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Vår närmiljö kring hemmet känns och påverkar oss varje 
dag. Den psykologiska miljön handlar ofta om relationer med 
familj och grannar. Vårt sätt att prata, uppträda, respektera 
och ta hänsyn till varandra spelar stor roll för hur vi själva mår.

POLITISK ATTACK MOT FÖRENINGSLIVET I HUDDINGE
Med liberalerna i spetsen vill de sätta ekonomisk press på för-
eningslivet genom att ta ut avsevärt högre hyror. En av för-
delarna att bo i Huddinge har varit stödet och insikten om 
betydelsen av föreningsliv för det allmänna hälsotillståndet 
bland de boende i kommunen. Nu har politikerna kortsiktigt 
sneglat på ekonomiska omfördelningar. 

 Jag överväger allvarligt att föreslå alla berörda föreningar 
att ej utnyttja kommunens anläggningar och istället söka 
andra lösningar för verksamheten. Då blir det inga inkomster 
för kommunen samtidigt som den själv får stå för hela kost-
naden. Vi riskerar höjd skatt, men då får vi väl överväga att 
flytta till en annan bättre kommun. Tråkigt att känna så för 
en kommun som jag har tidigare har gillat så mycket.

ÖKAD PARKERINGSSTRESS FÖR BARNFAMILJERNA 
OCH VILLAÄGARE
Ett annat exempel på hur vår närmiljö påverkas är det beslu-
tade försöket med försöket med parkeringsavgifter i närheten 
av Stuvsta och Huddinge pendeltågsstationer. 

Det betyder att det kommer att bli lagligt att ställa sig direkt 
framför villor med risk ljud- och framkomlighetsstörningar 
under dygnets alla timmar. Det är också troligt att boende på fler 
villagator som gränsar till det avgiftsbelagda området kommer 
att få samma problem med smällande bildörrar och motorer.

Mitt förslag i denna del blir att bilister med behov och som bor 
i Stuvsta och Snättringe får möjlighet till en typ av boendepar-
kering utan kostnad med SL-kort i närheten av Stuvsta station. 

VILLAOMRÅDESKULTUR KROSSAS
Ett tredje exempel som påverkar tryggheten i vår närmiljö 
är hur bolag köper upp en villa och gör om det till ett trångt 
boende för många hyresgäster utan att 
själva bo där. Vi fastighetsägareför-
eningar i Huddinge följer detta och är 
beredda att göra en gemensam sak, för 
vi kan se det som en valfråga om nuva-
rande politiker vill förändra boende-
miljön med ökad otrygghet. 

Snättringe fastighetsförening arbe-
tar för närmiljön i visionen om Snygga 
Trygga Snättringe!

Lars Lehman, Ordförande
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MOT NYA MÅL
2016 var ett fantastiskt år på många sätt. Härliga kunder och med-
arbetare. Motivationen har varit på topp och marknaden har visat sig 
från sin bästa sida. Under 2016 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 2017 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 2016. 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.

 

Våra värderingar gör skillnad! Vi skänker ett bidrag 
till SOS Barnbyar när du värderar eller säljer med oss. 

 
Vi önskar er ett fortsatt trevligt 2017. Välkommen!

skandiamaklarna_huddinge

SkandiaMäklarna Huddinge Botkyrka Salem Ävsjö Årsta

SM_Huddinge_Helsida_Snättringebladet_A4_sept16.indd   1 2017-02-03   11:31
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Plötsligt händer det!  
Sibel serverar kaffe på Nytorp
Sommaren 2016 hade Sibel Özkan ingen aning om att hon 2017 skulle 
driva ett café i Källbrink. Visst fanns en dröm om ett grönt trähus mitt 
i skogen som Sibel minns från sitt hemland där man serverade frukost 
och turkiskt kaffe. Av en tillfällighet fick hon i oktober förra året möj-
lighet att ta över en liten röd stuga med vita knutar och en trädgård 
under grönskande träd och kunde börja brygga svenskt kaffe.

INVIGNING MED BLÅSORKETER
Ulrika Gyllenklev har drivit Café Nytorp som 
sommarcafé i 25 år men när Sibel av en slump tog 
en kopp kaffe i trädgården frågade hon om Ulrika 
hade några planer på att överlåta verksamheten. 
Det dröjde inte länge innan hon fick ett positivt 
svar. Från början av oktober var caféet öppet under 
helgerna och till jul serverades glögg och peppar-
kakor. Den stora invigningen var 1 maj då Café 
Nytorp öppnade för sommaren och kommer att ha 
öppet alla dagar i veckan. Det var mycket folk som 
samlades i trädgården, solen sken och Süperstar 
Orkestar spelade svängig balkanmusik på trum-
pet, bastuba och trombon.

LÄTT ATT HITTA TILL CAFÉ NYTORP
Café Nytorp är ett populärt vattenhål för törstade 

badare på väg till Gömmaren, motionärer, dagis-
grupper eller bara som ett mål för långprome-
naden där man kan stanna till för en fika. Lite 
enklare lunch som smörgåsar, pajer, soppa och 
pannkakor finns också på menyn. Det är även lätt 
att ta sig till Café Nytorp med bil eller mc och det 
finns en stor parkering i anslutning till idrotts-
platsen. Sibel har satt upp lite pilar och reklam 
längs vägen så att det ska vara lätt att hitta även 
utan GPS. Vill man åka buss stannar 706 utan-
för caféet. Många event finns också planerade bl 
a växtloppis både vår och höst tillsammans med 
Huddinge Botkyrka Trädgårdssällskap och jul-
marknad när lussekatterna är nybakade. Det 
finns också ytterligare ett hus på tomten med en 
lokal som man kan boka för födelsedagsfirande 
eller andra fester.

Medlemsregister 
Jan Samuelsson 070-963 19 20
Inger Samuelsson 774 98 20

Miljö och stadsplaner 
Lars Lehman 711 66 77
Mats Persson

Placeringar 
Annsofi Ericsson-Lehman 711 66 77
Kennet Bergh 608 12 94  
Kjäll Järvliden  073-088 88 91
Björn Norén 070-536 77 02 

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

Tält
Gert Östergaard 070-736 16 84
Lars Lehman 711 66 77 
Mikael Jonsson 779 32 92

Återbruk
Johan Pettersson 070-874 19 87
Yvonne Karlsson 070-874 19 87

Revisorer
Svante Axelsson 608 15 28 
Sven Eklund 070-241 96 95  
 
Revisorssuppleanter
Gustaf Rubensson 711 31 11
Ingvar Gustafsson 744 42 43

Valberedning
Alexandra Birk 070-811 54 16

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

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.

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

Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman  711 66 77

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

Suppleanter
Lars Tiberg 070-686 90 46

Kommittéer
Fest 
Marianne Lindquist 070-656 79 87
Jennifer Toranzadeh 076-297 90 85 
 
Grannsamverkan 
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77 
Bo Antonsson 774 28 35

Historia 
Gunnel Jacobsen  711 35 48

Information  
Bengt Höglund 774 97 47 
Lars Tiberg 070-686 90 46
Sofi Norstedt 070-886 68 97 
Lars Lehman 711 66 77
Staffan Kihl 711 02 96
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TORPET HAR GAMLA ANOR
Nytorp kallades för Smörpundet i gamla husför-
hörslängder. Anledningen är att intill torpet finns 
en bergknalle som påminner om en bytta avsedd 
för smör. Torpet som ligger vid gamla Göta Lands-
väg har rötter sedan 1600-talet men nuvarande 
byggnad tillhörde Wistaberg och de första som 
bodde i huset i början på 1800-talet var Carl Carls-
son och hans hustru Christina med sju barn, en 
piga och två drängar. På 1920-talet tillkom en häst, 

två kor, gris och några höns. Torpet var ett små-
bruk men det förekom även tvätteriverksamhet 
i bäcken. Tomtberga Fastigheter är numera ägare 
och ansvarar för underhållet av husen. Sedan 1994 
har det varit café på torpet.

VI HOPPAS PÅ EN SOLIG SOMMAR
Sibel lovar att alla stamgäster kommer att känna 
igen sig. Äppelpaj, tosca och kärleksmums finns i 
montern men även kanske lite nyare bakverk och 
varför inte en räksmörgås. Det verkar som om räk-
smörgåsen har fått en pånyttfödelse och efterfrå-
gas av allt fler. Det finns plaster inomhus men det 
är naturligtvis uteserveringen som lockar under 
sommarmånaderna. Men en förutsättning är att 
solen inte skyms av regntunga skyar. Ett utecafé i 
hällregn får tyvärr inte så många gäster även om 
det porlar stämningsfullt i bäcken. 

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Låt oss göra jobbet!

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

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

Köksblandare
Mora Cera K5

INSTALLERAT & KLART

3.815:-
Inkl. installation.*

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

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. 

WC
Ifö Sign 6860

INSTALLERAT & KLART

5.345:-
Ord. pris 7.180:-

SPARA 1.835:-

Inkl. installation.*

Vi utför alla typer av VVS-arbeten till fasta priser!

t.o.m 2107-10-01
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Snättringe vilar på gammal prästgårdsmark
Prästgårdsmarker fanns förr i tiden över hela Sverige eftersom 
prästerna inte hade någon lön utan i istället fick mark att odla på. 
Snättringe vilar till stora delar på Tomtberga prästgårdsmark. Låt 
oss backa tiden och se hur prästgårdsmarken utvecklats från 1000-
talet fram till våra dagar.

1000-TALET 
Landsvägen mellan Götalanden i södra Sverige och Stockholm/Upsala kallades Göta 
Landsväg. I Huddinge gick den mellan Flottsbro och Korkskruven och vidare till Skans-
tull. Här i Snättringe gick den från Källbrink, Stråkvägen, Lönnvägen och Snättringe-
vägen till Korkskruvsbacken och för det mesta var det med häst och vagn man kämpade 
uppför/nedför Långsjöpasset (Korkskruven) – om man inte kunde ta vintervägen över 
isen! 

1200-TALET 
Sverige hade blivit ett kristet land och det byggdes kyrkor. Socknarna skulle ordna så att 
prästen fick en bostad och en egen mark, prästgårdsmark. Huddinge tillhörde Sträng-
näs stift och prästgården fick namnet Tomtberga. Kyrkan byggdes på en ”udde” i den 
del av socknen, som nu är centrala Huddinge och prästens bostadshus strax öster om 
kyrkan. För att tillgodose kravet på prästgårdsmark ”tillsköt” de två byarna Stuvsta och 
Fullersta en lång smal mark, nästan ½ mil, mellan sina ägor från Långsjön i norr till Tre-
hörningen i söder. Det blev ”Tomtberga prästgårdsmark”. Det var en variationsrik mark 
med både berg, sluttningar, gärden och åkertegar. Den gav fiskerätt till två av socknens 
sjöar och det fanns en förhållandevis stor åkermark vid Långsjön, som prosten Gleis-
man långt senare skulle få som ”odlingsmark på 30 friår”. På liknande sätt skapades det 
mängder av prästgårdsmarker runt om i Sverige och av en händelse fick jag veta att det 
fanns präster i Blekinge, som fick rätt till ålfiske.

1500-TALET
De två församlingarna Huddinge och Brännkyrka skulle ha 
en gemensam kyrkoherde. Brännkyrka kyrka hade brunnit 
och folk kunde inte få tag i någon präst nattetid. Stadspor-
tarna in till Stockholm var låsta, men i Huddinge kunde man 
knacka på fönstret i prästgården. Prästerna från Huddinge 
använde Göta Landsväg när de skulle mellan sina två kyr-
kor och vintertid kändes det säkert naturligt att ta vägen över 
isen, när man kom fram till Långsjön.

Gräns-röse, ”Långsjöröret” och 
www.lantmateriet.se/historiska kartor 
Ett fem-stenaröse, som på kartan kallas Långsjöröret, hade 
ställts vid Långsjöns ände. Det var en typ av gränsrösen, som 
gjordes där marker från tre egendomar ”möttes”. Det skulle vara 
en hjärtsten och fyra riktningsstenar. Här gällde det Tomtberga 

prästgårdsmark, Långbro säteri och Stuvsta by. På en karta från 1700-talet står det att Lång-
sjöröret stod ”nordan landsvägen”. Det var Göta Landsväg, men i kanten på kartan står det, 
”ikullvält”.

Försommaren 2016 var vi några som studerade lantmäteriets karta på nätet, skrapade i 
marken och hittade de stenar som en gång ställts upp för att markera de tre ägogränserna. 

1800-TALET 
Johan Fredrik Gleisman från Julita hade fått tjänsten som kyrkoherde i pastoratet Hud-
dinge-Brännkyrka och bodde i Tomtberga prästgård. Han var gift med Maria Kumblin 
och han begärde och fick ett stycke av den långa prästgårdsmarken, som ”egen odlings-
mark” på ett särskilt kontrakt, sk 30 fri-år. Det var ungefär det plana området mellan 
nuvarande Kyrkstötsvägen-Storskiftesvägen-Advokatstigen och Långsjön och det bygg-
des ett hus på den del av marken som låg närmast sjön. I husförhörslängderna kan man 
läsa att huset kallades Marieberg (kanske efter fru Maria) och att en av kyrkoherdens 
döttrar, Eleonora Gleisman bodde där som nygift. Hon födde ett barn den 17 maj 1830, 
men dog i samband med förlossningen och fadern och barnet flyttade. Enligt husför-
hörslängden hyrdes huset därefter ut som 
tillfällig bostad till folk, som bara stan-
nade korta perioder.

Grundstenarna efter Gleismans hus lig-
ger kvar inne i buskaget, och när man ser 
dem kan man fundera över om det kan-
ske stått ett annat hus där tidigare och 
att Gleisman lät bygga på en gammal 
husgrund.

Vi kan föreställa oss att den unga famil-
jen på vintern från sina fönster kunde se 
och höra de fordon som använde vintervä-
gen och också - att de skulle ha kunnat se 
5-stena-röset - om det inte varit ikullvält

Snättringe Husblad  |  Nr 101

Hjärtstenen i femstenaröset. Stenar i husgrund
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1900-TALET
Sveriges präster skulle få lön i kontanter i stället för ”i natura” och Sveriges alla stift bör-
jade sälja ut sina prästgårdsmarker. Huddinge tillhörde Strängnäs stift.

1935
Snättringe hade blivit municipalsamhälle och i fullmäktiges protokoll står det Fria 
Samhällsföreningen begärde att ”kontraktet om badplats vid Badstigen” skulle annul-
leras. (Sid 96 i Snä-Långsjö.) Det fanns alltså någon form av kontrakt med någon, redan 
medan Strängnäs stift ägde marken, men jag har inte hittat någon ledtråd!?!?. Här finns 
mer att forska i.

1936 
Stuvstabolaget köpte hela den del av Tomtbergas prästgårdsmark, som låg inom Snätt-
ringe municipalsamhälle, lät stycka den till villatomter och sålde – men de sparade de 
högsta bergen och ett stycke strand vid Långsjön. 

Uppe på de obebyggda bergen finns det numera härliga stigar som hundägarna hjäl-
per till att hålla öppna och på några ställen har kommunen 2016 markerat ”ingångar”.

1945 
Ett annat, mindre stycke mark ”vid sjöänden” hade Stuvstabolaget redan 1929 köpt av 
Långsjö gård och 1945 gavs den som gåva till Stuvsta municipalsamhälle med motive-
ringen: att tillförsäkra Stuvstas inbyggare tillgång till strand vid Långsjön, vilket ansetts 
önskvärt, enär samhällets mark eljest slutade 14 meter från sjön. Som villkor för gåvan 
gällde att samhället själv bekostade lagfarten samt förband sig att, såvitt på samhället 
ankomme, tomten användes såsom s.k. allmän plats.

Texten är litet svårtolkad, men på kartan ser man tydligt att gåvan bestod av den 
mark som numera ligger mellan lekplatsområdet och sjön. Den låg då i Brännkyrka 
socken och ligger faktiskt numera i Stockholm, men Huddinge har nu 2017 gjort med 
Stockholm om nyttjandet.

2016-17 
Jag har lämnat in ett medborgarförslag till Huddinge kommun om att den fd präst-
gårdsmarken vid sjön ska ingå i Långsjö-lekplatsens område. Det beviljades i april 2017.

2017, TRE SPÅR AV ATT DET FUNNITS MÄNNISKOR HÄR 
1. Stenar från ett 5-stenaröse visar ägogränsen mellan Långbro säteri, Stufsta by och 
Tomtberga prästgårdsmark.

2. Stora stenar ligger på ett sådant sätt, att man lätt förstår, att det har stått ett hus just 
där. Det är också inritat på en karta, Snättringe-Långsjöboken, sid 22.

3. Spår i marken tyder på att det funnits en vinterväg, där man även med fordon 
kunde ta sig ner till sjön och på isen över till andra sidan - eller komma från Bränn-
kyrka-hållet och upp till prästgårdsmarken - i stället för att kämpa uppför eller nedför 
det branta Långsjöpasset, det som nu heter Korkskruven.

Vintervägen användes fortfarande på 1920-talet när de första nybyggarna i Snätt-
ringe köpte virke till sina hus. De fick virket levererat till Älvsjö station och ordnade 
själva transport med häst och vagn hem till sina Snättringe-tomter (Häradsvägen fanns 
inte). Om de beställde sitt virke på vintern kunde transporten alltså gå över isen på 
Långsjön.

Sammanfattning
• Prästgårdsmarkerna i Sverige blev inte aktu-

ella för styckning förrän de köpts av den tidens 
tomtbolag.

• Det skulle kunna vara vintervägen över Lång-
sjön, som gjorde att 

• Stuvstabolaget avstod från att sälja marken när-
mast stranden.

• Flera av deras köpare behövde använda 
vintervägen.

• Alltså, det verkar vara Stuvstabolagets förtjänst 
att vi fortfarande har både en obebyggd allmän 
strand vid vår ände av Långsjön och några obe-
byggda höjdryggar med härliga stigar, där det 
en gång var prästgårdsmark.

Text: Gunnel Jacobsen

Specialister på dränering  
och fuktskydd med 15 års  
erfarenhet på området
• Lägger dräneringssystem på rätt nivå

• Lägger nytt regnvattensystem

• Öppnar upp källarväggen för att möjliggöra uttorkning

• Hindrar markfukten från att sugas in i källarväggen

• Sänker fuktnivån i källarväggen

• Säkrar så att marken lutar från huset

• Byta vatten- och avloppsledningen till huset

• Spräcka sten och berg som är i vägen på tomten

•  Tomtplaneringar – trädgårdsanläggningar, färdiga gräsmattor,  
nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning mm

• Renovering av källargolv med eller utan värmeslinga

• Betonggolv

FuktskyddadeHem
THOMAS GLAAD AB

08-779 80 50 | info@fuktskyddadehem.se
Källbrinksvägen 43B, 141 31 Huddinge

Ring för gratis kostnadsförslag, 08-779 80 50
För mer info se www.fuktskyddadehem.se

Medlemmar i 

Snättringe fastighets-

ägareförening erhåller 

5% rabatt på 

utförda arbeten

Vintervägen över isen började på land.

PS. Jag rekommenderar www.lantmateriet.se/
historiska kartor. Det finns kartor från hela 
Sverige och mycket spännande att hitta. Man kan 
ha sin hembygd på flera ställen.
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livnär sig på olika blommande växter. Larven för-
puppar sig först andra året och även puppan över-
vintrar i marken.

Bokspinnare livnär sig, som namnet anty-
der, i första hand på bok men även olika frukt-
träd används som nödföda. Både den vackra lar-
ven och de vuxna fjärilarna är inte helt ovanliga 
trädgårdsbesökare.

Jag har också tagit med två dagfjärilar som har 
brännässla som värdväxt, nässelfjäril och påfå-
gelöga. De växande larverna kan man ibland se 
i massförekomster på brännässlor, men när de bli-
vit fullvuxna på hösommaren ger även de sig ut på 
vandring för att hitta lämpliga ställen att förpuppa 
sig på. Båda arterna övervintrar sedan som fullbil-
dade fjärilar.

Till sist en varning: Håriga larver bör man för 
säkerhets skull inte ta i med händerna. De vassa 
håren är försvarsvapen och innehåller mer eller 
mindre giftiga ämnen som kan orsaka hudirri-
tationer, svullnader eller i värsta fall allergiska 
reaktioner.

Text och bild: Staffan Kihl

Larver på vandring
Under sensommaren och tidigt på hösten kan man få se stora, 
upp till decimeterlånga, larver krypa på marken. De tycks vara på 
målmedveten vandring mot något. 

Sådana larver väcker ett visst uppseende och bil-
der dyker ofta upp i tidningsnotiser och på soci-
ala medier med undringar om vad det är för något. 
Många nattfjärilar övervintrar i markförna som 
fullvuxna larver eller förpuppar sig innan de går 
till vintervila. Det är nästan alltid larver av sådana 
nattfjärilar på spaning efter en lämplig övervint-
rings- eller förpuppningsplats som visar sig på det 
här sättet. De flesta är ganska vanliga fjärilar och 
jag har valt ut fyra arter som det finns goda möjlig-
heter att få syn på i Snättringe.

Larverna av större träfjäril är nog de som man 
oftast ser. De övervintrar i jorden och det är inte 

ovanligt att man på våren råkar gräva upp dem i 
komposter eller trädgårdsland. Fjärilen kallades 
förr trädödare (träd-ödare, inte trä-dödare) efter-
som larverna om de förekommer rikligt kan skada 
lövträden som de lever i.

Större snabelsvärmare är en vacker fjäril som 
under gynnsamma år kan vara vanlig. Senast 
skedde det 2015 då jag i september hittade två lar-
ver vid Åvägen nära Huddingevägen. Om larverna 
blir störda drar de in huvudet och blåser upp fram-
kroppen så att de avskräckande ögonfläckarna 
syns tydligare (se bilden).

Brun björnspinnare är en vanlig nattfjäril som 

Större snabelsvärmare Brun björnspinnare Nässelfjäril

PåfågelögaStörre träfjäril Bokspinnare
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från färgsättning till val av blandare på toaletten. 
Här finns inga gamla träningscyklar som står och 
ser ledsna ut utan allt är nytt och tip top. Efter-
som Natalie är sin egen boss fick hon bestämma 
allt själv och behövde inte rätta sig efter någon 
gemensam profilering. Målet är att kunna erbjuda 
ett brett träningsutbud i en avspänd och exklusiv 
miljö. Hon hoppas att inom några år kunna öppna 
och driva ett par gym till men fram till dess så 
kommer Stuvsta att få 100% uppmärksamhet.

INTE BARA TRÄNING 
Conny Österling arbetar tillsammans med Natalie 
och har en mångårig erfarenhet som PT (personlig 
tränare) i bagaget och har sina bopålar i Snättringe. 
Conny framhåller att gymmet även har en social 
funktion där alla åldrar, religioner och etniciteter 
kan mötas. På dagtid träffas seniorer som upptäckt 
att det innebär ökad livskvalitet att sträcka och 
tänja på både stora och små muskler medan det 
under kvällen samlas mer ungdomar som är måna 
om sin kropp och kanske vill fixa magrutorna eller 
få en bakdel som Beyoncé.

MASKINER ELLER FRIA VIKTER
Det finns mycket att välja på och seniorer och stu-
derande har specialrabatt på gymkort. Vill du träna 
med maskiner finns t ex roddmaskiner, dragma-
skiner, trampmaskiner och träningscyklar. Vill du 
göra chins som är mycket populärt kan du göra det 
både med hjälp av maskin eller gummiband. Chins 
är en av de bästa styrketräningsövningarna för en 
stark och välutvecklad muskulatur på överkrop-
pen. Du kan även träna men fria vikter (hantlar 

Nu finns det inga svepskäl!  
800 kvm väntar på dig i Stuvsta.
På lämpligt gång- och cykelavstånd från Snättringe öppnade First 
Class Fitness gym i februari. Där kan du hitta en tid mellan 05.00 
och 24.00 samt en träningsform som passar dig oavsett om du vill 
träna i grupp, lyfta skrot eller gå en match med någon av maski-
nerna. Vill du hellre ta en svängom finns det zumba och latin 
dance som får dina muskler att skaka loss. Efter ditt träningspass 
väntar en kopp kaffe och social samvaro i loungen.

NATALIE HAR ÖPPNAT ETT EGET GYM 
First Class ägs av Natalie Ström som länge haft en 
vision av att öppna ett eget gym efter att under 10 
år varit delaktig i att driva söderorts största gym-
kedja Flex Sports Club. När verksamheten bytte 
ägare bestämde sig Natalie för att ta steget fullt ut 

och satsa på att köra i egen regi. Efter att ha tittat 
på flera lokaler upptäckte hon vilken potential det 
fanns i den gamla scoutlokalen vid Stuvsta torg. Då 
var det bara att gå all in. Det fanns 800 kvm att 
blåsa ut och göra om till en smakfull och modern 
träningslokal. Allt är genomtänkt i minsta detalj 
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ta det där första klivet över tröskeln för att upp-
täcka att du varken är för gammal, för tjock eller 
för tanig för att börja styrketräna. Testa olika 
övningar och hitta det som du trivs med och tycker 
är roligt. Det är inte meningen att det ska vara pina 
utan du ska känna dig starkare och piggare efter ett 
pass. Mycket händer i din kropp när du tränar och 
du får en positiv feedback i form av både dopami-
ner och testosteron. Kondition och hjärt- och kärl-
hälsa förbättras, kaloriförbrukningen ökas samti-
digt som muskler och skelett stärks. Risken för att 
få allvarliga sjukdomar minskar och många hävdar 
att motion kan förlänga livet med sex till nio år. För 

att du ska nå ett bra resultat är det viktigt att du har 
en plan – ett träningsprogram som tar dig dit du 
vill. Saknar du kunskap själv är det här du behöver 
ta hjälp för att inte planlöst glida omkring bland 
maskinerna samt få en rutin som med visst mått 
av tålamod leder dig fram till målet. Det gäller att 
börja försiktigt och inte ha för bråttom. Glöm inte 
att träningen ska ge ökad lust, glädje och välmå-
ende och att målet är att få balans i livet och en 
kropp som kan vara din vän i många år framåt.

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

och skivstång) vilket ofta involverar fler muskel-
grupper och kan anpassas efter din egen kropp och 
det mål du har med din träning. Övningar med 
fria vikter anses vara ett naturligare sätt för krop-
pen att röra sig vilket även minskar risken för ska-
dor under förutsättning att du har fått instruktion 
om hur du ska lyfta vikterna på rätt sätt. Behöver 
du hjälp finns alltid Conny till hands som instruk-
tör eller PT. Vill du hellre träna i grupp finns bl. a. 
Body Pump där hela kroppen få en genomkörare 
och Cx-Works där också kroppen är det största 
arbetsverktyget och övningarna genomförs med 
gummiband och viktplattor till häftig musik. Om 
det spritter i benen finns zumba och latin dance 
och för lite mer mindfullness även yoga. Är du på 
fightinghumör finns en boxboll att attackera. 

CLUBKVÄLLAR OCH HAPPENINGS
Förutom möjlighet till styrketräning finns även 
tillgång till solarium och den senaste typen av 
massagefåtölj vilket ingår i gymkortet. Behöver du 

barnpassning finns First Kids där dina barn mel-
lan 3 månader och 10 år blir väl omhändertagna av 
kunnig personal. Natalie och Conny vill även satsa 
på olika clubkvällar med föreläsningar om kost 
och träning, wellnessresor, klubbfester och kanske 
gemensam stavgång till någon trevlig restaurang. 
När det gäller resor har Natalie funderingar på en 
tripp till Torrevieja med mycket dans och zumba. 
Andra nyheter som är i pipeline är mammagympa 
och samarbete med en kiropraktor för att även 
kunna erbjuda medicinsk rehabilitering.

VARFÖR SKA MAN TRÄNA?
Det är tätt mellan gymmen i Stockholm och det 
verkar som alla gör minst tre pass i veckan. Men 
visst kan det fortfarande finnas en rädsla för att 
ta det första klivet in på gymmet. Kommer jag att 
passa in? Kommer alla att titta på mig och se hur 
otränad jag är och att jag inte vet hur maskinerna 
fungerar? För att inte tala om kläderna – tänk om 
de är helt ute? Då gäller det att bita ihop och våga 
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lång livslängd. Tål värme bra och är svår att repa. 
Eftersom granit är ett hårt material finns risk att 
glas och porslin kan gå sönder om man tappar det 
på bänkskivan och en mattslipad granitskiva kan 
bli repig. Kvarts är en industriellt producerad sten 
som innehåller 93 % naturliga kvartskristaller och 
7 % bindemedel. Finns ett brett sortiment av färger, 
även vita. Den är vattentät, icke porös och lätt att 
rengöra. En nackdel kan vara att kvarts är känsligt 
för hög värme samt att skivorna blir tyngre än gra-
nit. Enligt Ronnie Karlsson så ökar kvarts i popu-
laritet på bekostnad av graniten.

KÖKSTRENDER 2017
När det gäller kökstrender 2017 så finns det många 
olika idéer men gemensamt är att naturmaterial 
i olika former är hett och att färgskalan lutar åt 

brunt och grått. Vill man ta ut svängarna lite så 
blir det just bänkskivor och beslag som ger den 
personliga touchen. Gärna i sten och integrerade 
med diskhon. Stänkpaneler är ett alternativ till 
kakel och finns i en mängd olika utföranden. Kan-
ske kan man spåra att ett ökat matintresse också 
skapar behov av kök som också går att laga mat i. 
Förvaring och lösningar för återvinning blir också 
mer efterfrågade. 

STEN GER SPAKÄNSLA
Vi har mest talat om sten i köket men naturligt-
vis är marmor och granit också populärt i badrum 
med inbyggda badkar och duschpaneler. Det ger 
ett lyxigt utseende och en spa-känsla. Vi tillbringar 
en timme i badrummet varje dag så det är viktigt 
att det är både funktionellt och snyggt. Trendspa-
narna tycker sig se att badkar har fått ökad status 
och att takdusch är populärt. Kakelformatet har 
blivit större och nu är det 25 x 40 cm och 30 x 60 
cm som är vanliga val. Val av kranar eller armatur 
som det heter på fackspråk år också viktigt och det 
finns många olika modeller att välja bland. Några 
har häftig design men det kan ibland vara svårt att 
hitta lösningen på hur man får vattnet att rinna. 

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund & House of Design

Stenhård design lyfter ditt kök
Många har säkert undrat vad som döljer sig bakom skylten House 
of Design mitt emot busshållplatsen i Stuvsta centrum. Om du 
hoppas hitta en present att ta med till dina nyinflyttade grannar 
så blir du nog besviken. Är du däremot ute efter bänkskivor av sten 
har du hittat rätt. House of Design erbjuder stenskivor från olika 
stenbrott världen över både till kök och badrum.

SHOWROOM I STUVSTA
Ronnie Karlsson och Joacim Lilja driver House of 
Design som från och med i år satsar 100 % på före-
taget. Ronnie startade verksamheten 2015 parallellt 
med att han jobbade som snickare. Omsättningen 
tog fart under 2016 och nu står man i begrepp att 
öppna ytterligare ett showroom på Grevgatan mitt 
i Stockholm. 95 % av försäljningen sker online men 
kunderna vill även få en chans att träffa en säljare 
och diskutera val av material, färger och utförande. 
Det finns ett stort utbud att välja bland. House of 
Design satsar på att erbjuda unika, designade pro-

dukter av hög kvalitet till rätt pris och snabb leve-
rans. Förutom bänkskivor till kök och badrum 
erbjuder man fönsterbänkar och elementskydd 
samt diskhoar och blandare. Även specialtillver-
kade dörrar och fönster finns i utbudet även om det 
är stenskivor som är den mest populära produkten.

STEN ÄR TUNGT
Att renovera kök och badrum har många högt på 
önskelistan och det är inte bara för att skåpluck-
orna har murknat och sanitetsporslinet är sprucket 
utan man vill ha ett utseende som ligger rätt i 
tiden. Det kommer ständigt nya trender och det är 
inte alltid så lätt att hänga med. Men man kanske 
inte behöver kasta ut hela köket utan bara förändra 
vissa delar. Köksbänkar är något som ger en ome-
delbar karaktär åt köket och ett tips från Ronnie 
är att behålla IKEA-skåpen och byta till stenski-
vor. Då får man ett snabbt lyft och köket ser ut som 
hämtat ur Sköna Hem. Det som är viktigt om man 
väljer stenskivor är att mäta exakt rätt. House of 
Design mäter, levererar och monterar på plats. Ski-
vorna är tunga och svåra att hantera själv. En kva-
dratmeter granit, 30 mm tjock väger 90 kilo. 

VILKEN STEN SKA MAN VÄLJA?
Bänkskivor i sten ger ett gediget och stabilt uttryck 
i köket men vilken sorts sten ska man då välja? 
Marmor, granit och kvarts tillhör de mest popu-
lära. Alla har sina för och nackdelar. Marmor är 
vackert och finns i många olika mönster och färg-
kombinationer och tål värme bra. Däremot är det 
en porös sten som är lätt att repa och kan frätas 
om man spiller läsk och vin, vinäger och citron kan 
ge fläckar. Granit är klassisk och elegant och har 

Hej Snättringebo!
Behöver du hjälp med att beskära 
dina fruktträd?
 
Vi erbjuder bland annat beskärning av äppelträd och andra fruktträd.
Vi erbjuder också häckklippning och trädfällning. Bortforsling ingår. 
Pris lämnas efter kostnadsfritt besök. 

Ring Anita på telefon 070-564 70 10 
 
All Hjälp Stockholm  www.allhjälp.com
Safirgränd 26    Org nr 570803-0266 
126 79 HÄGERSTEN  Företaget är godkänt för F-skatt 
Telefon 070-564 70 10  Momsregnr/VATnr SE570803026601
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Anmälningar om brister i ovanstående beva-
kas och åtgärdas av kommunen. Om åtgärder ej 
sker enligt direktiv kan kommunen besluta om s.k. 
sanktionsavgift och åtgärdande av bristerna.

BOSTADSUTFORMNINGEN
Bostäder skall vara utformade enligt boverkets 
byggregler, som är delvis ändrade från 2016. Reg-
lerna för ändring av byggnader är speciella, och 
skall naturligtvis uppfyllas av bygglovet.

Det finns två olika sorters regler om bostads-
utformning: utformningskrav och tekniska egen-
skapskrav. Där står till exempel vilka avskiljbara 
utrymmen som skall finnas, krav på inredning och 
utrustning, fönster mot det fria, max antal boende 
och som kan dela på hygienutrymme, bostadskom-
plement som förråd, cykelrum mm.. 

Storleken på utrymmen och dess tillgänglighet 
finns som så kallad SS-standard.

VAD INNEBÄR DETTA?
• Du får INTE bygga ut mer än angivna m2. Du 

får dock bygga till enligt Attefallreglerna utöver 

detta. (En tillbyggnad, en fristående byggnad, 
takkupor.) Och du får bygga EN Friggebod.

• Ett en- eller tvåfamiljshus innebär att EN eller 
TVÅ familjer får bo i huset. Familjernas lägen-
heter skall dock vara avskilda enligt PBL (8:4). 

• Husägaren eller en hyresgäst skall bo i huset. 
Hur många som får bo i huset är dock en 
annan fråga. Det styrs av planbestämmelser 
och påverkar också byggnadens utseende och 
bygglovskraven.

• Om husägaren hyr ut till f lera måste respek-
tive rum uppfylla regler enligt PBL och utform-
ningskraven. Dessutom är det upp till rädd-
ningstjänsten att bedöma brandsäkerheten.

• Byggnationen skall hela tiden följa PBL, lagar 
och regler. Det innebär bl a att bygget skall vara 
rent och snyggt, säkert mm. Tillsyn över detta 
skall skötas av kontrollansvarig och/eller kom-
munens miljökontor.

Text: Mats Persson

Vad får man bygga? 
Begränsningar och krav
Vi har på senare till fått en det frågor till föreningen avseende 
byggnationer i vår kommundel. Låt oss lämna lite information 
via Mats Persson i styrelsen, också byggare, projektledare, besikt-
ningsman under hela sitt vuxna liv.

VAD FÅR JAG BYGGA?
Hur mycket och vad du får bygga på din tomt 
framgår av detaljplanen för området. Det anges 
ofta i m2 och byggnadshöjd samt avstånd mellan 
byggnader och till tomtgräns, servitut mm. Detta 
regleras i Plan- och byggförordningen (PBF) Om 

ändringar måste ske av användningsområdet i 
detaljplanen måste man göra en ansökan om plan-
ändring. Då tar myndigheten hänsyn till om det är 
av allmänt (eller enskilt) intresse.

Avgränsande regler för bygget kan också vara 
strandskydd och så kallad ”prickmark (där får du 
inte bygga alls).

Vilken typ av byggnader du får uppföra anges 
också i planen. T ex en- eller tvåfamiljsbyggnader, 
bostäder, industri, hotell, handel, våningsantal. 
Bygglovet anger vilken funktion huset får ha inom 
planen. Om du vill ändra eller göra något annat, 
t ex i huvudsak hyra ut delar eller rum skall det 
anmälas till kommunen för att pröva om det är en 
väsentlig ändring och hur det ändrar de tekniska 
kraven.( t ex avseende utrymning, tillgänglighet, 
vatten och avlopp, brandskydd mm.) Kraven fram-
går av PBL kapitel 8.

 
HUR FÅR JAG BYGGA?
Du skall i huvudsak ha bygglov, om inte avsteg 
angivits i lagen eller t ex regler om attefallhus. Du 
får INTE bygga om bygglovet ej er klart och du fått 
ett sk startbesked från kommunen.

Du får INTE flytta in om inte ett så kallat slutbe-
sked givits från kommunen.

Du skall bygga på ett säkert sätt. Byggplatsen får 
inte vara oskyddad eller ovårdad. Det anges i Plan- 
och bygglagen. 

Egenskaper som skall uppfyllas för bygget anges 
i de ”tekniska egenskapskraven”

Du skall för det mesta ha en sk kontrollansvarig 
utsedd. Denne skall vara oberoende och se till att 
lagar och regler enligt ovanstående följs.

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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Kvarteret Styrmannen
Minnet är kort, men så sent som 
2014 fanns det en bensinstation vid 
Snättringeleden i kvarteret Styr-
mannen vid Hemköp och nu i maj 
2017 påbörjades inflyttningen i ett 
flerbostadshus. 

Man har gjort upp med SRV om att de ska använda 
”sopsug” för att ta hand om husets sopor. Bygg-
företaget Innovation properity bjuder på inflytt-
ningsskaffe i ett ”partytält” eller är det kanske 
avskedskaffe! 

De har byggt färdigt och lämnar Snättringe för 
andra uppdrag. Snättringe Husblad hälsar nya 
snättringebor välkomna.

Bensintanken övertäckt i maj 2014.

Inflyttningsklara lägenheter i maj 2017.

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

Långsjörundan 2017 går av 
stapeln den 10:e september. 

BOKA DATUMET REDAN NU!

Varning för hotfulla 
diversearbetare!
Idag 13/5 på Snättringedagen kom en boende fram 
till oss och berättade att han nyligen fått påhäls-
ning av en kvinna och två män som hade tittat på 
husets tak och nu ville hjälpa till.

De berättade att de även kunde utföra markar-
beten och annat arbete vid fastigheten. Männen 
hade blivit mycket hotfulla när den boende inte var 
intresserad. Den boende ringde efter polis. Vi från 
Snättringe fäf styrelse vill varna för att anlita upp-
drag till personer som erbjuder sina tjänster vid 
besök vid dörren. De utnyttjar i regel sin närvaro-
kraft i hemmet för att tvinga in sig i uppdrag. 

Det finns många dåliga och kostsamma erfa-
renheter av när sådana uppdrag har givits efter 
påtryckningar från säljaren.

Skräpa inte ner  
i vår värdefulla natur
Den fysiska närmiljön påverkar också vår hälsa. 
Vem vill ha skräpigt och skitigt omkring sig? Tänk 
er att gå i ett litet parkliknande grönområde nära 
er och finna stelnade cementsäckar liggande under 
lite ris. Vi vill därför vädja till er som bor nära ett 
grönområde att inte lägga ut ert skräp i naturen 
några meter och utom synhåll från er tomtgräns.

Huddinge kommun styrande politiker har på 
senare tid i sin överhet bestämt sig för att göra det 
sämre för de boende.

Föreningen kanske 
måste upphöra med 
lån av bord och stolar! 
Kan du rädda oss?
Efter många år och sedan en tid har vår uppskat-
tade tidigare styrelsemedlem Gert nu slutligt sagt 
att han omöjligt kan fortsätta med att förvara och 
hantera föreningens bord och stolar.

Vi söker därför akut någon som skulle kunna ta 
över denna uppgift. Föreningen är villig att köpa in 
en container för förvaring av möblerna, alternativt 
stå för viss förvaringskostnad.

Uppgiften är att lämna ut och ta in bord och sto-
lar som de boende önskar låna för självkostnadss-
pris av föreningen. Ytan som behövs är på ca 2 m x 
3 m för att förvara möblerna som finns på vagnar 
för att förenkla arbetet. Det är möjligt att fastställa 
tider när möblerna kan hämtas och lämnas åter av 
låntagaren. Det är möjligt att det inte ska behöva 
ske vid lördag-söndag eller helgdagar. Uppgiften 
innebär också mycket trevliga möten och upp-
skattning från de fantastiska människor som bor 
i vår område. 

Vi hoppas nu att det finns någon som kan tänka 
sig att utföra denna viktiga uppgift för föreningen 
och därmed uppmuntra att människor kan mötas i 
Snättringe. Hittar vi ingen som kan ta över så tvingas 
vi upphöra med utlåningen av bord och stolar

Ring 08-711 66 77 eller maila 
lasse@lehman.nu till Lasse Lehman 
om du vill veta mer.

Ny layoutare till Husbladet sökes!
Nu behöver vi någon som kan tänka sig hjälpa till med layout av Husbladet. Tidningen skapas i InDesign. 
Är du intresserad så hör av dig till sofinorstedt@gmail.com med eventuella frågor och intresseanmälan. 
Och är du intresserad men osäker på om du har kunskapen? Sofi hjälper gärna till med utbildning!

FÖRENINGSINFORMATION
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gen bankar in möjligheten att vara kreativ. Oavsett 
om det är stora konstruktioner eller små fiffifika-
tioner. Barns rätt till lek anses så viktig att den finns 
med i FN:s barnkonvention, artikel 31.

Lördagen den 17 juni invigs Lekplatsbolagets 
senaste skapelse – Långsjöparken. Adressen är 
Stambanevägen 108 och alla som har barnasin-
net kvar är välkomna.

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Snart kan du krypa in i Milstenskrog 
och Fru Andersons Coffee Huus
Var då? Jo i den nya lekparken vid Långsjöns östra ände som invigs 
den 17 juni och byter namn från Skogsängsparken till Långsjöpar-
ken. Där kan du också klättra på ett sjunkande ånglok eller varför 
inte besöka Smaskens & Gott och Loffes Grill. Men du måste vara 
barn eller böja på ryggen för att titta in i de små lekhusen.

PLATS FÖR BÅDE LEK OCH ROLLSPEL
Temat för Huddinge kommuns nya lekplats är att 
lyfta fram drömmarna, kraften och energin hos 
Snättringes driftiga nybyggare och entreprenörer. 
Det finns många historiska blinkningar till mil-
stenar, bro från Göta landsväg och ett halvfärdigt 
egnahemsprojekt med lillstugan byggd av en gam-
mal Fordlåda. Den som kan sin järnbanehistoria 
vet att ett lok sjönk i sjön nedanför Huddinge kyrka 
och här i parken dyker ångloket upp. Korkskruven 
har fått en egen lekskulptur och det finns även en 
”svart” kaffeservering, en bensinstation och Loffes 
Grill där man kan leka affär.

Förutom alla små hus som inbjuder till fysisk 
lek och rollek finns också en cykelkarusell med 
fantasifulla drömcyklar, gungor och grodgung-
djur. Boulbanan finns kvar sedan tidigare och i 

anslutning till parken finns en stor gräsyta med 
fotbollsmål.

LEKPLATSBOLAGET HÅLLER I BÅDE PENNA 
OCH HAMMARE
Parken har utformats av Lekplatsbolaget som skapat 
ett antal olika lekplatser som kombinerar lek med 
platsens historia, natur och topografi. Pelle Svans-
lös lekplats i Uppsala och Poesiparken i Västerås är 
andra exempel på lekplatser med kulturellt tema.

Lite närmare oss finns Bryggartäppan på Söder-
malm i Stockholm som tar avstamp i bebyggelsen 
från senare hälften av 1800-talet. Alla hus är byggda 
i en storlek som passar barn och smälter fint in i den 
befintliga parken bland gamla fruktträd och syren-
buskar. Väl värt ett besök! Lekplatsbolaget formger, 
bygger och uppför lekplatser där man handgripli-

I Do It
Toner & Kontorsvaror

Din lokala partner i Huddinge

Telefon 0730-77 38 64 • idoitab@telia.com

Handla lokalt!
Som företagskund så får du tillgång till ett sortiment 
med över 16 000 artiklar, med bra priser och snabba 
personliga leveranser till dagen efter. Vi löser även allt 
ifrån sommargåvan, till julklappar och giveaways. 

Kontakta gärna oss för att se hur vi kan underlätta 
din vardag på kontoret eller arbetsplatsen.

Fraktfritt inom Huddinge Kommun!

www.idoitab.se

I  Do It
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Snättringedagen 13:e maj 2017
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Städning vid Stuvsta Station
Den årliga städningen vid Stuvsta station ägde 
rum 26 april. 7 tappra ställde upp i den ordent-
ligt kylslagna kvällen och kunde konstatera att det 
var mindre skräp än tidigare år, kanske beroende 
skärpning från kommunens sida. Vi kunde också 
beundra en anonym konstutställning i slänten 
under bron.

VAD SÄGS OM ATT SLÅ HÅL PÅ 
EN MYT EN GÅNG FÖR ALLA?

Det var skillnad förr när vi hade industrisemester och nästan alla tog ut sin ledighet under juli månad. Nu är 
semesterspannet betydligt större, vilket innebär att vissa går i juni, andra i juli och en stor grupp väntar till 

augusti och rent av september innan de tar semester. 

Visst är det färre spekulanter ute och letar mitt i sommaren, men det kan även bero på att utbudet är näst intill 
obefintligt, så förhållandet utbud/efterfrågan är sällan mer gynnsamt för säljaren, än mitt under sommaren.

Ska vi slå hål på myten tillsammans? Kontakta oss så börjar vi med en förutsättningslös värdering av din bostad.

Man KAN sälja sitt boende mitt i sommaren. 
Det är faktiskt inte ovanligt att vi slår nya prisrekord mitt i juli.

Katja LjungströmChristian Najjar Michelle Lundblad Carolina Lundberg Fredrik Edsberg

Häradsvägen 31, 141 43 Huddinge  ·  Tel .  08-746 07 00 ·  www.notar .se
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