
Århundradets Årsmöte
Kallelse till årsmöte den 20 mars kl 18.30. 

Snättringe skolans matsal.

Föreningen bildades 1919 och har med andra ord verkat i 100 år. 
Det ska vi uppmärksamma med ett årsmöte där vi berättar vad 

föreningen uträttat under årens lopp.
Som vanligt bjuder föreningen på kaffe, tårta mm

Jubileumsfest 18 maj
Samling vid milstenen kl 11.00 

(hörnet Lönnvägen och Snättringeleden) 
Vi startar dagen med invigning av milstenen för att därefter 

vandra utefter Göta landsväg mot änden av Långsjön.  
Under vandringen berättar Gunnel Jacobsen om forna tider.  

Firandet fortsätter under eftermiddagen.  
Ta med picknickkorg så bjuder föreningen på musikunderhållning, 

kaffe m.m i våra tält vid Långsjön. 
 Välkomna! 

•  •  • 
Verksamhetsberättelse inför årsmötet
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Verksamhetsberättelse för år 2018. 

Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under föreningens 99:e år. Därutöver har 
föreningsfunktionärer haft mängder av aktiviteter i olika arbetsutskott och med andra externa 
kontakter. 

I juni hade vi 1321 betalande medlemshushåll. Det var 28 färre än föregående år motsvarande tid. 
Den 15 november hade vi 1331 medlemmar - en minskning med 33 sedan förra året samma tid. 

Under året döpte Villaägarnas grannförening om sig att även innefatta ortsnamnet Snättringe, 
vilket troligen orsakat sammanblandning när boende ska betala medlemsavgiften. 

Under året har Jan och Inger Samuelsson skickat ut information om föreningens verksamhet till 
nyinflyttade vilket har varit fortsatt viktigt för att hålla uppe medlemsantalet. 

Ovänlig handling mot föreningen 
Under året valde Villaägarnas lokalförening Stuvsta - Kräppla att döpa om sig till Villaägarna 
Stuvsta- Snättringe. Vi befarade att det skulle innebära risk för sammanblandning vilken förening 
man som boende var med i. Vi tog kontakt med advokat och bjöd in till ett möte med deras 
ordförande för att diskutera frågan. Vi framförde önskemål om att de inte skulle ha Snättringe i 
sitt namn. De närvarande skulle gå till sina styrelser och diskutera frågan. Advokaten har sedan 
bjudit in till ett uppföljningsmöte men Villaägarna har inte svarat. 

Årsmötet 
Det 99:e årsmötet hölls i Snättringe skolas fina matsal den 21 mars. I samband med årsmötet 
informerade kommunalpolisen Anna Schelin om trygghetsskapande åtgärder. Per Havn 
informerade om DNA. 

Inkommen motion om sandning och snöskottning bifölls. Förslag om SL trafikplanering, byggande 
av fastighet Utsäljeleden och spolning av is på Snättringe bp remitterades till styrelsen för vidare 
utredning. Omkring ett fyrtiotal personer närvarade.  

Jane Meckbach valdes in i styrelsen på vakant plats. 

Julgransplundringen 
Årets julgransplundring var för 47:e året! 411 betalande, varav hälften var barn. De roade sig. 
Ytterligare ett antal små barn gladde oss med sin närvaro, men behövde inte betala inträde. 
Strålande Slagsta Gille såg till att både vuxna och barn fick lust att dansa runt granen. Clownen 
Filoche fångade barnens förtjusta uppmärksamhet. Swish blev mycket använt för att köpa 
biljetterna vid inträdet. 

Trädgårdsprodukter 
Tyvärr har vi inte funnit någon som kan sköta leveranser för förmedling av trädgårdsprodukter. 

Husbladet, hemsida och Facebook 
Vi är glada för att ha kunnat ge ut vår fina medlemstidning med 3 nr i år. Vi hade även ett 
nummer av enklare slag.  Husbladet är vår viktigaste och bredaste kontakt med våra medlemmar. 
Under året har Per Havn haft det angelägna uppdraget att utveckla föreningens hemsida och 
social media för att nå en bredare krets snabbare. 
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Enkät till de boende. 
Inför valet 2018 skickad vi ut en enkät till be boende i området. Det har vi gjort i omkring 30 år 
tillbaka. Vi fick totalt 456 svar, 356 genom hemsidan och 100 genom papperssvar. 
97% svarade att de kände sig trygga i området. 92 % hade god kontakt med sina grannar. Av de 7 % 
som hade inte hade god kontakt med sina grannar noterade vi att de inte heller var med i 
grannsamverkan eller föreningens aktiviteter. 84 % tyckte att det var nog med flerfamiljshus i 
villaområdet. Klara majoriteter var för 40 på Häradsvägen och 30 på smågatorna. Vi fick många 
värdefulla kommentarer i svaren.  Vi skickade resultaten till politikerna inför politikerträffen. 

Politikerträff inför valet. 
Den 29 augusti arrangerade vi en träff med de främsta politikerna i de olika partierna i Huddinge. 
Alla kom utom Drevvikenpartiet som hade annat att prioritera. Huddingepartiet kom ej pga 
dödsfall. 

Ett 70-tal boende kom till en givande och trevlig kväll, också med frågor och synpunkter från 
väljarna. 

Miljö och stadsplaner 
Under året har vi bl.a. yttrat oss om ett flertal planerade byggen som har gjorts för att bygga om 
familjehus till små uthyrningsrum med dyra hyror. Då blir det att boende bor fler i varje litet rum 
med försämrad hälsa och stor omsättning av boende. Vi är glada att se att politikerna i Huddinge 
har inriktning att behålla karaktären i villaområdena vilket vi har framfört . I styrelsen har Mats 
Persson haft bra kontakt med boende och tung kommunikation med kommunen. Under året skrev 
vi till kommunen om att kontakta motionären om snöröjning och sandning. De beklagade att de 
hade missat och kontaktade honom. 

I övrigt har vi verkat för att hålla snyggt och rent vid Stuvsta station. Vi klippte buskar och gräs 
samt plockade upp skräp på en särskild städdag. Vi har även fortsatt att måla över klotter på 
elskåp och en transformatorstation för att visa att vi bryr oss om vårt område. 

Grannsamverkan mot brott 
I kommunens senaste trygghetsenkät visade svaren att de boende i Snättringe kände sig tryggast i 
Huddinge.  

Under 2018 hade vi en i stort oförändrad del av inbrott i Snättringe. Det var framför allt området 
Häradsvägen och Älvsjöskogen som blev utsatt. Hundkollen fortsatte sin viktiga verksamhet. Nytt 
för i år var att vi även skickade ut info till hundkollarna om en adress där en person bodde som 
behövde särskilt tillsyn. Under året beslutade vi att köpa in ytterligare 30 reflexvästar då de 
vanligaste storlekarna var slut. 

Vi hade ett gemensamt möte för 15 grannsamverkare och hundkollare i Snättringeskolan den 30 
september. Vi gick igenom de inbrott som hade skett i Snättringe under året.  

Som en aktivitet för boende att ha bra kontakt och öka tryggheten uppmuntrade föreningen alla 
boende att tända marschaller ute mot gatan vid årets mörkaste dag kl. 1800 för att fira ljusets 
återkomst. Kanske kunde dryck med tilltugg ordnas av de grannar som ville. 

Studiecirklar och kultur – yoga. 
Till vår stora glädje har verksamheten i närområdet med yoga under torsdag och söndag kunnat 
fortsätta, även fast vi tvingades byta lokal . Jane Meckbach har med stor energi tagit tag i vår 
uppskattade Yoga. I slutet på året hade vi en trädgårdsträff med Karåla Dalbom, där vi fick 
tillverka julkransar hemma hos Jane. 
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Återbrukskommittén 
I år kom vi ut lite sent med informationen om vår ”garageloppis” den 16 juni. Det blev inget. Vi 
får verka för att det sker under 2019. En tanke skulle vara att ordna ”100 meter second hand för 
de boende” med våra bord och tält. 

Snättringes historia. 
Arbete påbörjades för att försöka få till stånd en skrift med föreningens 100 åriga historia till 
nästa år. Beslutades att preliminärt ha en budget på 100 000 kr till att markera tillfället under 
2019. 

Snättringedagen 
Vi medverkade igen på Snättringedagen den 5 maj. De inkomster vi fick in, 758 kr, överlämnades 
till Snättringe skolas föräldraförening. 

Långsjörundan 
Årets Långsjörunda inträffade den 2 september med fint väder. Det var 17:e året. Roligt att vi 
kunde ha fin musik och dans genom "Småfranska". 12 föreningar anmälde sig till aktiviteten runt 
Långsjön. 11 kom. 

Kämpar som har lämnat oss. 
Under året har vi förlorat vänner som har kämpat för föreningen under varierande tider. 

I ljust skimmer minns vi vår förre ordförande och hedersmedlem Per-Axel Lindqvist, f.d. 
styrelsemedlemmen , utskottsmedlemmen och revisorssuppleanten Ingvar Gustavsson och  f.d. 
medlemskommitténs Ann-Britt Nyberg. De lämnade oss under sommaren. 

Samverkan 
Vi har haft fortsatta kontakter med våra vänföreningar, Stuvsta Villa-och Trädgårdsförening och 
Fullersta fastighetsägareförening. Samverkan med föreningarna i Långsjörundan känns också 
befogade. Vi vill också framföra att kontakterna med kommunens politiker fungerat bra under 
året. 

Styrelsen vill tacka alla medarbetare, engagerade medlemmar och övriga medlemmar för att vi 
tillsammans har verkat för de boendes bästa under året. 

Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrelsens funktionärer tillhanda senast den 
7 mars. Du kan också skicka motion till föreningens adress eller e-post. 

Snättringe i  februari 2019 

Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening 

Snättringe Fastighetsägareförening 
Gråbergsvägen 17, 141 43 HUDDINGE. e-post info@snattringe.com, telefon 08-711 66 77 
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