miljö och stadsplaner
Lars Lehman 711 66 77

Information
Bengt Höglund 774 97 47 
 
Lars Tiberg 0706-86 90 46
Sofi Norstedt 0708-86 68 97
Lars Lehman 711 66 77
Staffan Kihl 711 02 96

Fest
Marianne Lindquist 0706-56 79 87
Jennifer Toranzadeh 0762-97 90 85

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

Tjuvjakt
Onsdagen den 5 oktober var Eva och dottern Jenny hemma på för-
middagen. Eva är kontaktperson för grannsamverkan på gatan. 
Hon såg genom köksfönstret hur tre män stod utanför och pekade 
upp mot olika hus. Både hon och Jenny fick direkt en magkänsla 
att de såg skumma ut. Eva gick då ut på altanen för att visa att 
hon var hemma och att de var sedda.

De såg sedan hur männen gick upp för Granitvä-
gen. Eva tog bilen och åkte efter. De syntes inte på 
vägen så Eva förstod att de hade gått in någonstans. 
Hon ringde då 114 14 och blev oväntat kopplad till 
vår närpolis Anna Shellin och gav henne signale-
mentet med svarta mjukiskläder. Eva gick ut och 
tittade efter männen. Efter mindre än 10 minuter 
kom polishelikopter och polisbilar. Eva berättade 
för poliserna var de hade gått och försvunnit.

Poliserna letade men fann inget. De lämnade 
efter ca 30 minuter.

Jenny satt i en vilstol på altanen och fick då se de 
tre männen komma gående från baksidan av den 
närmaste grannens hus, ca 10 meter ifrån henne. 
Nu bar de på ryggsäckar och väskor.

Eva sprang in och ringde 112. Jenny följde efter 
männen med bilen på Staffansvägen. Hon fick göra 
några turer för att inte bli upptäckt. Hon hoppades 
polisen skulle komma. Hon åkte tillbaka till hem-
met och då kom polisen. Hon berättade att hon sett 
männen på Staffansvägen 2 minuter tidigare och 
att de troligen var på väg till Stuvsta station.

Poliserna åkte till Stuvsta station där ett tåg hade 
stannat. De hann stoppa tåget och kunde gripa två 
av männen. Den tredje slängde väskor och rygg-
säck, sprang över spåren, över stängsel, slog sönder 
en fönsterruta på hus vid Åldermansvägen så att 
en kvinna i duschen blev skrämd innan han flydde 
vidare och försvann. 

Senare berättade granne att de hade knackat på 
och frågat om de fick hyra förråd. 2 hus fick inbrott 
vid tillfället. Godset har tagits om hand av polis 
och återlämnas. Det var bland annat bärbara dato-
rer, mobiltelefoner, smycken och glasögon.

– Vi är djupt tacksamma för hur fantastiskt bra 
Eva och Jenny agerade. Genom deras förmåga att 
inse vad som var på gång kallade de på polis i tid, 
två gånger i rad, så att dessa internationella brotts-
lingar kunde gripas. Nu är polisen i färd med att 
kunna klara upp fler inbrott tack vare dessa gri-
panden. Vi har haft en tendens av många inbrott 
i närheten av Stuvsta station. Nu greps de där och 
det ger ett viktigt signalvärde utåt samtidigt som vi 
blir stärkta inåt.

Text: Lars Lehman
Bild: Bengt Höglund



7Snättringe Husblad  |  Nr 996 Snättringe Husblad  |  Nr 99

Grannstöd Huddinge medverkar 
till en tryggare boendemiljö
Om du ser en liten röd bil som kör runt i området så är det Grann-
stöd Huddinge som är på rull för att hålla ett vakande öga på vad 
som händer i dina kvarter. Det är viktigt att ses och synas för att 
kunna förebygga brott.

BYGGER PÅ FRIVILLIGA DELTAGARE
Grannstöd Huddinge drog igång 2004 i Skogås 
och Trångsund och är sedan våren 2012 en regist-
rerad ideell förening med syfte att bedriva brotts- 
och skadeförebyggande åtgärder. Verksamheten 
bygger på frivilliga deltagare under ledning av 
den lokala polisen. Den lilla röda bilen finansieras 
genom bidrag från Huddinge Kommun, företag 
och lokala föreningar, Snättringe Fastighetsägare-
förening bidrar med 2000 kr per år. 

Det finns totalt 2 bilar – en som rullar i väs-

tra och en i östra Huddinge. Verksamheten leds 
av en styrgrupp med representanter från kom-
munens brottsförebyggande råd, närpolisen och 
föreningsmedlemmar.

BJÖRN OCH CHRISTER HÅLLER UPPSIKT
Husbladet träffade Björn Borg och Christer Lars-
son som under dagtid åker runt i hela västra Hud-
dinge och medverkar till en ökad trygghet och hål-
ler uppsikt över vad som händer. Området sträcker 
sig från Vårby till Lissma så det blir några mil 

under varje pass. Om något verkar misstänkt så lar-
mar man polisen eller kontaktar fastighetsägaren. 
Öppna fönster och kvarglömda stegar är en rätt 
vanlig syn. Då kan Björn och Christer ge lite råd 
och tips på åtgärder för att förebygga inbrott. Björn 
berättar att 3-glasfönster inte alltid är så inbrotts-
säkra som man tror. Det kan ibland vara ganska 
lätt att plocka ut hela kassetten. Då kan ett tips vara 
att spruta in silikon runt hela kassetten. Är man 
extra orolig för altandörren går det att förstärka 
med polykarbonat som är en transparent termo-
plast som är stöt- spark – och slagtålig. Används 
till butiks- och flygplansfönster men även till visir.

TA CHANSEN OCH BLI GRANNSTÖDJARE
När grannstödsbilen åker runt uppmärksammas 
även skadegörelse, klotter, öppna fönster och dör-
rar, sopdumpning men även bristande underhåll 
av gator och gångbanor. Om det har inträffat ett 
inbrott brukar Björn och Christer komma till plat-
sen och hjälpa till med råd om hur det går att und-
vika att tjuven kommer tillbaka. Ibland kan det 
vara någon som gått vilse i området och behöver 
hjälp för att hitta rätt. Grannstödjarna är alltid två 
i bilen, dels av säkerhetskäl men också för att det 
är trevligare. Björn berättar att Grannstöd Hud-
dinge nyss utbildat 13 nya förare men att det alltid 
finns behov av fler. Det är ett roligt uppdrag och en 
chans att träffa många glada människor. Om du är 
intresserad av att engagera dig i Grannstöd Hud-
dinge och hjälpa till med att begränsa inbrott och 
skadegörelse kan du höra av dig till info.grann-
stod.huddinge@gmail.com. Du är även välkom-
men att prova på en tur – antingen som förare eller 
bisittare.

VILL DU VETA MER OM VERKSAMHETEN I 
GRANNSTÖD HUDDINGE HITTAR DU DET PÅ 
WWW.GRANNSTODHUDDINGE.SE

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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kläder och när det behövs använder hon hand-
skar och munskydd. Det blir rätt mycket damm 
när man filar naglar så det är bra att ha en fläkt. 
Lokalen på Yrkesvägen tycker Bea är perfekt för 
hennes verksamhet. Den är stor och ljus och det 
finns utrymme för att ha aktiviteter i olika rum. 
Med soft musik i bakgrunden finns det en chans 
att slappna av under behandlingen, få lugn och ro 
för en liten stund och släppa mobilen.

VARMT OCH PROFESSIONELLT BEMÖTANDE
Beá s marknadsföring sker mest genom mun till 
mun-metoden eller via Facebook och Instagram. 
Hon vill bygga upp en bas av fasta kunder som upp-
skattar det hon gör och återkommer därför att man 
trivs i salongen och får bra service. Bea tycker att 
det viktigaste är att ge sina kunder ett varmt, pro-
fessionellt och positivt bemötande. Att det finns 
möjlighet att komma kvällstid är det många som 
uppskattar liksom att det är nära till kommuni-
kationer och p-platser. Tack vare att lokalerna lig-
ger i Sättringe och inte på Östermalm kan priserna 
bli lite mer humana även om det inte är billigt att 
kontinuerligt sköta om sina naglar. Men det gäller 
också att behandlingarna är värda pengarna och 
tyvärr finns det en del mindre seriösa aktörer på 
marknaden. Som alltid ska man bli lite misstänk-
sam om något är för billigt eftersom bra utrustning 
och produkter är dyrt och det är inte fel om det 
finns en försäkring i botten om något skulle bli fel. 

MANIKYR OCH NAGELFÖRLÄNGNING
Det grundläggande för all nagelvård är manikyr som 
innebär rengöring. filning, polering och lackning 
samt smörjning av nagelbanden. Även händerna 
behöver få lite handkräm för manikyr kommer från 
latin och betyder att vårda sina händer – manus 
curare. Vill man förstärka sina naturliga naglar kan 
det ske med hjälp av gel, glasfiber eller akryl. 

Metoderna är likvärdiga och baseras på akrylat 
dvs plast. Ingen av metoderna är ”bättre ”eller mer 
”naturlig”. Bea föredrar att jobba med akrylnaglar. 
Nästa steg är att applicera konstgjorda naglar. Då 
kan man själv välja hur långa naglarna ska vara, 
färg och form eller om det ska bli små konstverk. 
Nailart har blivit mycket populärt de senaste åren. 

Är du nagelbitare går det att få hjälp att bli av 
med ovanan så att du slipper gå runt med ned-
bitna naglar. Redan efter första världskrigets slut 
fick nagelbitande skådespelerskor i Hollywood 

konstgjorda naglar av sina sminkörer där tek-
nik och material utvecklats i 20-talets tandllabo-
ratorier. Dagens nagellack är en variant på bil-
lack som också introducerades av modeikoner och 
filmstjärnor på 30-talet då man använde den lilla 
kamelhårsborsten och en droppe röd Cutlex nagel-
lack på varje nagel. Under 1980-talet var långa röd-
lackerade naglar en statussymbol för framgångs-
rika självständiga kvinnor.

NAGELPARTY
Hos Beá sNails & Beauty kan du samla dina kom-
pisar till ett nagelparty där ni får tips och råd hur 
ni ska sköta era naglar hemma och vad du behöver 
för utrustning i form av saxar, filar och nagelvårds-
produkter. Ett annat uppskattat party är för små 
prinsessor dvs ett kalas tillsammans med din dot-
ter där ni får möjlighet att tillsamman prova på lite 
nagelmålning.

FIXA FRANSAR OCH BRYN
Förutom naglar så jobbar Bea även som franssyl-
ist med att fixa ögonfransar och ögonbryn. Ögon-
fransförlängning har blivit en stor trend på senare 
år. Fransarna sätts på dina naturliga fransar med 
ett särskilt lim. En lösögonfrans per en eller flera 
riktiga ögonfransar. Det går att välja olika läng-
der och tjocklek. Du behöver ingen mascara efter 
fransförlängning och slipper vakna upp med 

Nails & Beauty i Snättringe tar 
hand om dina händer och fötter
Snättringe har fått sitt eget lilla spa när Beatriz Lenis öppnade 
Bea’s Nails and Beauty på Yrkesvägen i oktober 2015. Fokus är på 
naglar eftersom Bea är utbildad nagelteknolog men du kan även 
få pedikyr och ögonfransarna fixade eller få en spraytan i soldu-
schen. Att ha vackra naglar har idag blivit en naturlig del av kvin-
nors skönhetsvård. Men det finns även någon enstaka man som 
till exempel ekonomiprofessor Micael Dahlén som målar sina 
naglar svarta.

UTBILDNING OCH ARBETSMILJÖ VIKTIGT
Bea har jobbat som anställd på olika salonger 
sedan 2001 innan hon tog steget att starta eget. 
Hon har också passat på att utbilda sig kontinuer-
ligt och se till att hon hänger med i utvecklingen. 
Att jobba som nagelteknolog är ett hantverk som 
kräver tålamod, känsla för färg och form samt för 

stil och smak. För att kunna få naglarna att för-
stärka personligheten krävs också en konstnärlig 
ådra. Många nya produkter kommer ut på mark-
naden och alla är inte helt ofarliga att jobba med. 
Det finns viss risk för både allergier och kontakt-
eksem. Arbetsmiljön är därför viktig både för Bea 
och hennes kunder. Bea har alltid särskilda arbets-
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svarta fläckar.. Ögonbrynen kan plockas på onö-
diga strån, färgas eller också kan du ge dina bryn 
en helt ny form. 

PARAFFINBAD
Vill du passa på att sköta om dina fötter går det 
också bra. Varför inte ett paraffinbad inklusive 
peeling och välgörande oljor som mjukgör både 
händer och fötter. Även tånaglarna behöver lite 
omvårdnad genom pedikyr och fotbad och kanske 
lackning i valfri färg. Peeling tar bort döda hudcel-
ler och avlagringar och på Rhodos är det populärt 
att få turisterna att stoppa fötterna i akvarier med 
fiskar som ska fixar fina fötter. Kanske.

MÄN OCH NAGLAR
Hur var det då med männen och naglar? Män kan 
också ha svaga naglar som behöver vård eller kan 
vara nagelbitare. Naglarna kan också få sprickor 
genom hårt kroppsarbete. Alla vill inte gå runt 
med sorgkanter under naglarna. Det finns sär-
skilda manikyrset för män att köpa och speciella 

oljor och handkrämer att smörja in naglar och 
händer med. Men det är nog svårare att få män-
nen att komma till nagelsalongen om man inte 
kan erbjuda en snabb uppfräschning av naglar och 
nagelband som avslutas med en skön handmassage 
till ett bra pris. Kanske en nisch att utveckla?

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Vill du vara med i 
ett glatt gäng och 

hjälpa till med  
festliga saker?

Vi behöver fylla på med medlemmar i några av 
våra kommittéer som har ansvar för fester och 

arrangemang:

FESTKOMMITTÉN hjälper till vid bland annat 
Julfesten och Långsjörundan samt när vi har 

interna sammankomster. Gillar du att fixa och 
träffa glada människor är det här en kommitté 

som väntar på dig.

KOMMITTÉN FÖR UTHYRNING AV TÄLT 
OCH STOLAR tar hand om allt kring vår uthyr-

ning och passar dig som kan organisera och 
har en blick för god service . Verksamheten har 
blivit mycket populär och det är under vår och 

sommar som trycket är som störst.

KONTAKTA Snättringe Fastighetsägareför-
ening, Lars Lehman, på tel 08-711 66 77 så kan 
han berätta mer om vad det innebär att vara 

med i någon av föreningens kommittéer.



13Snättringe Husblad  |  Nr 9912 Snättringe Husblad  |  Nr 99

är om du ansökt till Stockholms Brandförsvars-
förbund om att få sota din anläggning i egen regi 
eller att anlita annan sotare och fått din ansökan 
godkänd.

IMKANALEN KAN DU RENGÖRA SJÄLV
Rengöring av imkanaler – ventilationskanalen 
från spisfläkten/spiskåpan - skedde tidigare i kom-
munens regi men sedan 2004 är det fastighetsäga-
rens eget ansvar att vid behov genomföra rensning 
och rengöring. Det kan man mycket lätt göra själv. 
Vill man ha hjälp så rekommenderar vi att du kon-
taktar vår lokala skorstensfejarmästare. Tidigare 
gjordes den här rensningen ofta i samband med att 
sotaren var på besök och kallades in folkmun lite 
slarvigt för ”sotning”.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR
Som fastighetsägare måste du se till att sotaren kan 
genomföra sitt jobb utan att utsättas för onödiga 
risker. Det ska finnas en lämplig stege som räcker 
upp till taket och tål att stå på, glidskydd för ste-
gen samt takskydd för sotaren. Sker sotningen på 
vintern ska det vara skottat fram till stegen. I vissa 
fall ska även delar av taket vara skottat. Många har 
problem med att passa de sotningstider som finns 
på aviseringen men ett telefonsamtal i god tid till 
sotningsdistriktet gör det lättare att f lytta sot-

ningen till ett passande klockslag. Efter genomförd 
sotning får du ett sotningsprotokoll med aktuell 
status. Finns det brister så uppmanas du att åtgärda 
dessa snarast. Om det har gjorts en brandskydds-
kontroll får du ett brandskyddsprotokoll.

VILL DU VETA MER OM VAD SOM GÄLLER 
FÖR SOTNING OCH HUR OFTA DET MÅSTE 
GENOMFÖRAS FINNS ALL INFORMATION PÅ 
SÖDERTÖRNS BRANDFÖRSVARSFÖRBUNDS 
HEMSIDA WWW.SBFF.SE

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Sotare – ett hantverk med medeltida rötter
Skorstensfejare har funnits lika länge som det har funnits skor-
stenar. I dag ingår man som en viktig del i det säkerhetsarbete 
som ska förhindra allvarliga skador på grund av vårdslöshet eller 
oaktsamhet i samband med brandfarlig verksamhet. Som yrkes-
grupp värnar man om många gamla traditioner och kurpisen sit-
ter kvar på huvudet.

FÅR BÄRA STORA RIKSVAPNET
Sotaryrket är ett av våra äldsta yrken med rötter 
från 1300-talet. Risken för förödande eldsvådor 
var redan då stor om man inte regelbundet kon-
trollerade och rengjorde skorstenar och eldstäder. 

Under medeltiden bestod städerna av tätt sam-
manbyggda hus i trä med vedeldade spisar och 
levande ljus. En gnista eller en igengrodd rökka-
nal kunde innebära stora katastrofer. 1525 brann 
Stockholms slott Tre Kronor och samma år gick 

Du kan få sota för att  
fel sotare sotar
Flera villaägare i Snättringe har blivit kontaktade av sotare som 
vill komma och använda rakan, viskan och borsten för att fixa 
skorstenen. Men det är bara sotare som har avtal med Huddinge 
kommun som kan genomföra en godkänd sotning eftersom det är 
kommunen som är ansvarig. Om du anlitar en annan sotare får du 
betala dubbelt för att få din skorsten godkänd. I Huddinge är det 
bara skorstensfejarmästare Börje Sjöberg och hans anställda som 
får utföra jobbet på uppdrag av Södertörns Brandförsvarsförbund.

ANLITA RÄTT SOTARE 
Sotning och brandskyddskontroll är en lagstadgad 
åtgärd och ansvaret ligger på kommunen och är 
juridiskt bindande. Huddinge kommun har dele-
gerat sotning och brandskyddskontroll till skor-
stensfejarmästare Börje Sjöberg som varit aktiv 
i vårt område sedan 1987. Information om att en 
åtgärd ska genomföras brukar aviseras ca 14 dagar 
innan. Om du får samtal eller information från 

någon annan sotare eller callcenter om att man 
gärna vill hjälpa dig med sotning ska du tacka nej. 
Det är bara Börje Sjöberg och hans sotare som i 
Snättringe får genomföra den lagstadgade sot-
ningen. Har någon annan sotat är du tvungen att 
bekosta en ny sotning om du inte vill riskera att 
eldstaden blir avställd. Det är även lite oklart vem 
som är ansvarig om olyckan är framme och det blir 
ett försäkringsärende. Enda undantag som finns 
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FRAMTIDEN LJUS FÖR ÄVEN KVINNOR  
I SVART
I Sverige finns ca 1 500 sotare varav endast ett 30-tal 
är kvinnor. Antalet ökar och på den 20 veckor 
långa Skorstensfejarutbildningen är nästa hälften 
kvinnor. Det är MSB – Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap som genomför utbildningen. 
Kvinnorna har ett eget nätverk och naturligtvis så 
kallar man sig ”knopargajarna” . Det finns även 
möjlighet att gå en vidareutbildning till skorstens-
fejartekniker. Antalet oljeeldade hus minskar men 
användningen av braskaminer ökar så skorstens-
fejare är fortfarande ett yrke med goda framtids-
utsikter. Vi kommer med säkerhet att även i fort-
sättningen se någon som är en hejare på att feja och 
”släpper ner och hivar upp och rycker uti snöret, 
det ryker och det ränner och det rasslar uti röret” 
som Owe Thörnqvist så målande beskrev i visan 
om sotaren ”Hjalmar Bergström”.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Karlbergs slott upp i rök. Två år senare anställdes 
de första kungliga skorstensfejarna och yrket fick 
en högre status. Med tiden blev skorstensfejarmäs-
taren en inflytelserik person i staden, nästan lika 
inflytelserik som borgmästaren. Det dröjde däre-
mot till 1600-talet innan det blev krav på allmän 
sotning. Som uppskattning av deras viktiga arbete 
gav Drottning Kristina skorstensfejarskrået rätt 
att bära Stora Riksvapnet vilket än i dag pryder 
de flesta sotares bälten. Skråväsendet avskaffades 
i mitten på 1800-talet men sotarskrået levde länge 
kvar eftersom sotning handlade om säkerhet. Först 
1923 blev sotning obligatorisk i alla svenska städer 
och det dröjde till 1962 innan sotningsplikten på 
landsbygden reglerades i lag. 

ETT SVART FÖRFLUTET
Det finns många skrönor om männen i svart och 
det fanns en tid när man skrämde barn med sota-
ren om man inte höll sig lugna. Kanske kom det 
ursprungligen från att sotarna under medeltiden 
även var bödelns medhjälpare och även kunde 
slakta får om det behövdes. Arbetet var också hårt 
och smutsigt och man gick genom gatorna med 
kolsvarta ansikten. Under 1700 och 1800-talet 
användes barnarbetare som lätt kunde komma in 
i smala gångar. Sotarmästaren hämtade pojkarna 
från barnhemmen, ofta bara mellan 7 och 9 år 
gamla, och lät dem arbeta för enbart kost och logi. 
Om pojkarna inte var tillräckligt snabba kunde 
sotarmästaren tända en eld som gjorde att de klätt-
rade snabbare i rören för att inte bränna de nakna 

fötterna. Därifrån kommer kanske uttrycket ”eld i 
baken”.

SOTARNAS HEMLIGA SPRÅK
För att ytterligare ge lite sken av mystik hade 
sotarna ett eget hemligt språk – knoparmoj – som 
man använde för att kunderna inte skulle förstå 
vad man pratade om.

En teori är att språket utvecklats av inflyttade 
tyska skorstensfejare. Men det finns även inslag 
av romani, f lottistspråk och västgötaknallarnas 
språk. Knopa betyder att sota. En del ord lever 
fortfarande kvar i vardagsvenskan som kosing för 
pengar, brallor för byxor och dojor för skor. Kaffe 
kallades lank och det uttrycket brukar vi ibland 
använda för dåligt kaffe utan smak. Däremot bru-
kar vi sällan säga ”att i kväll kammar vi puff” (i 
kväll får vi gröt).

EN KURPIS PÅ HUVUDET
Sotarna har även sin alldeles egna huvudbonad 
som kallas kurpis. Det är en liten mössa där den 
övre delen rynkas ihop och sys fast med ett tyg-
beklätt lyckomynt i mitten. Mössan trycks till och 
formas så att höger öra delvis täcks. Den är lätt att 
veckla ut över ansiktet när man kryper i rökkana-
lerna och skyddar mot smuts och sot. Kurpisen har 
blivit en symbol för yrkeskåren och lever vidare 
trots att man idag även använder moderna and-
ningsskydd. Förmännen kunde däremot bära svart 
cylinderhatt eftersom man inte behövde krypa i 
några trånga gångar.
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Hotade arter
Äldre tiders kulturlandskap var en småskalig mosaik av olika 
naturtyper många växt- och djurarter trivdes. 

I det moderna odlingslandskapet är förutsättning-
arna helt annorlunda och åtskilliga arter är idag 
hotade, framför allt som en följd av förändrad 
markanvändning inom både jord- och skogsbruk. 
Även försurning, övergödning och miljögifter är 
bidragande faktorer. Det största enskilda hotet är 
att arternas naturliga livsmiljöer förändras eller 
helt försvinner.

Som en barometer på arters tillstånd i naturen 
används så kallade rödlistor, ett system utvecklat 
av Internationella Naturvårdsunionen (IUCN) och 
som nu används i många länder. Syftet med rödlis-
torna är att ge en prognos över hur stor risken är för 
att enskilda arter dör ut, i vårt fall i Sverige. I rödlistan 
görs en bedömning av utdöenderisken enligt ett fast-
ställt system och de hotade arterna placeras i någon 
av hotkategorierna akut hotad (CR), starkt hotad 
(EN), sårbar (VU) eller nära hotad (NT). I kategorin-
seringen ingår inte några värderingar av hur angelä-
get det är att bevara eller göra insatser för en art utan 
enbart att bedöma risken för att arten dör ut.

Den första svenska listan över hotade arter 
kom ut 1975 och omfattade enbart däggdjur. 2000 
utgavs den första heltäckande rödlistan. Dessför-
innan publicerades flera upplagor av en rödlista 
över hotade växter. Den nu gällande rödlistan gavs 
ut 2015 och är den fjärde i ordningen. För utgiv-
ningen av de svenska rödlistorna svarar Artda-
tabanken på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
i Uppsala. Som komplement till rödlistan finns 
numera artfaktablad med mer detaljerad informa-
tion om varje rödlistad art. Artfaktabladen inne-
håller också förslag till åtgärder för att förbättra 
artens situation.

Det praktiska arbetet med övervakning bedrivs 
i huvudsak av ideella föreningar, för växter av de 
lokala botaniska föreningarna. I Sörmland startade 
arbetet i slutet av 1980-talet i samband med inven-
teringen för den nya landskapsfloran som kom ut 
2001. Idag bedrivs floraväkteri i alla län, samord-
nat av Svenska Botaniska Föreningen. För insekter 
och spindlar håller nu en motsvarande organisa-

tion för faunaväkteri på att byggas upp med Sveri-
ges Entomologiska Förening som huvudman.

Som exempel på arter som finns med i Rödlistan 
har jag valt ut fyra fjärilar och fyra växter. Alla fyra 
fjärilarna är funna i Huddinge under de senaste 
åren, Ligusterfly och Almsnabbvinge har jag själv 
sett i Milsten senast i år. Av växterna kan man hitta 
alla utom Röd skogslilja i Huddinge.

Text och bild: Staffan Kihl

Brunklöver (NT) kom in i Sverige på 1700-talet och 

fick stor spridning i slutet av 1800-talet då insåning av 

klöver i slåttervallar blev vanlig. Rationaliseringen av 

jordbruket med bl.a. minskad användning av naturliga 

fodermarker har uppenbart missgynnat arten. Brunklö-

ver är kokurrenssvag och tar ofta sin tillflykt till vägkan-

ter där den hotas av igenväxningen med lupiner.

Humlerotfjäril (NT) är en nattfjäril som förr var mycket 

vanlig på slåtterängar. Fjärilen finns fortfarande kvar 

inom hela sitt utbredningsområde men den har överallt 

minskat mycket kraftigt i antal. Humlerotfjärilen miss-

gynnas av det moderna jordbruket med sitt allt effekti-

vare markutnyttjande. Tidig slåtter med ensilering är 

också en negativ faktor.

Almsnabbvinge (NT) är en ganska liten dagfjäril som 

främst är knuten till skogsalm och som lever praktiskt 

taget hela sitt liv högt uppe i trädkronorna. Fjärilen ho-

tas av almsjukan som är på kraftig spridning Man kan 

förvänta sig att almsnabbvingen kommer att minska 

starkt. Än så länge går det med lite tur att få se dem i 

trädgårdarnas träd och buskar när de söker sin favorit-

föda, bladlössens sockerhaltiga avföring.

Ligusterfly (NT) är ett nattfly som förekommer från 

Skåne upp till södra Norrland. Trots namnet är fjäri-

lens huvudsakliga värdväxt i Sverige ask. Den snabba 

spridningen av askskottsjukan har lett till att stora 

askbestånd har slagits ut och medfört att ligusterfly har 

minskat kraftigt.

Silversmygare (NT) är en dagfjäril som är bunden till 

betade, kortväxta torrängar. För att trivas bra kräver 

fjärilen stora sammanhängande arealer med lämplig 

livsmiljö. Silversmygaren hotas främst av igenplantering 

av lågproducerande ängar och upphörande betesdrift.

Skogsklockan (NT) trivs i soliga bryn och på naturliga 

slåtter- och betesmarker. Arten var förr ganska vanlig 

men har på senare tid minskat kraftigt och är numera 

sällsynt på grund av igenväxning och upphörd hävd. 

Skogsklockan har tagit sin tillflykt till vägkanterna där 

den hotas av för tidig vägkantsslåtter.

Backtimjan (NT) var förr en karaktärsväxt i torra 

betade gräsmarker och är fortfarande relativt allmän. 

Arten är ny i Rödlistan 2015 och har tagits med på grund 

av att dess livsmiljö blir allt ovanligare. Främsta hotet 

mot backtimjan är igenväxning på grund av upphö-

rande beteshävd.

Röd skogslilja (VU) får representera orkidéerna. Röd 

skogslilja trivs i öppna barrskogar, en miljö som blir allt 

mer sällsynt i det moderna skogslandskapet. Kraftig 

markberedning och täta monokulturer är uppenbara hot 

mot arten. Observera att alla orkidéer är fridlysta!
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Godis är gott! Nu kan du hitta 
retrokarameller i Stuvsta
Retrogodis har blivit populärt och många av de gamla godsa-
kerna dyker upp igen som Nickel och Viol tablettaskar, AKO kola 
och Jenka tuggummi. Mycket säljs via nätet som partyhöjare för 
alla som vill frossa i nostalgi. Retrokaramellen som har etable-
rat sig i Stuvsta har en annan affärsidé där man säljer godis via 
dagligvaruhandeln.

GODIS I PÅSAR
Thomas Milestad startade sin verksamhet i Stuv-
sta i våras. Tillsammans med sina tre anställda 
plockas 49 olika smågodis i tättslutande, designade 
plastpåsar som sedan skickas ut till 74 olika butiker 
bl.a. ICA och Hemköp. Det är inte bara karameller 
utan även marmelad, lakrits och även lite gelégo-
dis. I butikerna finns sedan speciella godisställ där 

påsarna hänger. Tack vare plastpåsarna så håller 
sig godiset fräsch längre än lösviktsgodis. 

KARAMELLER FRÅN APOTEKET
Karameller började tillverkas av apoteken på 1700-
talet och kallades då kandisoccker eller bröst-
socker. Det var kristalliserade sockerlösningar 
smaksatta med kryddor. Då var socker dyrt och 

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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type till mässor och andra arrangemang. Eller var-
för inte en liten godispåse på huvudkudden när 
man checkar in på sitt favorithotell? Uppslagen är 
många och Thomas är bara i startgroparna. Än så 
länge så finns butikerna bara inom Stockholms län 
men planer finns på att kunna leverera även utan-
för länsgränsen. Då är frågan om lokalerna i Stuv-
sta räcker till. I dag passerar 15 – 20 000 karameller 
lokalen och det börjar redan bli trångt.

VÄRLDENS STÖRTA KLUBBA
Färgen har ofta stor betydelse för vilket godis vi 
väljer. Personligen vill jag helst att geléråttor och 
ormar är gröna. Men har du tänkt på att när det 
gäller Ahlgrens bilar så smakar alla samma sak. 
Färgen spelar ingen roll. Till sist ett världsrekord 
enligt Guinness Rekordbok: Världens största till-
verkade godisklubba vägde 3176,5 kg. Inte helt 
oväntat är det amerikanarna som har rekordet. 
Den räckte till många lördagsslick!

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

exklusivt och försäljningen riktades till en förmö-
gen kundkrets. När apotekens monopol upphörde 
i slutet på 1800-talet började godisfabriker att dyka 
upp t.ex. Cloetta. I dag finns ett stort antal tillver-
kare både i Europa och USA. Thomas är noga med 
att välja rätt leverantörer. Han vill ha kvalitetsgo-
dis som smakar som man förväntar sig och Retro-
karamellers godis kommer från svenska konfek-
tyrfabriker som håller hög klass.

17 KILO GODIS PER ÅR
Även om lokalen i Stuvsta mest används för att 
packa påsar så finns det en liten butik att gotta sig 
i när lördagen närmar sig. I butiken finns natur-
ligtvis påsar men även många andra sorters godis – 
tablettaskar, choklad, kola, klubbor och även skor-
por och marmelad. Svenskarna är världsbäst på att 
äta godis, 17 kilo per person och år. Det är dubbelt 
så mycket som genomsnittet i EU. Försäljningen av 
lösgodis utgör ca en tredjedel av godisförsäljningen 
i Sverige och omsätter ca tre miljarder kronor. En 
undersökning för några år sedan visade att kvin-
nor äter mer godis än män och framförallt plock-
godis. 42 % av kvinnor under 50 år handlade lös-
godis minst en gång varannan vecka medan bara 
25 % av männen i samma åldersgrupp handlade 
godis lika ofta. Med statistik kan man bevisa det 
mesta och i USA har en studie visat att personer 
som är godisråttor tenderar att ha smalare midja, 
väga mindre och ha lägre BMI. Forskarna var däre-
mot noga med att poängtera att godisätande natur-
ligtvis inte hjälper dig att gå ner i vikt.

UTÖKAD MARKNADSFÖRING
Thomas Milestad har 20 års erfarenhet av att 
jobba med konfektyr och är mitt uppe i att skaffa 
nya kunder och öka försäljningen. Julen är i antå-
gande som tillsammans med påsk och Halloween 
toppar godisförsäljningen. Förutom butiker så är 
företag en målgrupp som ofta använder godis till 
att uppmuntra sina medarbetare och kunder. Det 
är lätt att göra en specialpåse med företagets logo-

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.
Tystare vattenpåfyllning och Fresh WC, fräsch 
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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Femstena-röse
Det vill säga gränsmarkering där mark från tre olika ägare möttes.

SVERIGE BLEV ETT KRISTET LAND
När kristendomen kom till Sverige skulle det byg-
gas kyrkor och prästgårdar och för sin försörjning 
behövde prästerna odlingsbar mark. På 1200-talet 
omfattade Huddinge socken ungefär samma område 
som idag och det fanns redan flera byar. Två av dem, 
Stuvsta by och Fullersta by bidrog med mark längs 
sin gemensamma gräns. Den skulle användas till en 
kyrka med inhägnad begravningsplats, en prästgård 
och en prästgårdsmark. Huddinges första kyrka och 
prästgård byggdes ungefär där de fortfarande ligger 
och det stakades ut en avlång prästgårdsmark, som 
sträckte sig söderut till Trehörningen och norrut till 
Långsjön. Det var ett bergigt område, men det fanns 
möjlighet till odling här och var mellan bergen och 
det gav fiskerätt i två av socknens många sjöar. Präst-
gården började kallas Tomtberga precis som tings-
platsen i Alby i närheten av Botkyrka kyrka, men det 
är det ingen som hittat någon förklaring på varför de 
fick samma namn.

NYA TIDER
Tiderna förändrades och när prästerna börjat få 
ersättning i form av kontantlön så försvann beho-
vet av odlingsbar mark och runt om i Sverige bör-
jade prästgårdsmarkerna att säljas. 

Tomtbergas prästgårdsmark ägdes vid den tiden 
av Strängnäs stift och Stuvstabolaget köpte den 
del av prästgårds-marken som sträckte sig ungefär 
från järnvägsundergången där Tomtbergavägen 
börjar och norrut till Långsjön. Man lät stycka den 
och sålde villatomter, men man sparade bergtop-
par och det lilla stycke strand som fanns vid Lång-
sjön, dvs numera marken mellan Badstigen/gång-
och cykelvägen och sjön. 

OBEBYGGD MARK VID STRANDEN AV 
LÅNGSJÖN
Den strandmark som Stuvstabolaget avstod från 
att sälja är fortfarande 2016 obebyggd. Det finns 
rester av en gammal husgrund, det har vi känt till 
länge, och nu i år har några intresserade snätt-
ringebor studerat historiska kartor på nätet, www.
lantmateriet.se och hittat en karta från 1814 i Lant-

mäteriets akt 01-HUD-34 ÖVRIGT och sett att det 
i kanten på kartan finns ett kart-tecken för femste-
naröse, dvs fem prickar som 5 på en tärning. Det 
betyder att just där möttes marker från tre olika 
markägare, Långbro säteri, Stuvsta by och Tomt-
berga prästgårdsmark. 

FEMSTENARÖR ELLER RÖSE
Ett femstenarör skulle bestå av en hjärtsten och 
fyra riktningsstenar och markeras på kartor. På 
Snättringekartan från 1814 har kartritaren dess-
utom skrivit ”kullkastad” – alltså redan då.

Genom att jämföra kartan och terrängen bör-
jade en tidigare snättringebo i våras att gräva och 
skrapa och nu är stenarna fullt synliga – igen, och 
det är så många som börjat ta en liten extra sväng 
ut mot sjön för att titta att det har blivit en ny stig.

Det finns mer att forska fram och det blir en 
längre artikel om prästgårdsmarken vid Långsjön 
i ett kommande nummer av Husbladet.

Bild och text: Gunnel Jacobsen

Nu i oktober 2016 har vi lyft upp det gamla rösets hjärt-

sten, den som en gång ställdes mitt i röset och som alltså 

legat ikullvält, troligen i drygt 200 år.

Euronovakliniken
Laser & IPL 
Hårborttagning 
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl 
Pigmentförändring  
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

Suzi@euronovakliniken.se • www.euronovakliniken.se  
Öppettider Mån–fre 10.00-20.00 • Lör 10.00–14.00 • Sön Stängt
Tel. 08-711 55 05 • Patron Pehrs väg 8 • Praktiken Huddinge

Funderar du på att byta fönster, 
 dörr, tak eller garageport?

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

Aldrig har det varit enklare att byta  fönster,  dörr,  tak eller 
gargeport.   Vi ordnar med allt, inspektion, material, monte-
ring 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.

Kontakta vår säljare för monterat, Jörgen så berättar han mer! 
08-608 93 28 eller jorgen.oberg@woodyhuddinge.se.se

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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Öppet hus på Huddinge  
brandstation i Snättringe
Lördagen den 1 oktober var det ÖPPET HUS hos brandstationen i 
Snättringe och man vände sig särskilt till barnfamiljer.

Vi fick se när en av veteranerna bland brandmän-
nen, Lennart Bjursäter först ramlade ikull, blev lig-
gande på rygg och sedan hjälptes att komma över 
på sida i väntan på transport. När det hela var över 
och han kom upp i ett enda skutt, då såg vi att 
brandmännens fysiska träning ger resultat. 

Inne på stationen finns både en gymnastiksal 
och en mängd motionsredskap. 

Gymnastiksalen får BHHI (Botkyrka-Huddinge 
handikapp IF) låna för bocciaträning en gång i 
veckan. Det beslöt Huddinges brandstyrelse, när 
det visade sig att byggaren inte följt anvisningen 
om en särskild ingång för allmänheten in till 
gymnastiksalen.

VI FICK ÄVEN SE
•  Hur hjärt- och lungräddning går till, men då 

använde man en docka. 
•  Använda en vattenslang för att försöka träffa 

olika hål i en brädvägg

•  Studera olika fordon, både utomhus och inne i 
hallen, där det också finns en fin ”horisontbild” 
målad direkt på väggen, med signatur Bjuris

•  Krypa igenom en tunnel med konstgjord ”rök” 
för att man ska förstå att det är bäst att krypa, om 
man vill komma ut ur ett rökfyllt rum

•  Det delades ut informationsbroschyrer och man 
kunde ställa frågor.

•  Man kunde köpa både korv, bröd och dricka till 
subventionerat pris och i kombination med det 
vackra vädret så blev det en härlig dag.

Text och bild: Gunnel Jacobsen

Köp äkta Snättringe björkved och 
bli varm både till kropp och själ
Johan Nyberg har fällt flera björkar på sin tomt och 
det slog honom att så här mycket ved kommer han 
inte elda upp själv. Då kom idén, genom att sälja 
veden och skänka alla pengarna till Röda Kor-
sets Katastrofhjälp kommer veden till glädje både 
här hemma och till behövande i katastrofutsatta 
länder.

Björkveden har torkat i ett år, är huggen i min-
dre vedträn och packad i luftiga säckar. 

Johan kommer att ha ett par hundra säckar. Ryk-
tet har redan spridit sig bland grannar och vänner 
att Johan har fin björkved att sälja, så några säckar 
har redan gått iväg.

Torr björkved är bäst att elda med för den brin-
ner lugnt och ger lite rök. Torr ved brinner bättre 

och du behöver inte slösa energi på att ”koka” bort 
vatten. Att elda med ved har blivit populärt igen 
när energipriserna ökat. I nästan alla nyproduce-
rade villor finns en braskamin. Att tända en brasa 
har en mysfaktor men kan också vara en reserv om 
elen går. En kubikmeter torr björkved motsvarar 
1000-1500kwh.

Johan vill bli av med veden och ser helst att ni 
köper fler säckar och nämner ett pris för 8st säckar 
600:- som oavkortat går till Röda Korset (naturligt-
vis kan ni köpa färre eller fler säckar). 

KONTAKTA JOHAN PÅ 0722-11 63 70 OCH 
BESTÄM TID FÖR HÄMTNING PÅ KVÄLLSTID 
ELLER HELG.
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Långsjörundan 
– och grannen Segeltorp

Långsjörundan arrangeras av en mängd olika föreningar och är 
tänkt som ett sätt för invånarna runt sjön att bli bekanta med 
varandra och att få veta mer om sitt område. Här ett exempel från 
grannen Segeltorp.

Årets Långsjörunda blev lyckad och gav många till-
fällen till samtal. Vid stationen vid änden av Frösö-
vägen i Snättringe delade PRO Segeltorp ut ett häfte 
som heter ”Segeltorp i bild 1996”. Det gjordes som 
ett projekt just 1996, för 20 år sedan och innehål-
ler många spännande bilder. En av dem som fick 
ett häfte var Margareta Sandkvist i Herrängen och 
hon upptäckte en bild av sina svärföräldrars hus i 
Segeltorp - och hörde av sig till mig.

Nu har vi tillsammans gjort en artikel och jag 
har plockat litet fakta både ur minnet och ur några 
häften och ger PRO Segeltorp en kopia att ta in i sitt 

medlemsutskick.
Margareta har en stor oljemålning, målad 1919 

av någon som verkar heta Tage V Nyberg. Tavlan 
föreställer den tomt som hennes svärfars far köpte 
i Segeltorp intill vattenledningsvaktens stuga vid 
nuvarande Häradsvägen. 

DET MAN KAN SE ÄR:
• En plan mark, som ser ut som en åker som rim-
ligen en gång odlats av Vårby gård och senare 
Kråkvik.
• En vacker sluttning ner mot den plana marken
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gångarna, både på den vid Häradsvägen i Segeltorp 
och på den som senare kom att ligga mellan körba-
norna på E-4an, även den i Huddinge. 

NERGÅNGEN PÅ E4:AN HAR TAGITS BORT NU 
2016, FÖR ATT ”FÖRBIFART STOCKHOLM” 
SKA BYGGAS.
Vaktstugan vid Häradsvägen ägs Huddinge kom-
mun/Huge och är fint underhållen. En period var 
det Segeltorps kulturförening som fick disponera 
den, men efter den uppmärksammade diskussio-
nen om ”marknadsmässiga hyror” har de dragit 
sig ur och sedan 2014 är det ledningsgruppen för 
Segeltorp-Utsälje förskoleområde, som använ-
der lokalerna och tänder i kakelugnen när det 
behövs.

EGET VATTEN
Nybyggarna i Segeltorp gjorde som alla andra 
nybyggare, grävde en brunn och skaffade en pump 
för att pumpa upp vattnet med handkraft. När 
elektriciteten kom skaffade man en elektrisk pump 
och en hydrofor så man kunde ha ”vatten inne”, 
men det är klart att vattenledningen från Norsborg 
väckte idéer.

Åke Sanell har läst handlingar och hittat uppgif-
ter om ett förslag om att ta kontakt med Stockholm 
och försöka få ”kranar” på deras vattenledning, så 
att segeltorparna skulle kunna hämta vatten där. 
Det diskuterades till och med var kranarna skulle 
sättas, men sen blev det inte mer. 

Åke Sanell beskriver många turer i frågan och 
diskussionerna slutade inte förrän i mitten av 1950-
talet, när Huddinge kommun satsade på både vat-
ten- och avloppsledningar i sina små tätorter, men 
dricksvattnet kom från Norsborg och gör så ännu . 
”Vatten i världsklass” står det i reklamen.

1:A GENERATIONEN SANDKVISTS FLYTTADE 
TILL SEGELTORP I HUDDINGE OCH BYGGDE 
ETT EGNAHEM
John och Edla Sandkvist byggde ett tvåvåningshus 
och målade det rött, det var modefärgen då. Huset 
finns kvar, nu med adress Häradsvägen 203. Det 
användes en period av Segeltorp IF och då var det 
blåmålat och kallades bara ”Blåa huset” och då vis-
ste de flesta segeltorpare vilket hus man menade. 
Den bild som finns i häftet ”Segeltorp i bild 1996” 
togs medan byggföretaget NDE Bygg AB använde 
huset som kontor. Efter dem kom byggfirman 
Nordemeng Bygg AB och sedan har det blivit pri-
vatbostad igen och bytt ägare några gånger. Nuva-
rande ägare har bott där i ca 6 år och tänker stanna 
- och nu är huset grönt. 

NDE flyttade till Lönnvägen i Snättringe och 
övertog en lokal där textilföretaget Vide-len tidi-
gare haft försäljning.

SANDKVISTS FICK UPPLEVA ATT SEGELTORP 
FÖRÄNDRADES
Sandkvists kom alltså till Segeltorp 1919 vid den 
tiden då förberedelserna för ett municipalsamhälle 
pågick. Det bildades 1923.

Det fanns en körväg fram till vattenlednings-
vaktens stuga och den kunde även Sandkvists 
använda.

När vägen var färdig ända fram till Stuvsta sta-
tion fick den ett namn. Det var 1927 och den fick 
heta Häradsvägen eftersom Svartlösa härad hade 
varit med och finansierat. Det finns många Härads-
vägar runt om i Sverige – av liknande orsaker.

LIVSMEDELSBUTIKER
Södertäljevägen hade funnits sedan gammalt. Den 
var sedan slutet av 1660-talet den allmänna riks-
vägen mellan Fittja och Hornstull och gick rakt 

• Två personer som röjer mark. Det är nybygga-
ren John Sandkvist och den drygt 20-åriga sonen 
Johan Fridolf Congtulius Sandkvist, som senare 
blev Margaretas svärfar. 
• Några detaljer: en skottkärra, en stenmur och det 
som skulle kunna vara en plöjd åkermark. 

Det är tavlan och kontakten med Margareta som 
gav inspiration till den här artikeln.

NYBYGGARE
Nybyggarna John och Edla Sandkvist född Gustaf-
son köpte tomt i Segeltorp 1918. I Margaretas göm-
mor finns två porträtt av John och Edla som unga 
och nu får ni läsare också se dem. De köpte en tomt 
på ca 4 000 kvm i Segeltorp i Huddinge socken. 

De hade fyra barn och den äldste hette Johan 
Fridolf Congtulius. Han var född 1895 och stor nog 
att hjälpa till när egnahemmet skulle byggas. Han 
är den ena av de två på tavlan. 

DET ÄR TVÅ SAKER SOM INTE SYNS PÅ 
TAVLAN: 
• Att tomten låg intill en märkvärdig stenportal 
med järndörr och ett litet grön- och gulmålat hus, 
som var bostad för en av Stockholm stads många 
vattenledningsvakter 
• Att Långsjöns utlopp går förbi. Det går fortfa-
rande i ett öppet dike förbi stugan och genom en 
del av Kungens Kurva-området, men sedan går 
det i nedgrävda rör genom Skärholmen och Vårby 
gård, innan det rinner ut i Mälaren. Åke Sanell 
har gjort ett försök att räkna ut fallhöjden på det 
4½ km långa diket och fått det till i genomsnitt 1½ 
centimeter/meter. 

VATTENLEDNING 1904 FRÅN NORSBORG 
TILL STOCKHOLM - GENOM SEGELTORP
Invånarna i Stockholm behövde rinnande vatten 

och Stockholm stad byggde redan 1904 en 20 km 
lång huvudvattenledning från sitt reningsverk i 
Norsborg vid Mälaren och till en stor vattenreser-
voar vid sjön Trekanten i Brännkyrka. För drift- 
och underhåll gjordes ett antal kontrollstationer 
med ner- gångar till ”rörtunneln” och det var där 
man gjorde de vackra stenportalerna. Tunneln var 
så stor att man kunde gå i den och vid de flesta 
(kanske alla?) kontrollstationerna byggdes också 
en bostad åt en vattenledningsvakt. Alla husen 
byggdes efter samma ritning och målades i gult 
och grönt. Genom att söka på nätet kan man läsa 
mer om vattenledningen och se fina bilder på ner-

John och Edla Sandkvist som unga

Det fanns fler eldsjälar som cyklade till jobbet.  Johan 

Fridolf var inte den enda

Tunnelnedgång Vaktstugan vid Häradsvägen Sandkvists hus
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Det nya samhället fick elektricitet i mitten av 
1920-talet, men det tog tid innan alla fastigheter 
blev anslutna. Konsumbutiken fick elektricitet 1925.

Första åren kunde Sandkvists alltså välja att 
handla i någon av de två, men från 1932 hade koope-
rativa flyttat in i en ny Konsum i hörnet Häradsvä-
gen-Södertäljevägen. Det huset byggdes för att vara 
butik och man använde en standardritning från KF 
med bostad för föreståndaren en trappa upp. En 
period kunde snättringeborna ta buss dit och få pri-
set för biljetten avdraget vid betalningen. Det var 
innan Snättringe 1943 fått sin egen Konsum. 

På PRO-häftets bild av butiken kan man se 
stor cirkel på gaveln. Det var en annons för 
Cirkel-kaffe.

SEGELTORP BLEV MUNICIPALSAMHÄLLE ÅR 
1924, ETT AV SEX I HUDDINGE
Några aktiva nybyggare i Huddinge hade redan 
1916, alltså före den allmänna rösträtten bildat ett 
municipalsamhälle i villaområdet Hörningsnäs, så 
det fanns lokal erfarenhet. 1924 (dvs efter den all-
männa rösträtten) bildade man ytterligare fyra: 

Segeltorp, Stuvsta, Huddinge och Fullersta. 
1929 bildades Snättringe municipalsamhälle 
som det 6:e och sista i Huddinge. Segeltorpsmu-
nicipets första ordförande blev Gustaf Reinhold 
Ekman, han som också varit med och startat 
konsumtionsföreningen.

DANSBANA OCH ORDNINGSVAKTER
Margareta minns att man sa att John Sandkvist 
var fjärdingsman, men hon frågade aldrig, vad han 
egentligen gjorde. På nätet i Wikipedia kan man läsa 
att: ”År 1925 kom länsmännen att jämställas med 
polismän och som extraknäck kunde de ta uppdrag 
som ordningsvakter”. John Sandkvist kan alltså ha 
varit en av dem som hade uppdraget att vara ord-
ningsvakt vid dansbanan på höjden vid Hasselstigen. 

Åke Sanell har hittat uppgifter om den också, bland 
annat en skrivelse från närboende om ”olidliga för-
hållanden som vi år efter år utsätts för genom denna 
dansbana”, så ordningsvakterna behövdes tydligen. 

Även Snättringe hade en dansbana där det kräv-
des ordningsvakter. Den låg i backen mellan Ber-
gakungsvägen och Snättringevägen, men om man 
någon gång ringde till grannen i Segeltorp och bad 
om hjälp, lär vi aldrig få veta. 

TELEFON
Den första telefonstationen ska ha startat redan 
1916 och övertagits av Televerket 1921. Den låg vid 
Mälarvägen och flyttade sedan runt på flera stäl-
len innan den manuella växlingen upphörde 1942.

När familjen Sandkvist f lyttade till Segeltorp 
pågick arbetet med att dra telefonledningar och de 
var bland de första som bestämde sig för att skaffa 
den nymodigheten. Som Margareta minns det, fick 
de telefonnummer, Segeltorp 1. 

igenom Segeltorp. När Sandkvists kom fanns det 
redan två livsmedelsbutiker att välja på, en privat 
och en kooperativ och de låg på var sin sida om 
Södertäljevägen. 

Den privata butiken låg i bottenvåningen på ett 
stort bostadshus som kallades Ekensberg och från 
omkring 1907 övertogs den av två systrar Anders-
son. Den ena, Alfrida gift Jansson skötte samtidigt 
samhällets postväska och tog emot och delade ut 
post. När man fick utbärning med brevbärare har 
jag inte sett någon uppgift om.

Den andra butiken hade startats 1910 av Segel-
torps kooperativ förening. Det var den första koo-
perativa butiken i Huddinge socken och den låg i 
ett litet hus på en tomt ungefär där Delicato lig-
ger. Det var några segeltorpsbor med Gustaf Rein-
hold Ekman som drivande, som hade köpt tomten 
av patron Lignells företag, AB Billiga tomter och 
samtidigt köpte de ett litet hus, som de flyttade 
dit. Speceriavdelningen var viktigast och coope-
rations-/samarbetstanken fanns. Man odlade egen 

potatis och i början köpte man mjölk från närlig-
gande gårdar. Andra viktiga produkter var olja och 
fotogen. 1919, det året då Sandkvists flyttade till 
Segeltorp hade föreningen stora ekonomiska pro-
blem. Året innan hade det gått så långt att man 
diskuterat att lägga ner och man hade kallat till ett 
extramöte den 27 okt 1918. Det kom 9 röstberät-
tigade medlemmar och med 5 röster mot 4 beslöt 
man att fortsätta. 

Ett municipalsamhälle omfattade en 
del av en stor socken/kommun och hade 
befogenhet att ta ut egen skatt. Avsikten 
var att kunna förse det avgränsade området 
med sådan samhällsservice, som den 
övriga socknen inte fick del av, t ex vägar, 
elektricitet, stadsplaner, telefonstationer och 
ibland läkare. Skola, fattigvård och länsmän/
fjärdingsmän var socknens ansvar.

Konsum slutet 1920-talet

Huddinge och Skellefteå är de kommuner i 
Sverige som haft flest municipalsamhällen. 
Det tidigaste på Södertörn var Dalarö, 1876.
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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

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

TRE GENERATIONER SANDKVIST  
I SAMMA HUS
På äldre dagar flyttade John och Edla upp i över-
våningen och lät äldste sonen Johan Fridolf med 
familj bo i bottenvåningen och deras son fick nära 
till skolan, den låg ungefär där Segeltorps skola 
fortfarande ligger.

Johan Fridolf arbetade hos LM Ericsson i Älv-
sjö och var föreståndare på den mekaniska verksta-
den. För att komma dit cyklade han, fast vägarna 
var inte så lättframkomliga som idag. Mamma 
Gully var hemmafru. Sonen Ulf Sandkvist gifte sig 
med Margareta, hon som berättat och bidragit med 
bilder.

Text och bild: Gunnel Jacobsen

KÄLLOR:
”Segeltorps kooperativa förening”, Karl Nilsson 1960 

”Huddinge posthistoria” utgivet av Huddinge  
frimärksklubb 1985

”Herrängen 100 år som Willastad”, Svante Walton och Åke 
Klingström 2009 

”Segeltorp municipalsamhälle 1924-1952”  
nyutkommen bok, Åke Sanell 2016

”Snättringe-Långsjö, Historia kring en sjö”,  
Gunnel Jacobsen 2009

och

från och med årets Långsjörunda också  
en ”promenadtext” med ljud på  
www.snattringe.com/ langsjorundan
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Långsjörundan 2016
Söndagen 11 september arrangerades den årliga Långsjörundan 
med SFF som en av arrangörerna. Det vackra sensommarvädret 
lockade många till rundan och alla underhölls vid vår station av 
gruppen Småfranska.
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FÖRENING VUXNA RÄTT SVAR BARN RÄTT SVAR

Station 4  
Burkina Framtid

Vid Ste Bernadette 
Flickhem i Kongoussi 
byggdes någonting 
med Burkina Framtids 
finansiella stöd i början 
2016. Vad var det?

X. ett solskydd Burkina Framtid hjälper 
barn i Burkina Faso. I 
vilken världsdel ligger 
Burkina Faso?

2. Afrika

Hur långt från hu-
vudstaden ligger det 
barnhem som Burkina 
Framtid stödjer i Bur-
kina Faso?

X. 45 km Vad heter Burkina Faso 
huvudstad?

X. Ouagadougou

Sektion 5  
Segeltorps Scoutkår

Vad är det här för träd? 1. Hassel Vad är det här för träd? 2. Rönn

Vad är det här för träd-
slag?

1. Furu Vilket träd kommer de 
här barren ifrån?

1. Gran

Station 6  
Segeltorps PRO

Vilket jubileum firade 
Segeltorp pro?

1. 50 år Groda hoppa högre än 
soptunna?

2. Soptunnor 
kan inte hoppa

Hur stor andel pen-
sionärer i Sverige?

1. Ca 20% Vad händer med 
figurens näsa om han 
ljuger?

X . Den blir längre.

Station 7  
Lokalpolisen  
Huddinge/Grannstöd  
i Huddinge

Vad innebär det att bli 
medlem i föreningens 
Grannstöd Huddinge?

2. Du och dina grannar 
hjälps åt att ha koll på 
varandras hus.

När bör du ringa 112? 1. Vid allvarligt brott

Vad innebär det att 
starta grannsamverkan 
med hjälp av lokalpo-
lisen Huddinge?

2. Du får ett direktnum-
mer till polisen som 
du alltid ska ringa om 
du vill komma fram till 
någon inom polisen 
för att få hjälp med vad 
som helst som händer 
i grannsamverkans-
området. 

Om du vill få tag på 
polisen och det inte är 
något akut so händer, 
vilket telefonnummer 
ska du då ringa?

X. 114 114

Station 8  
Snättringe 
Fastighetsägare-
förening

Under hur många år var 
Snättringe ett munici-
palsamhälle?

1. 18 år Hur många ben har en 
vuxen fästing?

2. 8

Vilken av dessa tre 
insekter är Sörmlands 
landskapsinsekt?

X. Vilket av dessa tre alter-
nativ är inte en växt?

1. Lammfot

Station 9  
Segeltorps Röda  
Korsförening

Var i vår närhet har 
Röda Korset ett projekt 
för att hjälpa utsatta 
människor med mat, 
tvätt, träna svenska 
m.m

X. Kungens Kurva Vad måste man ha när 
man cyklar?

X. Hjälm

Hur många människor 
i Sverige drabbas av 
hjärtstopp varje år?

2. 10.000 Vad gör Röda Korset? X. Hjälper människor i 
krig och katastrofer

Station 10  
Segeltorps  
kulturförening

Hur många karameller 
finns det i burken?

X. 169 st Vad heter seriefiguren? 1. Svampbob Fyrkant

Om det sitter 4 flugor 
på ett bord och man 
slår ihjäl en. Hur många 
finns det då kvar?

X. 1 Vad heter kattrasen? X. Siames

FÖRENING VUXNA RÄTT SVAR BARN RÄTT SVAR

Station 1
Segeltorps Villaä-
gareförening

Hur mycket kan du få 
i rabatt som medlem i 
Villaägareföreningen?

2. Upp till 30% Det finns många arter 
av orm. Hur föder  
ormar ungar?

2. Vissa levande och 
vissa lägger ägg.

Som medlem i Segel-
torps Villaägare får du 
låna en värmekamera 
för undersökning av 
ditt hus. Vilken avgift 
behöver du betala för 
lånet?

1. 0 (ingen avgift)

Station 2  
Herrängens  
Villaägareförening

När bildades Herräng-
ens Villaägareförening?

2. 1921 Vilken av dessa fiskar 
finns inte i Långsjön

X. Guldfisk

Vilken arkitekt har ritat 
Herrängens skola?

1. Folke Löfström Från förskoleklasserna 
till 6:an, hur många 
klasser finns det totalt 
på Herrängens skola?

X. 26

Station 3  
Långsjö Fastighets-
ägareförening

Vad var den direkta 
anledningen till att 
Långsjö Fastighetsä-
gareförening, LFF, bil-
dades 1909?

2. För att kunna han-
tera en donation om 
1.000 kr från en privat 
fastighetsägare.

Vem av dessa figurer är 
en groda?

1. Kermit

Vad var det mest ovän-
tade föremålet som 
hittades i vattnet under 
LFFs strandstädning i 
maj 2016?

1. Julskinka Vad heter det vanli-
gaste groddjuret i Älvs-
jöskogen på latin?

1. Bufo bufo

Vinnarna i 2016 års långsjörunda
DE VUXNA FÅR PRESENTKORT BLOMSTRANDE TING VÄRDE 300 KR (50 KR SPONSRAT AV 
BLOMSTRANDE TING). BARNEN VINNER ETT PRESENTKORT PÅ BIO PÅ 120 KR.

DE LYCKLIGA VINNARNA I DE VUXNAS 
TIPSRUNDA ÄR:
14 rätt Eva Österberg, 15 rätt Elon Albertsson, 16 
rätt Micke Kogner samt 16 rätt Halle Kogner. 

DE LYCKLIGA VINNARNA I BARNENS 
TIPSRUNDA ÄR: 
14 rätt Anna Frykman, 15 rätt Sigge Heimerson, 
15 rätt Stella Jelksäter, 15 rätt Märta Heimersson,  
16 rätt Axel Wintn, 16 rätt Felix Jelksäter och 19 
rätt Irma Österberg.
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