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Detta skrivs den 6 maj 2018. Vi har haft snö- och isfritt på 
våra gator under några veckor. Sanden på gatan ligger kvar 
och stendammen yr in i oss när bilar kör förbi. Det är märk-
ligt hur kommunen lägger ut så mycket sand som de sedan 
får problem att sopa upp igen. Här i Snättringe har det varit 
två mediainitiativ , en kvinna och en tolvårig flicka , som har 
pekat på hälsofaran och nedsmutsningen som kommunen 
lägger på oss. Jag är glad över deras engagemang.

Vi har från föreningen kritiserat den så kallade ”Huddinge-
blandningen” av ökad andel finsand. Sanden ligger kvar efter 
sopningen och yr upp i sandmoln hela sommaren. Så ser det 
inte ut på Stockholmssidan. Jag såg det själv när jag cyklade i 
både kommunerna till jobbet förra sommaren. 

Den 29 augusti kommer vi att som tidigare år ordna en 
valdebatt med lokala politiker med frågor i Snättringesko-
lan. Där kan du också fråga våra lokala politiker hur länge 
de ska sprida eventuellt farliga sandmoln över oss boende i 
Huddinge.

När det gäller sanden på våra gator borde kommunen 
mäta luften i sandmolnen och bevisa att det är ofarligt för de 
boende för att fortsatta med sin ”Huddingeblandning”. 

I en annan miljöfråga om att bygga så kallade frimärks-
lösningar, med stora och höga hus bland detaljplanelagda 
småhus har kommunen fått klarhet att det inte är ok efter 
domstolsutslag och har nu tagit rättelse av det.

Tack alla ni som har svarat på vår enkät. Det är ett sätt för 
oss för att fånga upp angelägna frågor från boende och som 
kan förbättra vår livskvalité i Snättringe. När detta skrivs är 
det 10 dagar kvar för att svara på enkäten. Vi har så här långt 
fått in omkring 300 svar.

För övrigt har jag bestämt mig för fler solcellspaneler på 
kåken och att märka mina prylar med DNA. Det känns som 
att försöka tänka lite på framtiden och det är ju härligt, så här 
i soliga vårtider.

Lars Lehman, ordförande
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Marknadsandelarna ba seras på information som hämtats från Hemnet för perioden 2017-12-26 till 2018-01-25. 
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Yogan i Snättringe firar 10 år
Snättringe Fastighetsägareförenings yoga-kurser firar 10 år.  
Starten var när Gunilla Bergvall besökte föreningens tält på 
Långsjörundan och lyckades få Halina Öhman från styrelsen att 
tända på idén att starta en lokal yogagrupp. I dag är det inte bara  
en grupp utan två som rullar ut sina mattor i en gymnastiksal 
nära dig.

LUGNT PÅ TORSDAG OCH STYRKA  
PÅ SÖNDAG
Lokalerna har varierat och man har haft sina träf-
far i Utsäljeskolan, Kungsklippeskolan och just nu 
hittar vi båda grupperna i Snättringeskolans gym-
nastiksal. Det lite lugnare passet går på torsda-
gar där det är fokus på andning och avslappning 
medan det på söndagar handlar lite mer om styrka 
och dynamiska rörelser. Förutom att deltagarna 
under yoga-passen får träning i att koppla av och 
minska stressen i vardagen är det också ett bra sätt 
att träffa nya kompisar och kanske lära känna sin 
granne lite bättre.

UTVECKLING AV BÅDE LEDARE OCH GRUPP
Lisa Hammar har varit yogaledare sedan starten 
och tycker att det har varit fantastiskt roligt att 
följa utvecklingen i Snättringe från 15 tappra yoga-
intresserade till att det nu ibland är upp till 30 del-
tagare i varje grupp. Hur yogan utformas bestäms 
mycket av samspelet i lokalen där Lisa anpas-
sar varje pass efter vilken respons hon får från 
gruppen. Som deltagare gör man också bara de 
övningar som man behärskar fysiskt. Dagsformen 
kan också spela in och det är inte säkert att man är 
på topp varje gång. Lisa tycker att både hon själv 
och gruppen har utvecklats mycket under de här 10 
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cm, bredd x höjd. Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.

Medlemsrabatter 
Visa upp årets medlemskort i  
Snättringe Fastighetsägareförening.

OKQ8 
Huddingevägen 376. Tel 08-711 10 82. 
10 % på tillbehör och oljor; ej bat-
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åren och att övningarna idag handlar mer om and-
ning och mental fokus än tidigare. Yoga hjälper till 
att lösa upp knutar i kroppen och rensa hjärnan för 
att motverka stress och onödig värk. Det gäller att 
hitta stillheten inom sig själv.

NYA STARTER I HÖST
Snättringe-yogan kommer givetvis att fortsätta 
även under hösten och nya deltagare hälsas väl-
komna. Lisa vill gärna fortsätta att vara ledare men 
när privatlivet pockar på uppmärksamhet får Mag-
dalena Öberg Crabo hoppa in som vikarie. 
  Text: Lars Tiberg

Bild: Bengt Höglund

TorsdagsgruppenSöndagsgruppen

MAGDALENA ÖBERG CRABO
Var med och startade Snättringe-
yogan under tidiga lördagsmorg-
nar. Hon tycker att yoga gör att 
hon sover bättre och blir både 
snällare och gladare. Det är en 
500 år gammal tradition som även 
ger meditativa effekter. Dessutom 
hjälper yoga till att bygga om lite 
i vår hjärna och skapa nya kopp-
lingar som kan minska vår känsla 
av stress.

GUNILLA BERGVALL
Har gått med yogamattan under 
armen i alla 10 år och hoppas att 
det blir många år till. 

Bra att det finns möjlighet till 
yoga på nära håll. Yogan hjälper 
Gunilla att hålla kroppen smidig 
och tycker att varje pass gör att 
hon känner sig lite lugnare och får 
lättare att koppla av. Gunilla gör 
även andningsövningar hemma 
för att komma i form.

CHRISTEL BERLIN
Har också varit med i 10 år men 
hade redan erfarenhet av att delta i 
yogapass. Christel tycker att yogan 
på torsdagar ger henne ett skönt 
lugn efter att ha byggt upp stress 
under veckans första tre dagar. 
Hon går ett pass i veckan vilket 
räcker med skulle gärna se att ter-
minen kunde vara lite längre.

HÖSTENS PRELIMINÄRA YOGATIDER
Vid tidningens tryck har vi inte fått klartecken från kommunen om önskade tider.

Vi rekommenderar att ni går in på vår hemsida www.snattringe.com, där besked kommer finnas.

De tider som vi ansökt om är: 
Torsdagar 30/8– 13/12 (uppehåll 1/11) kl. 19:00-20:30, 15 tillfällen, Snättringeskolan
Söndagar 2/9– 16/12 (uppehåll 4/11) kl. 18:00-19:30, 15 tillfällen, Snättringeskolan
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TAVLA I RESTAURANG JULIUS VID STUVSTA 
TORG – COLLAGE AV PÄR GAMLIN
Tavlan är ett verklighetsförankrat fantasi-kollage 
med många spännande detaljer. Den har gjorts 
av Pär Gamlin i Stuvsta och som grund har han 
använt en fotografisk bild från en gammal sko-
makarverkstad med tre skomakare. Han har hit-
tat bilden hos Huddinge Hembygdsförening, men 
just den skomakarverkstaden låg på sin tid inne i 
Stockholm. 

DETALJER ATT UPPTÄCKA:
• Skomakarna har varsin ”pilsnerflaska” och det 

står Mellerud på etiketten. Mellerud är ett sam-
hälle i Dalsland där har det funnits en stor skoin-
dustri. Var det reklampilsner? 

•  Högst upp står det Stufvsta Landthem. Det var 
namnet på det område i Stuvsta som först stycka-
des till villatomter.

•  Därunder står årtalet 1/2 1920. Någon har för-
stått värdet av datum på gamla foton!

•  På väggen bakom de tre skomakarna ser man ett 
fotografi på restaurangens delägare Kevin Rustas 
och hans bror, de var med och snickrade inred-
ningen i restauranglokalen.

•  På en hylla inne i skomakarverkstaden står ett 
porträtt av urmakare Julius Riesler. Samma por-
trätt står också på disken, där man beställer mat. 

•  Stuvsta IF:s klubbmärke är med och det var en 
aktiv förening redan på skomakare Engkvists tid 
och sönerna Engkvist var med i cykel-sektionen.

•  Hunden heter Frasse och tillhör Julius Rieslers 
dotter Vivianne och de båda vandrar fortfarande 
förbi då och då.

Därför passar tavlan hos  
restaurang Julius
NAMNET RESTAURANG JULIUS
Julius Riesler är vi många som kommer ihåg som 
urmakare. Han hade urmakeri i det hus vid  Stuvsta 
torg, som när det byggdes kallades SJ-huset. Det 
var tänkt att SJ:s personal skulle ha övernattnings-
lägenheter där och det är alltså där restaurang 
Julius nu ligger.

Vi är också många som minns Julius Rieslers 
berättelser om hur han fick överleva i ett tyskt kon-
centrationsläger, tack vare att han var just urma-
kare. Det var en yrkesgrupp som Hitler ansåg 

att Tyskland behövde och nu har Stuvsta fått en 
restaurang som heter Julius, som minne av honom.

SKOMAKARE 
ENGKVIST FLYTTADE 
TILL STUVSTA
Skomakare Ivar Eng-
kvist och hans fru 
Julia var med bland de 
stockholmare, som på 
1920-talet f lyttade ut 
till nybyggarsamhäl-
let Stuvsta. De köpte 
tomt nr 8 i kv Hjorten 
av Stuvstabolaget och 
byggde ett hus, som står 
kvar vid Hjortvägen.

Som ung arbetade 
Ivar Engkvist på en sko-
makarverkstad inne 
stan och det är där bil-
den är tagen. Det är tre 
skomakare på bilden 
och Ivar sitter i mit-
ten. Han var alltså en 
av dem som tog tåget 
vid den järnvägsstation 
som Stuvsta fastighets-
bolag 1918 lät bygga och 
bekosta och efter fem 
år överlämnade till SJ - 
utan ersättning.

NAMNET ENGKVIST
Skomakare Ivar Eng-
kvist hade en förfader 
som var träd-
gårdsmästare 
och som hade 
rekryterats från 
Flandern (en 
del av nuva-
rande Holland-
Belgien) för att 
vara med och 
anlägga Drott-
ningholms 
slottsträdgård. 
Han hade ett 
för svensk-

Restaurang Julius och skomakare 
Engkvist i Stuvsta
I förra numret av Husbladet skrev Lars Tiberg en artikel om den 
goda mat som serveras på Restaurang Julius och i förbigående 
nämnde han att det hänger en spännande tavla i restaurangen. 
Här kommer en bild av tavlan och mina kommentarer.

Stuvstas första municipalnämnd 

1924-1927, Ivar Engkvist sitter som 

nr 4 från vänster.

Huset i kv Hjorten vid  

nuvarande Hjortvägen,  

tidigt 1930-tal.

Stuvsta municipalsamhälle är 

ett av få i Sverige, där valsedlar 

har sparats. De finns i Oskar 

Nilssons klippbok.
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arna konstigt namn och 
när hans personupp-
gifter skulle noteras, så 
bestämde man bara: du 
får namnet Engkvist.

IVAR ENGKVIST BLEV 
STUVSTABO
När skomakaren Ivar 
Engkvist f lyttat till 
Stuvsta startade han ett 
eget skomakeri i en sär-
skild stuga på tomten 
och tog samtidigt aktiv 

del i organiserandet av det 
nya samhället.

Han upplät ett rum i sitt bostadshus till telefon-
växel och hade flera telefonister anställda som satt 
och kopplade samtal manuellt, han gick med som 
medlem i Stuvsta socialdemokratiska förening och 
han blev invald i Stuvsta municipalfullmäktige. 

Han placerades som nr 8 valsedeln, en säker plats 
för att komma in. Han var också en av de 5 ledamö-
terna i Stuvsta municipalsamhälles första munici-
palnämnd 1924–1927. 

ÖVERKURS OCH MER ATT LÄSA
•  En annan ättling till trädgårdsmästaren från 

Flandern blev byggmästare. Han hette Olle Eng-
kvist och har varit med och byggt stora delar av 
1900-talets Stockholm. Vårvintern 2018 har det 
stått en skärmutställning om honom och hans 
byggverksamhet i Farsta Centrum. Det var ett av 
hans många byggprojekt.

• Huddinge Hembygdsförenings årsskrifter 2007-
2008 och 2011-2012 

•  Björkmans och Wångbergs bok, Stuvsta från 
forntid till förort

•  I Hässelby finns en väg som heter Olle Engkvists 
väg. Mer att läsa i Hans Harléns nyutkomna bok 
”Vems är gatunamnet? i Stockholm.

Text: Gunnel Jacobsen 

Telefonväxeln hemma hos 

Engkvists

Låna fröer på våren, odla under sommaren 
och lämna tillbaka på hösten!

Nu kan du inte bara låna böcker på biblioteket utan även frön. 
Både till sommarblommor, perenner, örter, kryddor och grönsaker. 
Du får låna så många fröer du vill och när odlingssäsongen är över 
tar du egna frön från de växter du odlat och lämnar in på biblio-
teket. Från och med mars i år har ett av Huddinges bibliotek, det i 
Trångsund, startat en möjlighet att låna och lämna frön.

LÄMNA DINA FRÖN I EN LITEN PÅSE
Fröbiblioteket finns mitt bland böckerna i en 
pärm på hyllan med litteratur om fröodling. Den 
som lämnar in frön måste fylla i en Fröbeskriv-
ning så att det tydligt framgår vad det är för sort, 
hur många frön som finns i påsen och odlingsår 
innan kuvertet sätts fast i pärmen. Vill man lämna 
lite odlingstips går det också bra. Det gäller också 
att hålla reda på olika typer av fröer t.ex. hybrider, 
självpollinerande och korspollinerande. Hybrider 
(F1/F2) är därför inte välkomna eftersom de inte 
ger samma planta som ursprungssorten. Den bota-
niska spetskompetensen kan man få hjälp med av 
den som ansvarar för fröbibliotektet.

BLI EN GLAD FRÖODLARE
Att låna fröer är helt kostnadsfritt men du behöver 
ha ett registrerat lånekort. Tanken med fröbiblio-

tek är att öka odlingsglädjen, bevara den biologiska 
mångfalden och att hjälpa till med att sprida lokala 
kulturväxter.  Människor mår bra av att odla och 
ett fröbibliotek kan bidra till att odlingsintresset 
ökar och att fler börjar äta grönt t.ex. sallad och 
bönor. En bieffekt blir också att man kan hjälpa till 
med att främja humlor och bins överlevnad. Anta-
let minskar kraftigt vilket gör att pollineringen 
minskar som är en avgörande faktor för frukt- och 
bärproduktion. 

FINNS I HELA SVERIGE
Fröbibliotek är ursprungligen en idé från USA. 
De startades som en protest mot de stora bolagens 
patentfröer. I Sverige har intresset varit stort under 
de senaste fem åren och det har vuxit upp fröbib-
liotek på många håll i landet.  Leksand var först och 
nu finns det fröbibliotek på över 10 orter i landet. 
Naturligtvis finns det även privata initiativ och det 
har även startats fröbytargrupper via Facebook. I 
Huddinge är det bara Trångsunds bibliotek som 



13Snättringe Husblad  |  Nr 10412 Snättringe Husblad  |  Nr 104

Det är vi som städar vid  
Stuvsta station
Inom ramen för ”Snygga Trygga Snättringe” har styrelsen i Snätt-
ringe Fastighetsägareförening i snart 10 år hjälpt till att snygga till 
vid Stuvsta station. Det är ett säkert vårtecken när ett gäng utrus-
tade med handskar, krattor, sekatörer och sopsäckar kryper runt 
bland buskar och cykelställ. 

PORTEN TILL SNÄTTRINGE
Vi i föreningen tycker att det är viktigt att hålla 
rent vid porten till vårt område. Därför hjälper vi 
kommunen med att plocka skräp, kratta löv och 
klippa buskar. Att hålla efter buskarna är också 
viktigt ur trygghetssynpunkt. När mörkret faller 
kan cykeltjuvarna lura bakom allt för lummig väx-
lighet. Varje år hittas avklippta cykellås, papper, 
bildelar, vantar, strumpor mm.  Och massor med 
fimpar. En önskan är att fler rökare skulle använda 

askkoppen på stolpen till cykelstället för att bli av 
med fimpen i stället för att slänga den på marken.

KOMMUNEN SKICKAR ETT TACK
Ser det snyggt och prydligt ut i ett område är det 
väl känt att det blir det mindre skadegörelse. Sta-
tionsområdet är en del av vår vardagsmiljö som 
vi ser dagligen på väg till  jobbet. Snättringe är ett 
trevligt och vackert område och det här är ett sätt 
att värna och bevara vår miljö. Vi tycker också att 

byter frön och det finns i nuläget inga planer på att 
starta på huvudbiblioteket.

DET GRÖNA TEMAT PASSAR BIBLIOTEKEN
Det finns även några som har protesterat mot att 
biblioteken ägnar sig åt annat än att främja littera-
turens ställning och kunskapsförmedling. Fröför-
medling borde skötas av trädgårdsföreningar. Bib-
lioteken svarar med att det gröna temat passar in i 
vad biblioteken står för, allt från det hållbara i sam-
hället till att sprida kunskap och glädje. Fröbiblio-
teket är också en naturlig plats där odlingsböcker 
lånas ut, där man kan få odlingstips och där det 
kan arrangeras temadagar. 

Misslyckas man med sin frösådd så behöver 
man inte oroa sig. Det blir ingen förseningsavgift!

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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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det är roligt att kunna ge kommunen en hjälpande 
hand.  Kalle Hagestam på Parkförvaltningen som 
ansvarar för grönområdet vid stationen skickar 
ett stort tack till alla som medverkat på städdagen. 
När vi lämnade området den 25 april lämnade vi 
kvar ett antal säckar som kommunen kommer att 
hämta men framförallt kändes som att vi hjälpt 
våren och sommaren på traven. Både gräs och 
blommor väcks till liv och blir glada av att få lite 
syre. Nu är det bara att hoppas att all sand som lig-
ger kvar sopas bort och att papperskorgarna kom-
mer tillbaka. 

ETT EGET TRÄD VID STATIONEN
Nästa år fyller Snättringe Fastighetsägareförening 
100 år och kanske kan vi få tillåtelse av kommu-
nen att plantera ett blommande vårdträd vid Stuv-
sta station. Kalle Hagestam tycker det är en bra idé 
men naturligtvis måste vi inkomma men en ansö-

kan så att allt går rätt till. Ett träd skulle kunna bli 
en vacker symbol för ”Snygga Trygga Snättringe”.

Text: Annsofi Lehman/Lars Tiberg
Bild: Staffan Kihl

Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas.Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas.Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Nu är det... Tryckartime!

Kjellis Offset AB‚•Svängvägen 30, 141 41 Huddinge•Tel 08-774 24 15
info@kjellisoffset.se•www.kjellisoffset.se•MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT14001

Kjellis Offset AB‚ • Svängvägen 30, 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15
info@kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se • MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT 14001

• Broschyrer
• Foldrar
• Mappar

• Kuvert
• Fakturor
• Visitkort
• Medde-

landekort

• Blanketter
• Block
• Följesedlar

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

tidningar
• Årsredo-

visningar

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

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

Trycksaker för alla tillfällen!

flyer_070827_cmyk.qxd  17-05-10  14.38  Sida 1

Kjellis Offset AB  •  Svängvägen 30,  141 41 Huddinge  •  Tel 08-774 24 15
info@kjellisoffset.se  •  www.kjellisoffset.se  •  Miljöcert ISO 14001

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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”Get your motor runniń”
Det är inte bara vårsolen som tittar fram i maj utan våra tvåhju-
liga vänner vädrar också morgonluft. Men det är inte alla som kan 
dra ut en hembyggd chopper och kicka i gång motorn på infarten. 
Men det kan Anders Nordin på Älgvägen som lagt ned sin själ i en 
chopper med kåpa som han kallar The Planet.

MÅNGA TIMMAR BLIR DET
Att det just är en chopper med kåpa är viktigt efter-
som det inte finns någon annan chopper som har 
en kåpa. Men å andra sidan så finns det väldigt 
mycket på Anders chopper som inte brukar finnas. 
Allt är handgjort från grunden och har tagit minst 
1000 timmar och 8 år. På den senast färdiga chop-
pern hittar man både en världskarta på tanken, 
små månar och blinkningar till världsrymden. 
Även lite miljötänk finns representerat genom att 
man kan titta ner i en ”tom tank” som ska föra tan-
ken till att jordens resurser är begränsade. Anders 
chopper har också en massa tekniska finesser som 
manuell ljuddämpare och en liten spak som kan 

dra upp nummerplåten vid behov. 
Att bygga sin egen chopper kräver mycket tid, 

tålamod, uppfinningsrikedom och tillgång till ett 
garage.

MC FÖR ENTUSIASTER
Nu har vi talat om chopper ett antal gånger som 
om det skulle höra till allmänbildningen att veta 
vad vi menar. En chopper är en motorcykel som 
har ”kapats” på allt som inte är absolut nödvändigt 
för att kunna minska vikt och öka prestanda. Där-
för betäckningen chopper som på engelska betyder 
hugga av. Förlängd framgaffel, högt styre och en 
tillbakalutad körställning är också typiskt för en 

chopper samt häftig lackering med olika mönster 
och bilder. Många kommer kanske ihåg den gamla 
roadmovien ”Easy Rider” med Peter Fonda och 
Dennis Hopper där man åkte tvärs genom USA lätt 
tillbakalutade till tonerna av The Steppenwolf och 
”Get your motor runniń ”.

CHANS TILL FINA PRISER
Twin Club MC i Norrtälje och deras årliga Custom 
Bike Show som också kallas ”SM i hojbygge” är 
målet för alla som byggt, fixat och putsas på sina 
ögonstenar under mörka vinterkvällar. Evene-
manget brukar samla minst 15.000 entusiaster. Det 
är 44:e gången sedan 1971 som utställning och täv-

ling genomförs och det finns chans att kvalificera 
sig till VM- i Köln men även vinna fina priser på 
plats.  Anders har vunnit pris för bl.a. bästa finish 
1974 och ”peoples choice” 2014.  Ett pris står i gara-
get och väntar på att tas om hand. En ny motor 
som bara saknar allt annat t ex ram och chassi. 
Och visst kliar det i Anders fingrar att börja om 
från början och slipa, kroma och designa udda lös-
ningar. För enligt Anders så är det vägen till färdig 
chopper som är både en utmaning och det som ger 
tillfredställelse. När hojen är färdig och körklar är 
det roliga slut.

Text:  Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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Föreningsinfo i korthet
TVÅ FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGAR I SNÄTTRINGE.
Vi har skyddat våra logotyper och anlitat jurist studera varumärkesfrågan. Dessutom har vi bjudit 
in företrädare från den andra föreningen till samtal. Tråkigt att vi måste ägna kraft åt en sådan 
onödig fråga.

LOKALA POLITIKER KOMMER TILL SNÄTTRINGESKOLAN DEN 29 AUGUSTI.
I likhet med tidigare val har vi bjudit in företrädare för samtliga partier i Huddinge kommun. Du 
är varmt välkommen att komma till mötet för att lyssna och ställa frågor. Möte börjar kl. 1900 i 
skolans matsal.

TRÄDGÅRDSKURS I HÖST
Vi har tagit kontakter med studieledare för att ordna en kurs om trädgård/blommor till i höst.

BORD OCH STOLAR KOMMER TILL GOLV OCH TÄLT
Under sommaren räknar vi med att föreningens bord och stolar kommer att föras till samma plats 
där vi idag har tält och golv. 

100 ÅR JUBILEUM NÄSTA ÅR
Vi kommer att redan i år påbörja förbere-
delserna för vårt jubileum nästa år. Pro-
jektledare blir Royne Markhester. Vi öns-
kar att det blir en rolig dag att minnas för 
Snättringeborna. Vi har redan beslutat att 
ha nästa årsmöte på dagen 100 år efter att 
föreningen bildades. Om du har lite kraft, 
känner att du kan bidra med idéer och är 
intresserad att medverka i förberedelserna 
kan du maila lasse@lehman.nu eller ringa 
08-711 66 77 kvällstid.

LÅNGSJÖRUNDAN
Vi har haft ett första uppstartsmöte och 
datum för rundan blir söndagen den 2:a 
september 2018. 

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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En plats i solen
Solceller är i ropet som aldrig förr. Tekniken har blivit bättre och 
subventionerna högre. Frågan är om det är läge att välja ett mil-
jövänligt alternativ. Det är stor konkurrens på marknaden och 
många företag erbjuder solcellspaket. Husbladet har träffat Mats 
Alsmyr som är vd på Cell Solar Nordic AB som är aktiva i Snätt-
ringe och nyligen installerat 45 solceller på taket till en villa på 
Myrmarksvägen. Vi har även pratat med husägaren och fått hans 
utlåtande efter några månader i skarpt läge.

HÖJDA BIDRAG TILL ALLA SOM SATSAR PÅ 
SOLENERGI
Just nu är det mycket gynnsamt att producera 
egen solenergi. Priset på solcellspaneler har sjun-
kit samtidigt som solcellsstödet har ökat med 30 %. 
Regeringen har avsatt drygt 1000 miljoner kr per 
år för perioden 2018-2020. Solcellsstödet finns 
kvar så länge de avsatta pengarna räcker men först 
till kvarn gäller. I valdebatten finns även förslag 
på ytterligare bidrag till den som satsar på grön 
energi. Vill du inte använda solcellsstödet finns 
det även en annan väg att gå och använda ROT-
avdraget för arbetskostnaden. I samband med sol-
cellsinstallation uppgår avdraget till 30%. av den 
totala kostnaden för installationen med ett tak 
på 50 000 kr. De senaste åren har antalet solcell-
sanläggningar ökat med 52 % emligt statistik från 
Energimyndigheten. 

SOLCELLER HAR LÅNG LIVSLÄNGD
När vi pratar med Mats Alsmyr återkommer han 
ofta till begreppet kostnadseffektivitet när det gäl-
ler valet av att satsa på solceller. Panelerna har bli-
vit bättre och ger högre  effekt och slitaget är för-
sumbart. Det finns inga rörliga delar och ingenting 
som kan laddas ur. Minst 80% av effekten beräknas 
finnas kvar efter 25 år. Det är några av de tekniska 
fördelarna men sedan är frågan hur lätt det kom-
mer att bli att sälja den el som produceras under 
sommarhalvåret då det finns överskott även hos el-
bolagen. Och el går ju inte att lagra. Vissa signaler 
tyder på att en konkurrens mellan bolagen skulle 
medföra att man höjer priset för egenproducerad 
el för att binda upp husägaren som kund. Men det 
återstår att se. Vad vi vet är att el alltid kommer 
att vara billigare under sommaren medan priserna 
höjs när vinterkylan sätter in. 

Nyfiken på 
solceller?

Cell Solar erbjuder 
kostnadsfria personliga 
möten där du kan ta reda
på exakt vad en 
solcellsanläggning skulle 
innebära för dig.

Efter du fattat ett beslut tar vi 
dig genom hela processen 
från all nödvändig 
administration till installation 
och uppföljningssamtal när 
allt är klart.

Hör av dig för att
boka en tid!

08 - 22 88 90 www.cellsolar.se
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LÖNAR DET SIG EKONOMISKT ATT SÄTTA 
UPP SOLPANELER?
Elpriserna har hittills i år varit högre än på länge. 
Februari och mars var kalla månader som krävde 
mycket vattenkraft vilket medförde att även april 
blev en dyr månad med 45 % högre elpris jämfört 
med förra året och de högsta elpriset för april på sju 
år. Kanske kan det vara en anledning till att satsa 
på solceller? 

Svaret är inte så lätt att ge utan återigen gäller 
det att ta reda på om det är kostnadseffektivt för 
just dig. Hur mycket el förbrukar du per år? Vad 
kostar det att installera ett tillräckligt stort solcell-
spaket? Vad blir pay-offtiden? Har du eget kapital 
eller måste du låna pengar till installationen? Sva-
ret på dessa och många fler frågor är helt indivi-
duellt men måste ställas innan man satsar runt 
200 000 kr på att producera egen el. Det lönar sig 
inte heller att snåla eftersom större anläggningar 
ofta ger lägre pris per installerad kilowatt. 

Ett annat val att göra är om du ska köpa dyra 
solceller från Tyskland eller lite billigare från Kina. 
Kvaliteten anses vara bättre på de dyrare solcel-
lerna. Solenergin är på stark frammarsch men står 
i dag för endast 0,1 % av Sveriges totala elkonsum-
tion. Tyskland och Italien ligger på 8 % och globalt 
står solel för 2 % av världens totala elkonsumtion. 
Då är även de jättelika anläggningarna i 
Sahara medräknade. 

VAD SÄGER EN NYBLIVEN 
PRODUCENT AV 
SOLENERGI?
Kent Marcuson har med 
hjälp av Cell Solar Nordic 

installerat 45 solpaneler på taket och han är mycket 
nöjd med utfallet. Anledningen till att Kent valde 
att satsa på solceller var att själv kunna producera 
extra energi. Att utnyttja solen är också ett vettigt 
sätt att generera energi i stället för att riskera att få 
sin elektricitet via fossila bränslen. Med den gamla 
bidraget så skulle payoff-tiden för Kent bli ca 11 år 
men tack vare det nya bidraget på 30 % har payoff-
tiden sjunkit till ca 8 år. Med facit i hand för de 
första 5 månaderna kommer nog payoff-tiden bli 
ännu lägre och hamna på ca 6 år. Kent har beräk-
nat sin elförbrukning till ca 80 kwH/dygn och en 
solig dag i april kunde han registrera att han pro-
ducerat 167 kwH vilket låter lovande eftersom 
de mest solrika månaderna inte är medräknade. 
Överskottet har han sålt till Skellefteå Kraft och 
här gäller det att jämföra elbolagens erbjudanden. 
Den totala kostnaden för installationen hamnade 
runt 180 000 kr och bidraget på 60 000 kr vilket ger 
en investeringskostnad på 120 000 kr. Kent Mar-
cuson är glad att han passade på att installera sol-
celler medan bidraget är förmånligt och han hop-
pas att fler kommer att följa hans exempel. Många 
villor på Myrmarksvägen har samma fördelaktiga 
läge om Kents hus och han vet redan att fler har 
visat intresse. Så svaret på frågan om det är läge att 
satsa på ett miljövänligt alternativ är kanske ett ja.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Mats Alsmyr, vd på  

Cell Solar Nordic AB. 

FÖRDELARNA MED SOLENERGI ÄR:

• Du kan minska din elräkning genom att 
producera egen el som kan täcka behovet 
under sommaren. Om du har en överpro-
duktion under sommaren kan du genom 
avtal med ett elbolag sälja den elen till det 
allmänna elnätet. Du behöver heller inte 
oroa dig över stigande elpriser under som-
maren eftersom du blir självförsörjande. 
När allt är betalt har du under sommaren en 
kostnadsfri energikälla till huset.

• Forskare har konstaterat att solstrålningen 
räcker även under vintern då den kan för-
stärkas av att reflekteras mot snö och att 
även under molniga dagar skapar solpane-
lerna energi. Lite kallare väder gör t.o.m. sol-
cellerna mer effektiva.

• Solpaneler behöver nästan inget underhåll. 
Det finns inga rörliga delar och ingenting 
som kan laddas ut. Minst 80 % av effekten 
beräknas finnas kvar efter 25 år.

• Det är en ekonomisk investering på lång sikt 
även om det är svårt att sia om hur stor den 
ekonomiska vinsten kan bli. Det beror på 
hur elpriset kommer att utvecklas men även 
hur snabbt solceller kommer att förbättras 
i framtiden. Solpaneler kan också göra din 
villa mer attraktiv vid försäljning och öka 
det totala värdet.

• Du gör en god gärning för miljön. Solenergi 
avger ingen koldioxid eller andra utsläpp 
som påverkar atmosfären. Som villaägare 
hjälper du till med att nå det högt satta 
miljömålen.

NACKDELARNA MED SOLENERGI ÄR:

• Även med bidrag från staten innebär instal-
lation av solpaneler en hög engångskostnad 
och återbetalningstiden kan bli lång. 

• Det finns ingen garanti för vilket pris du får 
av el-bolagen för den överskottsel som du 
förhoppningsvis producerar under somma-
ren. Det finns heller ingen säkerhet vad som 
i framtiden kan bli politiska beslut kopplat 
till elproduktion.

• Solpanelerna producerar väsentligt mindre 
el under vintern och när det är molnigt jäm-
fört med under sommaren och när det är 
molnfritt. Det kan innebära höga kostnader 
för att köpa extra el  under vintern

• Det ställs vissa krav på ditt hus för att det ska 
vara lämpligt att sätta upp solceller. 

• Taklutningen bör vara minst 40 % i våra 
kvarter och bäst är ett söderläge även om 
det fungerar även med sydost och sydväst. 
Stora träd på tomten kan ge skugga vilket 
minskar solcellernas förmåga att generera 
elektricitet.



25Snättringe Husblad  |  Nr 10424 Snättringe Husblad  |  Nr 104

Dränering vid Långsjöbadet
För alla som undrar vad som pågår vid Långsjöbadet så kan jag 
rapportera vad jag fått veta av Stockholm Vatten.

Den stora fina gräsytan vid badplatsen används fli-
tigt för solbad och bollspel, men det händer då och 
då att den blir fuktig av vatten och Älvsjö stads-
delsnämnd har bestämt att förbättra den genom 
att lägga ner dräneringsrör i marken.  Man började 
hösten 2017 med att hägna in området och förbe-
redde för att lägga ner rör och dränera marken.

För att det skulle fungera, så ville man hålla vat-
tennivån i sjön så låg som möjligt och stängde där-
för av påfyllningen av dricksvatten.

När vintern kom blev man blev tvungen att till-
fälligt avbryta arbetet, men nu har det visat sig att 
det under tiden har uppstått ytterligare ett ras i 
marken och därmed blir arbetet så dyrt att stads-
delsförvaltningen behöver ansöka om mer pengar 
och det är heller inte populärt att hålla badet stängt 
under badsäsongen.  

Nu är både stängsel och det stora röret borta 
och marken är fri att användas för lek och solbad, 
men  lite vattensjuk är den och påfyllningen av rent 
dricksvatten från Norsborg har börjat igen.

Dräneringsrör i väntan på nedgrävning 

Skylten om varning för svag is, fick stå kvar fast den inte 

behövdes.

Restaurang Casa del Lago till höger och Långsjö gård på 

berget i bakgrunden

TRE BILDER FRÅN TIDEN  
FÖR PLANERAD DRÄNERING

BILDER EFTER DRÄNERING
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Byggnadsplaner, förtätningar  
med mera…
Snättringe Fastighetsägareförening är, som ni vet, involverad i 
remisser och prövningar av olika planärenden inom vårt geogra-
fiska område.

Under det senaste halvåret har det gällt och gäller 
sju olika projekt.

Generellt kan sägas att de flesta har avsett för-
tätning från villor till flerbostadshus eller så kall-
lade ”hotell”. Planerna befinner sig i olika skeden 
och har ofta varit så kallade frimärksplaner. Det 
vill säga att man beslutat om nya grundläggande 
planregler för delar av en gammal plan eller enbart 
en fastighet. Det gör att man tappar helheten och 
får göra onödigt kostnadskrävande och resurskrä-
vande planarbete, även om den enskilde fastighets-
ägaren ofta ställer upp och betalar.

Kommunen har nu sedan mer än ett år tillbaka 
beslutat att gå ifrån denna typ av planering och i 
stället utföra mer långtgående och översiktliga pla-
ner följande planen för hela Huddinge.

Det är bra!
Planerna kan finnas i olika skeden när vi, och 

ni boende, har möjlighet att yttra sig över dem. De 
skedena är: 

1 ÖVERSIKTSPLAN ->2 PROGRAMSAMRÅD 
->3 PLANSAMRÅD ->4. UTSTÄLLNING->5.
ANTAGANDE ->6.PRÖVNING 7.LAGA KRAFT

Oftast har vi kontakt i utställnings- eller antagan-
deskedet. Rätt sent alltså. Vi har ändå aktivt kun-
nat påverka de planer vi varit inblandade i. Både 
skriftligt, i möte med kommunen eller tillsam-
mans med er – grannar och berörda.

Då planen ibland redan kan vara antagen inrik-
tar vi oss på ”hänsyn till omgivningen” och över-
gripande bestämmelser i den gällande plankartan.

För närvarande väntar vi bland annat på utställ-
ningen av förtätad bebyggelse vid Häradsvägen-
Staffansvägen. Det avser två huskroppar med 23 
lägenheter och garage med mera. Den kommer ut 
så snart exploatören inkommit med komplette-
rande uppgifter till kommunen.

Vissa ärenden kan också vara mer av trivsel-
karaktär för enskilda, och då rekommenderar vi 
att ni sänder in en anmälan eller fråga själva till 
kommunen. En enkel och bra blankett för detta 
finns på kommunens hemsida.

Annars kan ni alltid kontakta oss i Snättringe 
Fastighetsägareförening.

Text: Mats Persson

 

 

 

SelectaDNA Premiumkit 
795: ‐ 
Stöldskyddsmärkning för upp till 50 föremål som är enkel och 
smidig att använda och penslas på de föremål som skall 
märkas.  
SelectaDNA innehåller ett unikt DNA, UV‐flourescens  

 
 
samt en stor mängd mikropunkter som möjliggör en snabb 
identifiering av märkningen.  

Beskrivning 
Art.nr: SM19652 

SelectaDNA är näst intill omöjlig att ta bort och har i 
polisprojekt visat sig minska stölder och inbrott med upp till 
83%. Upp till 50 märkta föremål kan registreras i SelectaDNAs 
internationellt spårbara databas, vilket skapar ordning på 
värdeföremålen. 5 års hållfasthet i utomhusmiljö enligt 
teststandarden PAS820:2012.  

SelectaDNA Premiumkit innehåller: 1st flaska med 8 ml 
märkvätska innehållande en unik DNA‐kod, mikropunkter samt 
UV‐fluorescens. 1st Applikator påförare 1st UV‐ficklampa 50st 
varningsdekaler för att applicera på märkta föremål 
(varningsdekalerna kan inte tas bort efter applicering utan att 
splittras i småbitar) 2st dubbelsidiga varningsdekaler att 
skyltning av märkt fastighet (tex. för fönster, dörr osv.) 1st 
bruksanvisning 1st medlemskort med märksatsens unika ID‐
nummer 

 

645: ‐ för medlemmar i Snättringe 
fastighetsägarförening.  

 

Kråkviksbadet
Går man in på Huddinge Kommuns 
hemsida och läser deras Badplatspro-
gram från 2015 ser man att Kråkviks-
badet blir omnämnt som lämplig ny 
badplats.

Och nu våren 2018 börjar det likna 
en badplats, träd har fällts, sand-
strand har iordningställts mm.

Innan semesterperioden startar 
borde det vara helt klart och vi har 
fått en ny badplats vid Långsjön.

Fram till nyligen har det funnits 
en stor cementplatta på marken intill 
stigen. Det var på sin tid golvet till en 
omklädnings-bod med två ingångar, 
en för flickor och en för pojkar. Det 
finns de som minns att Stuvsta Hus-
moderförenings lekskola på 1940-
talet åkte dit med buss för att bada.  

Text: Bengt Höglund, Gunnel Jacobsen
Bild: Bengt Höglund
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