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Jag är glad över hur Snättringe har varit hållbart under de 
snart 40 år jag har bott här. Den fina naturen har i stort kunna 
behållas. Bebyggelsens grundkaraktär är sig lik. Människorna 
är minst lika trevliga. Vi har en hög grad av god grannsämja. 
Vi ställer upp för varandra, exempelvis det senaste exemplet 
med hundkollen.

Under de senaste åren börjar vi dock utsättas för angrepp 
mot vår hållbara grundtrygghet. Är det fult att prata om ett 
uthålligt hållbart samhälle?

Vi behöver våra gröna ytor för att kunna andas. Vi vill 
inte förändra grundkaraktären på den befintliga bebyggelsen 
genom att tränga ihop, bredda och höja hur som helst. Vi vill 
ha en chans att kunna prata med och känna våra grannar.

De så kallade frimärkshusen verkar som ett negativt inslag 
i vårt område. Det handlar ofta om att pressa in människor i 
små rum för ett tillfälligt boende. Ofta är hyran hög varför det 
blir flera personer i varje rum för att kunna betala. Den som 
tar emot hyrorna bor i regel i ett bättre boende på annan plats. 
Som polis har jag sett hur illa människor mår i sådana boen-
den i olika områden runt Stockholm. 

Svenska Handelskammaren presenterade nyligen ett förslag 
om tunnelbana med station i Snättringe. De räknade med att 
20 000 människor till skulle pressas in i Snättringe. Idag är vi 
cirka 10 000. Hur skulle dessa människor får rum? Ska de ta 
grönområden och naturreservat eller ska de riva befintliga hus 
och bygga höghus eller andra ekonomiskt lönsamma hus med 
många människor på liten yta.

Tack och lov var kommunalrådet Danjel Dronjak tidigt ute 
i media och förklarade att han inte såg förslaget som möjligt 
att genomföra.

Vi vill alltså behålla Snättringes karaktär som ett trevligt 
område med trygghet och trivsel. Det är i stället områden som 
saknar dessa grundförutsättningar som behöver förändras till 
det bättre.

Bygg gärna ut nya områden utan 
att förstöra de gamla områdena med 
sin egen karaktär och histioria. Vem 
vill ändra på Gamla Stan, Danderyd, 
Trosa, Söderköping? Det finns nog 
ingen järnmalm under Snättringe.

 Låt inte kortsiktiga penningsö-
kande aktörer förstöra vårt område 
för tid och evighet! 

Lars Lehman, Ordförande

Innehåll i 
detta nummer
Detta gäller för attefallshus ... 5

Röda Stugan i Älvsjöskogen .... 7

Minor i träd ..................11

Yoga våren 2018 ................13

Milstenen är på plats .........14

Brf Styrmannen 49 .............17

Woody får ditt bygge att snurra .18

Invigning Långsjöparken ...... 21

Hur mår Långsjön? ............ 22

MärkDNA, skydda dina prylar .. 24

Garageloppis stannar ......... 26

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, 070-686 90 46 

Sofi Norstedt, 070-886 68 97

Webmaster: 

Björn Eriksson, 

bjorn.jg.eriksson@gmail.com

Annonsansvarig: 

Bengt Höglund, 08-774 97 47

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

Ett hållbart Snättringe

 



5Snättringe Husblad  |  Nr 1024 Snättringe Husblad  |  Nr 102

Detta gäller för attefallshus
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på 
maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maxi-
malt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en 
anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

STORLEK PÅ ETT ATTEFALLSHUS
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedel-
bara närhet. Den högsta höjden från mark till tak-
nock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera atte-
fallshus, men den totala byggnadsarean får inte 
överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas 
antingen som en självständig bostad (komplement-
bostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga 
eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 
4,5 meter krävs berörda grannars medgivande. 

STRANDSKYDD, VÄG OCH 
JÄRNVÄGSOMRÅDE
Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strand-
skyddsområde, det vill säga normalt 100 meter 
från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg och 
järnvägsområde finns särskilda regler 

VAD FÅR ETT ATTEFALLSHUS ANVÄNDAS TILL
Till skillnad från friggeboden får attefallshuset 

inredas som självständig bostad, som får använ-
das både som fritidsbostad och permanentbostad. 
I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är 
också möjligt att använda attefallshuset som kom-
plementbyggnad, det vill säga som till exempel 
uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu 
eller båthus.

BYGGREGLER
Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR 
och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna 
är olika beroende på vad ett attefallshus ska använ-
das till. Till exempel ska ett attefallshus som ska 
användas som ett komplementbostadshus för per-
manentboende ha alla bostadsfunktioner som ska 
finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktio-
nerna inredning och utrustning för matlagning 
och personlig hygien och möjlighet att förvara 
saker. Attefallshus som ska användas som komple-
mentbostadshus för permanentboende ska också 
vara tillgängliga och användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I VISSA FALL KRÄVS BYGGLOV
För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras 
oavsett vad detaljplanen anger om till exempel 
hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men 
tänk på att det som uppförs måste anpassas till 
omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan 
bestämma att åtgärden kräver bygglov om den 
utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om 
åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggel-
seområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i 
anslutning till områden som utgör riksintresse för 
totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kon-
takta byggnadsnämnden i din kommun om du är 
osäker på vad som gäller i ditt område.

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

Miljö och stadsplaner 
Lars Lehman 711 66 77
Mats Persson 070-530 40 66

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 samma material i tre nummer. Dimensionerna anges i 
cm, bredd x höjd. Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.

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)

Fastighetsbyrån SnättringeTill alla 
medlemmar: Fri rådgivning och vär-
dering 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

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
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Kamp för att behålla  
Röda Stugan i Älvsjöskogen
I samband med Långsjörundan kunde man även besöka Röda 
 Stugan som ligger ovanför Korkskruven i anslutning till Älvsjö-
skogen. Stugan ägs av Stockholms stad och det finns risk för att 
man vill riva huset eftersom det krävs en viss upprustning. Sam-
ordningsgruppen ”Behåll och utveckla Röda Stugan i Älvsjö-
skogens naturreservat” kämpar aktivt för att stugan ska bevaras.

MED ANOR FRÅN SEKELSKIFTET
Det lilla 100-åriga huset, som även kallas torpet 
Korkskruven, är det sista huset i Älvsjöskogen som 
visar på äldre bebyggelse. Här gick gamla Göta 
Landsväg  från Stockholm som sedan fortsatte 
genom Snättringe. Stugan har stått tom i 6 år och 
byggdes någon gång i början av 1900-talet. Stugan 
skänktes 1922 till Stockholms stad av en okänd 
givare. Under 50-60talet användes stugan som 

permanentbostad för att sedan under ett antal år 
fungera som sommarstuga. Nu är stugans fram-
tid osäker eftersom fastighetskontoret har lagt in 
ansökan om rivningslov hos stadsbyggnadskonto-
ret. Stugan är bristfälligt underhållen men har inga 
läckor eller ruttna golv. Fastighetskontoret vill för-
utsättningslöst utreda stugans framtid och se om 
det går att rusta den för en rimlig penning. Något 
beslut om rivning har ännu inte fattats.

AVGIFTER
Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om 
startbesked och slutbesked. Det gäller även tek-
niska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och 
andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd 
dig till byggnadsnämnden i din kommun om du 
vill veta hur hög avgiften är.

OM DU BRYTER MOT LAGEN
Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs 
eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, 
ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då 
ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden 
kan också förelägga dig att göra en anmälan eller 
att återställa, till exempel genom rivning.

ÖVERKLAGA ETT BESLUT
Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan 
du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om 
behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, 
tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte 
överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus 
placering, utformning eller användning kan en 
anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden 
ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om 
åtgärden strider mot plan- och bygglagstiftningen 
eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i 
tillsynsärendet kan överklagas.

ANMÄLAN
En anmälan ska vara skriftlig och skickas till bygg-
nadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar 
och andra uppgifter som nämnden behöver för sin 
bedömning av om de krav som finns, till exempel 
de tekniska egenskapskraven, kan antas vara upp-
fyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om 
byggherrens person- eller organisationsnummer, 
namn och adress, fastighetsbeteckning och när 
arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett för-
slag till kontrollplan. Om det behövs en kontroll-
ansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommu-
ner har blanketter för anmälan. 

Mats Persson
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tiva värden som kan skapas om stugan behålls och 
utvecklas.

Samordningsgruppen Behåll och utveckla Röda 
Stugan i Älvsjöskogens Naturreservat består av: 
Brännkyrka Hembygdsförening, Stockholms 
Naturskyddsförening,  Älvsjö Scoutkår, Långsjö 
Fastighetsägareförening, Älvsjö Miljöråd, Center-
partiet i Brännkyrka samt Älvsjöskogens Vänner 

och Rädda Långsjöns grodor.
Namninsamlingen har gett stöd från ca 1000 per-

soner. Mer information om den finns på Facebook 
”Rädda röda stugan i Älvsjöskogen” eller http://
namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11480

Lars Tiberg

UNIK LITEN RÖD STUGA
Samordningsgruppen har varit mycket aktiv under 
hela året och har bl.a. genomfört en namninsam-
ling på nätet och Facebook samt en affischkam-
panj. Man anser att stugan är unik i sitt slag och att 
den skulle kunna fylla en praktisk funktion som 
entrébyggnad med naturrum till Älvsjöskogens 
naturreservat. Flera lokala organisationer har sagt 
sig vara beredda att engagera sig och bidra med tid 
och ideell kraft för att bevara stugan.

Älvsjö Scoutkår kan också tänka sig att ha stu-
gan som en bas för verksamhet i Älvsjöskogen. Stu-
gan skulle även kunna fungera som ett offentligt 
rum och mötesplats  för att sprida kunskap om vår 

hembygd och den livsstil som rådde förr. Samord-
ningsgruppen har även försökt att få tag i resultatet 
av den besiktning som staden hävdar är gjord men 
utan framgång. I den nya budgeten för stadsdels-
nämnden finns inga pengar avsatta för restaure-
ring av stugan.

STORT ENGAGEMANG
Evy Kjellberg är drivande i samordningsgruppen 
men även ledamot (c) i Älvsjö stadsdelsnämnd. 
Berörda nämnder har fått en skrivelse i frågan som 
även överlämnats personligen till finansborgar-
rådet Karin Wanngård. Evy anser att man måste 
väga kostnaden för att riva stugan mot de posi-

FAKTA
ÄLVSJÖSKOGENS NATURRESERVAT
Älvsjöskogen inrättades som naturreservat 
2016 och omfattar ca 100 hektar. Det finns ett 
rikt djurliv med många olika fågelarter t.ex. spill-
kråka, kungsfågel, duvhök, sparvhök, nötskrika, 
rödhake och tofsmes. I de risiga rotvältorna kan 
gärdsmygens bon hittas. Vanlig groda, åker-
groda, vanlig padda och vattensalamander 
leker i Långsjön och i dammen intill Långsjön. 
Skogen har en stor andel gamla och döda träd 
vilket ger förutsättningar för ett rikt biologiskt 
liv av lavar, mossor och svampar. Lite speciellt är 
också inslaget av grövre ek i sänkorna. I skogen 
finns två belysta motionsspår, 1 800 meter res-
pektive 3 800 meter. Skogen används flitigt för 
promenader, löpning och utflykter.

Röd stuga rivningshotad även i Huddinge
Röda Korsets möteslokal intill Fullersta Gård är 
också en röd liten stuga som hotas av rivning.  Där 
finns nu second hand-försäljning och ett café och 
när det lackar mot jul  brukar det anordnas en väl-
besökt julmarknad. Anledning till hotet om riv-
ning är att det saknas giltigt bygglov och att flera 
i närområdet klagat på att stugan stod outnyttjad 
stora delar av året. Dessutom har Röda Korset idag 

inga utgifter för huset vilket strider mot kommu-
nens policy. Tanken är att i stället att anlägga en 
historisk temalekplats.  Som alternativa lokaler för 
Röda Korset har nämnts Fullersta Bio och Fuller-
sta Gård.

Röda Korset kämpar för att behålla sin mötes-
lokal sedan 1952 och anser att stugan har historisk 
betydelse. 

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

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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Minor i träd
Under en sommar- eller höstpromenad i Snättringe kan man om 
man observant se spåren av insektslarvers framfart på olika löv-
träd. Många har säkert undrat över vad det är som de senaste åren 
har drabbat många ekar. Bladen har fått stora gråa partier och ser 
ut som om de håller på att torka bort. Ofta är hela träd drabbade 
och på håll ser det ut som om höstens lövfällning är ovanligt tidig.

Boven i dramat är larven av en liten fjäril, ca 5 mm 
lång, med det något omständliga svenska namnet 
snedstreckad ekstyltmal som har haft flera bra år 
i rad. Larven lever i ekar där den äter innanmätet 
i bladen och bara lämnar de torkande ytskikten 
kvar. Träden tar ingen större skada men vid mer 
omfattande angrepp kan tillväxten hämmas. Var-
för det har varit så gott om ekstyltmal de senaste 
åren är oklart, men en tänkbar orsak är att fjäri-
lens naturliga fiender, parasitsteklar, inte har varit 
så vanliga. Steklarna lägger sina ägg i ekstyltma-
lens larver där de sedan kläcks och larverna äter 
upp sin värd.

Den här typen av angrepp kallas fläckminor och 
görs oftast av fjärilar. Med hjälp av minans utse-
ende och vilken växt som är angripen kan man 
oftast avgöra vilken insektsart som har åstadkom-
mit minan. Ibland behövs dock larven för säker 
artbestämning. 

En annan fjäril, som också har börjat dyka upp 
i Snättringe, är kastanjemal som gör liknande 
angrepp som ekstyltmalen fast på hästkastanj. 
Kastanjemalen är en ganska ny art i Sverige, de för-
sta fynden gjordes i Skåne så sent som 2003. Där-
efter har spridningen gått fort och fjärilen finns nu 

inom hästkastanjens hela utbredningsområde upp 
till sydligaste Norrland. Gynnsamma år hinner 
kastanjemalen med tre generationer så den är väl-
digt produktiv. Fjärilen övervintrar som puppa på 
nerfallna blad och ett effektivt sätt att bekämpa den 
är att på hösten samla ihop bladen under angripna 
träd och bränna dem.

En mer diskret typ av angrepp är de s.k. gångmi-
nor man kan se på lövträd. De slingrande gångarna 
är spåren efter insektslarver och om man tittar 
noga kan man tydligt se att gången blir allt bre-
dare allt eftersom larven växer. Man kan också se 

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

Moa FabreJohan Holmgren Madeleine Torevall

Hanna Söderin Jakob Johansson Daniel Heiskanen

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.
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resterna av larvernas avföring som svarta strängar 
i mitten eller vid kanten av gången. Även den här 
typen av minor kan man ofta hänföra till insekts-
art utan att ha tillgång till larven. En vanlig och 
arttypisk bladmina görs av larven till körsbärslan-
settmal. Trots fjärilens namn kan man hitta dess 
gångminor på många olika träd och större buskar, 
t.ex. björkar, rönnar, olika fruktträd och hagtorns-
buskar. De långa slingrande gångarna som ofta 
löper långa sträckor längs bladkanten är typiska.
Även andra organismer än insekter kan ge upp-
hov till påfallande förändringar på trädens blad. 
En vanlig sådan är de svarta, gulkantade fläckar 
som man ofta ser på skogslönn. Fläckarna orsakas 
av en sporsäckssvamp, lönntjärfläck. Även de här 

angreppen är oskadliga för värdväxten. F.ö. är det 
en sporsäckssvamp, dock en annan art, som är upp-
hov till de häxkvastar som förekommer på björkar.

Staffan Kihl

Fläckmina av kastanjemal Gångmina av körsbärslansettmal på vårtbjörk

KörsbärslansettmalKastanjemal

Lönntjärfläck 

orsakas av en 

sporsäckssvamp

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
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kommit på plats dröjde det inte mer än drygt 10 år, 
så hade man byggt en bro över sjön Mälaren vid 
Hornstull och en ny landsväg mellan Hornstull 
och Fittja genom nuvarande Segeltorp. Därmed 
blev Göta Landsvägs avsnitt mellan Flottsbro och 
Skanstull en lokal landsväg och användes inte 
längre av personer som hade rätt att skriva rese-
räkningar och milstenen vid torpet Milsten förlo-
rade sin funktion. 

HISTORIEN OM ORTSNAMNET MILSTEN
När drottning Kristina hade avsagt sig Sveriges 
krona, så blev Carl X Gustav kung och när han 
1660 oväntat dog vid pågående riksdag i Göteborg, 
så skulle det ordnas ett magnifikt och kungligt lik-
tåg hela vägen till Riddarholmskyrkan i Stockholm. 
Rikets olika landshövdingar fick ansvar för avsnit-
ten genom sina respektive landshövdingedömen och 
i det sammanhanget upptäcktes att de två märkvär-
digt fina milstolpar av gotländsk sandsten, som legat 
färdiga sedan 1657 för att sättas upp vid Fittja res-
pektive Fullersta äng - ännu inte kommit upp! Det 
sattes fart och milstolparna kom upp - i tid!! De två 
märkvärdiga milstolparna väckte stort uppseende 
och särskilt den vid det lilla torpet på Fullerstas 
äng. Torpet hade legat där vid Göta Landsväg i flera 
hundra år utan att bli särskilt uppmärksammat, 
men 1660 ställdes alltså den ena av de två märkvär-
diga milstolparna just där. Man hade mätt avstån-
det till den kungliga huvudstaden Stockholm – det 
var en mil – och det gäller på ett ungefär ännu, även 
om en svensk mil på den tiden var 10.688 meter och 
vägarna blivit rakare sedan dess.

Valet av plats ledde till att folk började säga 
Milstenstorpet i stället för Fullersta äng, när man 
skulle förklara vilket torp eller vilken väg man 

menade. När den första milsten i vårt område för-
svann är det ingen som längre vet, men den glöm-
des inte bort. Torpet fortsatte att kallas Milsten, 
ända till det slutligen revs på 1920-talet och då 
hade hela området börjat kallas Milsten. 

Nu är äntligen milstenen på plats
Historien om ortsnamnet Milsten är värd att bevara och efter flera års käm-
pande har Snättringe Fastighetsägareförening nu 2017 lyckats sätta upp 
en ny milsten som påminnelse om gammal lokalhistoria. Den står på en 
gräsyta där Snättringeleden numera svänger av från Lönnvägen. En av de 
många skyltar som markerar Göta Landsvägs sträckning genom Huddinge 
sitter sedan flera år på närmaste lyktstolpe. Snättringe Fastighetsägareför-
enings medlemmar kan känna sig som delägar av stenen. Föreningen har 
betalat det mesta, Huddinge hembygdsförening en del, Huddinge kommun 
upplåter marken och har lovat sköta den och Stendesign AB i Haninge har 
levererat. Originalstolpen markerade bara att det var 1 mil till nästa mil-
stolpe åt båda hållen. 2017-stenen är tänkt som ett minnesmärke för lokal-
historien och där har vi skrivit ”Stockholm 1 mil. Det är tredje gången det 
ställs en milsten i Milsten.

VARFÖR SATTE MAN UPP MILSTENAR?
På 1600-talet under drottning Kristinas tid besluta-
des att det skulle sättas upp milstolpar vid de vägar 
som användes av dem som reste i rikets tjänst och 
hade rätt till reseersättning. De måste kunna veri-
fiera hur långt de hade rest. I början sa man mil-
stolpar eftersom de ofta var gjorda av trädstam-
mar och när det senare blev vanligt att göra dem av 
sten, så blev det milstenar. Det fanns också många 

milstolpar av järn. Här på Södertörn var det de två 
landsvägar som anslöt till huvudstaden Stockholm 
via Skanstull som utrustades med milstolpar. Den 
ena var Göta Landsväg, som gick mellan Stock-
holm och Svearikets södra delar, bland annat på 
en flott-bro över ån mellan Albysjön och Tullinge-
sjön och vidare söderut. Den andra landsvägen var 
Dalarövägen mellan Stockholm och rikets örlogs-
hamn i Dalarö. När milstolpen vid Göta Landsväg 

Långsjöparken med bro och milstolpe. Nu 2017 har vi 

har fått en kopia av den första milstolpen från 1657, efter 

360 år.

Nya milstenen på plats, den tredje att ställas upp i Milsten. Foto: Bengt Höglund.
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Inflyttat och klart  
i Brf Styrmannen 49
I Milsten på Kallkärrsvägen 76 har det vuxit upp ett arkitektritat  
flerbostadshus med 49 lägenheter i  5 våningar. Lägenheterna har 
hög standard , stora fönsterpartier och rymliga balkonger. De boende 
har också en gemensam takterass på 70 kvm med ett litet pentry.

NATURLIGA BYGGMATERIAL
Byggherre är Innovation Properties och huset har 
ritats av Henrik Vogt och Jonas Hultman som även 
står bakom nya byggnader i Hammarby Sjöstad.  
Utgångspunkten har varit att skapa en fastighet 
som både är harmonisk för ögat och smälter bra 
in i omgivningen.  Stilen har inspirerats av schwei-
zisk och japansk arkitektur och materialen har 
valts med omsorg. Slät ljus betong har kombinerats 
med ett vackert cederträ för att ge en rofylld miljö. 
Även inne i lägenheterna märks att det är natur-
liga material som ljusa ekgolv, bänkskivor i sten, 
glasräcken på balkongerna samt kalksten på alla 
fönsterbänkar. 

FRÅN TVÅ- TILL FEMRUMMARE
Lägenheterna har modern öppen planlösning och 
den största är på 111 kvm med fyra sovrum, två 

badrum, stor terrass på 12 kvm samt två balkonger 
på 12 respektive 7 kvm och genomgående ljusin-
släpp. Det finns även 2:or och 3:or med varierande 
antal kvm.

Alla balkonger har tak för att ge känslan av pri-
vat uterum. Vill man vara mer social så kan man gå 
upp till den stora terrassen med utsikt i tre väder-
streck.  Där kan man grilla, ha kalas eller bara sitta 
och läsa en bok med en kaffe i solen. Prisbilden på 
de lägenheter som har sålts efter inflyttning ligger 
på 50- 55 000 kr/kvm men kan variera beroende på 
lägenhetens storlek.

MILSTEN NUMMER TVÅ VAR INGEN RIKTIG 
MILSTEN
När området Snättringe-Milsten på 1910-talet bör-
jade styckas till egnahems-tomter då var det någon 
som gjorde en ny milsten. Han högg in 1 MIL i en 
stenbumling som låg ungefär där torpet Milsten 
legat vid nuvarande Lönnvägen 32. Vem det var 
vet vi inte, men Snättringe Tomt AB hade en aktiv 
tomtförsäljare som hette Georg Filén. Han skulle ta 
emot intresserade köpare och förklara hur de skulle 
gå för att hitta till de utannonserade tomterna. 
Någon har sagt om Filén att han var en ”filur” och 
min gissning är att det var han som gjorde mil-
sten nummer två. På 1920-talet när Snättringes 
nybyggare byggde sina hus var det av trä, det var 
lättare och billigare än sten och när de skulle gjuta 
sina grunder så ville de gärna dryga ut (procenta) 
cementen med krossad sten. Bertil Hedlund var en 
av dem, han berättade själv att han tänkte använda 
milstensbumlingen – ”för den var ju ingen riktig 
milsten”. Det fanns folk som försökte få honom att 
låta bli, men han gjorde som han ville och på det 
sättet försvann milsten nummer två. 

MILSTEN NUMMER TRE PÅ PLATS
Nu är, som vi inledde med, milsten nummer tre på 
plats och resten är historia. I anslutning till den nya 
stenen kommer det att sättas upp en faktainforma-
tion och på marken runt stenen kommer det att läg-
gas mer grus. Milstenen är ett blickfång när du kör 
förbi det nybyggda flerbostadshuset i riktning mot 
Häradsvägen och en påminnelse om tider som flytt.

DET FINNS MER ATT LÄSA I: 
• Snättringe Husblad 2012, nr 85 och 86. De finns 

numera på nätet, www.snattringe.com 
• Boken Snättringe och Långsjö, Historia kring 

en sjö. Delas ut gratis till fastighetsägare-fören-
ingens medlemmar. 

• Huddinge hembygdsförenings årsskrift 
1977-78.

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
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brett sortiment är vägen till framgång. Woody rik-
tar sig både till proffs och hemmafixare men sats-
ningen på fler proffssäljare har gett ett bra resultat. 
200 kvadratmeter utegård och 800 kvadratmeter 
bygghall inomhus gör det också lätt att hitta vad 
man behöver.  Att kunna köra in med bilen och 
lasta direkt är också en stor fördel, inte minst om 
man behöver marksten och eller virke som är 5,40 
meter långa.

COLORAMA INBYGGD BUTIK
Colorama finns som ”shop in shop” vilket gör att 

det också finns tillgång till allt inom färg, kakel, 
golv och tapeter. Även Colorama satsar på yrkes-
målare som en central målgrupp med generösa 
öppettider och möjlighet att beställa varor på 
kvällen och hämta direkt på morgonen på väg till 
arbetsplatsen. I oktober bjöd man in till en inspi-
rationskväll för att ge tips om hur man kan uppnå 
sina inredningsdrömmar. Både Colorama och 
Woody har fortlöpande informations- och utbild-
ningskvällar som det kan löna sig att hålla utkik 
efter. Vill man bli klokare genom att titta på skär-
men så finns det något som heter ”verktygslådan” 
på hemsidan där det finns tips för olika projekt och 
även beräkningshjälp för hur mycket material som 
kan gå åt. Där hittar du också relevanta länkar till 
bland annat aktuella lagar och byggregler.

MONTERAT OCH KLART
Hjälp kan du också få via Woody ś rådgivare som 
kan granska dina idér för ombyggnad och se om 
ritningar och mått stämmer och även följa med 
under hela projektet. När det är dags att köpa mate-
rial kan du få allt lastat och klart på ett lånesläp 
eller hemkört direkt till huset. I dessa tider med 
ROT-avdrag kan det också löna sig att få allt mon-
terat och klart av certifierade hantverkare. Det kan  
till exempel gälla fönster, dörrar, garageportar eller 
tak. Efter att du valt produkt är det dags för hembe-

Woody får ditt bygge att snurra 
NA Svensson/Woody Bygghandel i Stuvsta firar 125 år i år som 
familjeföretag. Det är nu den 4:e generationen Svensson som hand-
lar med järn, virke och allt annat som behövs för att bygga och 
renovera. Verksamheten på Djupåsvägen har fått en ansiktslyft-
ning och butiken har totalrenoverats och blivit både större och mer 
anpassad efter kundernas behov. Både avdelningarna för måleri 
och järn har utökats kraftigt. Planen är också att även fasaden ska 
få ett mer modernt utseende för att utnyttja möjligheten att synas 
bra längs den hårt trafikerade Huddingevägen.

GRUNDADES I NYKÖPING
Det var 1892 som NA Svensson grundade sin järn- 
och redskapshandel på Östra Storgatan i Nykö-
ping. Då var det lantbruksmaskiner som toppade 
försäljningslistan under nästan 80 år innan man 
1976 köpte byggmaterialfirman Nilsson & Ericsson 
och verksamheten kunde utvecklas. Rötterna finns 
kvar i Södermanland och sedan 2007 äger och dri-
ver syskonen Lotta och Anders Svensson förutom 
NA Svensson/Woody i Stuvsta även anläggningar 
i Nyköping och Trosa/Vagnhärad. Vagnhärad har 

även blivit ett nav i verksamheten eftersom där 
finns företagets logistikcenter med lager och start-
punkt för de flesta transporter.

OMBYGGD LOKAL OCH STÖRRE SORTIMENT
Byggbranschen har haft en bra tillväxt under 
många år men det är också en stenhård konkur-
rens mellan de stora rikstäckande kedjorna. När-
maste konkurrent är XL Bygg. Husbladet träffade 
Roger Hamberg och Samuel Svensson som fram-
håller att kompetens, bra kundbemötande och ett 

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

Roger Hamberg och Samuel Svensson visar stolt upp den nya butiken.
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sök, måttagning och sedan montering. Efter utfört 
arbete ingår städning och du får all dokumentation 
och garantier som behövs för ditt projekt medan 
du bara har tagit det lugnt i solstolen medan grillen 
håller på att bli varm.

UTÖKAD E-HANDEL OCH SOLCELLER
Om vi blickar framåt så är det inte helt oväntat nät-
handel och solceller som står på agendan. Roger 
Hamberg som nu är platschef kommer att arbeta 
med att utveckla hela Woody-kedjans näthandel 
eftersom det är något som kunderna efterfrågar. 
Vi beställer allt mer varor via nätet och det gäl-
ler att skapa en användarvänlig hemsida och en 
logistik som fungerar.  Samuel Svensson kommer 
att ta över ansvaret som platschef och han brin-
ner för solceller. På anläggningen i Nyköping har 
man testat 236 solcellspaneler under året med goda 
resultat. Trots att solen inte alltid tittat fram under 
sommaren räknar man med att ha sparat ca 10% av 

elförbrukningen. Solceller lämpar sig också bra för 
verksamheter som endast har öppet under dagtid.

UTSEDDA TILL SUPERFÖRETAG 
AV VECKANS AFFÄRER
NA/Svensson Woody Bygghandel blev 2017 
utsedda  av tidningen Veckans Affärer till ett av 
641 Superföretag i Sverige. Kriteriet är att det är 
ett välskött företag med god tillväxt, lönsamhet 
och avkastning. NA Svensson ingår i Woody Bygg-
handel som är en frivilligkedja inom byggmate-
rial med närmare 100 anläggningar i Sverige med 
fokus på proffskunder och den medvetne konsu-
menten. Kedjan ägas av lokala entreprenörer som 
samarbetar inom områden som inköp, marknad, 
IT, miljö och utbildning.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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 Den 17 juni invigdes den nya lekplatsen i Snättringe, 
Långsjöparken i härligt sommarväder

Kommunalråd Malin Andersson sprängde ballongsnöret, sedan bjöds 
det trollkarl, ballongkonstnär och fika med kaffe, saft och bullar. Par-
ken som har tema från det gamla Huddinge har blivit ett populärt 
utflycktsmål för leksugna barn och föräldrar.
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Hur mår Långsjön?
Inte så bra som vi skulle önska. Det är helt ok att bada men sjön 
lider av övergödning. Dessutom finns det höga halter av miljö-
gifterna antracen, PFOS, kvicksilver och PBDE. Den främsta  
källan till miljögifter i Långsjön är trafiken.

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE VATTEN
Stockholm Vatten fanns med under Långsjörundan 
vid föreningen tält. Husbladet passade på att ta en 
liten pratstund på bryggan med Sofia Spaak som är 
utredningsingenjör och jobbar med att ta fram ett 
lokalt åtgärdsprogram för Långsjön.  Syftet är att ta 
fram en bild av vilka förbättringsbehov som finns 
och ge förslag på vad man ska göra för att vattenkva-
liteten ska bli bättre och motsvara EU;s vattedirek-
tiv till 2021 eller allra senast 2027. Det är ett gemen-
samt arbete tillsammans med Huddinge kommun, 
Stockholms stad och Stockholm Vatten och Avfall.

BILTRAFIKEN STÖRSTA ORSAKEN TILL 
PROBLEMEN
I början av 1900-talet släpptes stora mängder orenat 
avloppsvatten ut i sjön vilket medförde att växlighe-
ten ökade. Vass och näckrosor har vid flera tillfällen 
tagits bort och man har även muddrat i sjöns norra 
del. Det största djupet är bara 3,3 meter. Från 2002 
började man tillsätta dricksvatten årligen, ca 30 l/s i 
den södra delen av sjön. 2006 behandlades bottnen 
med aluminium för att minska fosforhalterna. Men 
det krävs mer långsiktiga åtgärder för att förbättra 
sjöns status. Det finns redan förslag på 31 åtgärder 
för att rena dagvattnet som rinner ut i sjön.  Den 
stora boven i dramat är trafiken på Häradsvägen 
som påverkar sjön via dagvattnet. Bäst är att mot-
verka problemen vid källan men i förslaget finns 17 
växtbäddar/infiltrationsytor som ska hjälpa till att 
stoppa övergödningen. Bland övriga förslag märks 7 
underjordiska magasin, 3 dammar, 3 våtmarker och 
1 skärmbassäng. Så mycket är på gång för att försöka 
förbättra vattenkvaliteten i Långsjön. Vi kan också 
göra mycket själva för att bidra till en friskare sjö t.ex. 
gödsla sparsamt i trädgården, tvätta bilen på en bil-
vårdsanläggning, se till att inga kemikalier hamnar i 
avloppet samt att välja stuprör med utkastare.

ÄVEN FISKEN TAR SKADA
Långsjön är också en populär fiskesjö både som-
mar och vinter. Abborre, mört och eventuellt gös 
är de arter som kan nappa om man har tur. Resultat 
från regelbundna provfisken visar att antalet mör-
tar minskar. Ibland har även fisk dött under vintern 
på grund av för låg syrehalt. Långsjön är också en 
viktig fortplantningslokal för grodor och paddor.

INGEN RISK ATT BADA I LÅNGSJÖN
För att avsluta med några positiva ord om Långsjön 
så är badvattenkvaliteten överlag god. Det finns en 
officiell badplats och kvaliteten på badvattnet kon-
trolleras kontinuerligt.  Det är också en trevlig sjö 
att promenera runt som många gjorde i september 
när Långsjörundan gick av stapeln.  

Text: Lars Tiberg, bild: Bengt Höglund

Sofia Spaak ger förslag till hur Långsjön kan räddas
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Nu är det... Tryckartime!
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• Broschyrer
• Foldrar
• Mappar

• Kuvert
• Fakturor
• Visitkort
• Medde-

landekort

• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Reklam
• Kataloger
• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubb-

tidningar
• Årsredo-

visningar

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

• Flyers
• Affischer
• Storformat-print
• Brickunderlägg
• Hyllvippor

Trycksaker för alla tillfällen!
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MärkDNA – nytt sätt att stoppa 
tjuven och skydda dina dyrgripar
MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som både 
ger spårbarhet och avskräcker kriminella handlingar. 
Snättringe Fastighetsägareförening vill gå i spetsen för att 
vi inom området märker våra stöldbegärliga föremål med 
DNA. Får vi en hög andel användare kan vi komplettera 
grannsamverkansskyltarna med DNA-skyltar och skrämma 
tjuven redan vid gränsen.

VAD ÄR MÄRKDNA?
MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av 
märkning genom att använda en vätska som till-
förts syntetiskt DNA eller DNA från växtriket med 
ett stort antal mikropunkter. Varje behållare med 
MärkDNA innehåller en unik kod som ger en bra 
spårbarhet. Märkningen är osynlig för blotta ögat 
men kan upptäckas genom belysning med sär-
skilt UV-ljus och är omöjlig att tvätta bort. Du kan 
märka allt i hemmet från elektronik till smycken 
och konstverk. Går även bra att använda i bilen, 
båten eller sommarstugan.  Dina förlorade saker 
går att spåra tillbaka till dig och det är möjligt 
att fälla brottslingar för ett inbrott. Metoden har 
använts under många år i England och USA där 
man har påvisat att antalet bostadsinbrott mins-
kat kraftigt i de områden som aktivt jobbat för 
DNA-märkning.

FINNS FLERA LEVERANTÖRER
Det finns f lera leverantörer av utrustning för 
MärkDNA. Priserna har gått ner sedan introduk-
tionen och ligger vanligtvis idag mellan 500 och 
750 kr. Innehållet kan variera något. Gå gärna in 
på internet och sök på ”’DNA-märkning”. På för-
eningens hemsida www.snattringe.com finns 
information från några av aktörerna bl.a. Stöld-
skyddsföreningen, SmartWater , SafeSolution och 
Vindico. Priser och ev. rabatter framgår av infor-
mationen på hemsidan.

SNÄTTRINGE SATSAR PÅ MÄRKDNA
Även i Stockholm finns utvärderingar som visar 
att inbrottsstölderna i ett DNA-märkt område 
minskar med 40 % och för en enskild fastighet 
med 90 % (hur det nu beräknas). 

På vårt senaste Grannsamverkansmöte den 4 
oktober framkom att vi hittills haft 17 inbrott/ 
försök till inbrott i Snättringe. För att ytterligare 
minska risken för inbrott vill Snättringe Fast-
ighetsägareförening vädja till de boende i 
Snättringe att märka sina stöldbegärliga före-
mål med DNA. Föreningen kommer även att verka 
för att skyltar, liknande grannsamverkansskyltar, 
sätts upp på gator och i kvarter där det finns en hög 
procent av DNA. 

Därför måste vi få in rapporter om hur många 
som har märkt sina föremål med DNA både från 
grannsamverkansområden, andra områden och 
enskilda gator. Informationen kan skickas till 
info@snattringe.com med uppgift om kontakt-
person och telefonnummer.

LÅT OSS NU TILLSAMMANS GÖRA 
SNÄTTRINGE TILL ETT VÄLKÄNT  
DNA-MÄRKT OMRÅDE!

Lars Lehman, Lars Tiberg
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Garageloppis är här för att stanna
Den 4 juni i år var det ”stora återbrukardagen” i 
Snättringe där det fanns chans att sälja allt som bara 
står och samlar damm i källare och på vindar.  Som 
alltid när det gäller loppis så är det en win – win 
situation där dina grannar kan hitta ett fynd och du 
själv får en liten förstärkning till semesterkassan. I 
år fanns det också chans att via Google Maps följa 
en karta var det fanns öppna garage och utplacerade 
bord fyllda med sånt som inte används längre. Det 
var andra året som Snättringe Fastighetsägarefören-

ing arrangerade garageloppis och i år visade sig väd-
ret från en lite bättre sida jämfört med året innan. 
Många passade på att ta en vårpromenad och nyfi-
ket botanisera bland utbudet medan andra visste 
mycket väl vad man ville ha och var beredda på att 
pruta. På bilden ses Susanne Hellman med mamma 
som passade på att sälja både prylar och kläder.

Allt talar för att garageloppis återkommer även 
nästa år och då hoppas vi på ”man och kvinna ur 
huse” och en solig dag i återbrukets tecken. 

Susanne Hellman med mamma var en av dem som passade på att sälja

t.o.m 2108-02-01
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