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Tryggheten för ungdomar i Stockholmsregionen södra del har 
försämrats under de senaste 15 åren och i synnerhet under de 
senaste 5 åren. 

Numera har de organiserat sig i större gäng, ca 15–30 st i 
varje gäng. I natten mot lördag, igår, blev en ung kille rånad 
på Ängsvägen vid Snättringe IP läste jag på Facebook.

Ingen ungdom ska behöva gå själv hem från pendeltåget 
eller festen i området. Om en ungdom känner på sig att hen är 
på gång att bli rånad ska hen ha någon att snabbt kunna ringa 
till för att få hjälp.  Det är oftast killar som blir rånade.

Ungdomar har det svårt idag. Vi vuxna behöver stötta dem. 
Det krävs mod istället för undfallenhet och liv som kränkt. 
Vi vuxna får se till att det alltid finns minst en nykter person 
hemma som kan stötta när ungdom behöver hjälp.

I det fall gärningsmännen är kända kan vi i fastighets
ägareföreningen styrelse stötta vid en kontakt med gärnings
mannens föräldrar. Om någon är hotad i sitt hem har vi i för
eningen vår duktiga hundkoll som kan passera adressen ofta, 
liksom grannstödsbilen. Ofta är rånarna flera. Då är ensam 
inte stark. Det kan betyda att vi behöver gå samman mer, som 
människorna har gjort när de blivit hotade sedan urmin
nes tider. Samverkan fungerade bra när vi hade Bandidos i 
området.

Inom vårt område i Snättringe har vi sedan länge grann
samverkansområden mot brott. Nu får vi vara beredda att 
stötta varandra lite mer än vad som behövts tidigare. Den 
närmaste tidens utveckling får avgöra om vi ska organisera 
en särskild trygghetsgrupp inom grannsamverkanskom
mittén eller om vi ska ha larmlistor på telefon till de som 
skyndsamt kan stötta en ungdom och polisen att spana efter 
gärningsmän.

Vi bor i ett tryggt område, men även våra ungdomar ska 
känna sig trygga.

Det gäller att vi har 
bra dialog med lokala 
polisen om hur vi slutli
gen lägger upp det.

Lars Lehman,  
ordförande
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”Tio tusen röda rosor vill vi 
skänka dig, tio tusen röda 
rosor i ett fång”

Snättringe Husblad vill gratulera Erica Lundqvist som firar 10-årsjubileum 
med Blomstrande Ting. I september 2009 blev drömmen om att starta en 
egen blomsterbutik sann och den gamla bensinmacken i Lövdalen blev en 
blomsteroas efter några kortare mellanspel som thai restaurang och när-
butik. Erica har skapat en livsstilsbutik där det förutom vackra blommor 
även finns spännande ting lämpliga för inredning eller till presenter. För-
utom en spännande butiksdesign finns också en fullmatad hemsida och 
naturligtvis är Erica aktiv på Facebook.

Bröllop och begravning
Som utbildad florist ligger Ericas drivkraft i att vara krea-
tiv och skapa blomsteruppsättningar anpassade för olika 
tillfällen. Det har skapat en bra grund för verksamheten 
där bröllop och begravning är givna tillfällen där efter-

frågan på vackra blommor är stor. Här finns inte samma 
konkurrens från livsmedelsbutiker, IKEA eller stora jättar 
som Plantagen och Blomsterlandet. Erica har samarbete 
med flera begravningsbyråer men även med fastighets-
mäklare som lämnar en blomma till alla som flyttat in i ny 
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Jan Samuelsson 070-963 19 20
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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.

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 / Fuktskyddade Hem 
Källbrinksvägen 43B. Tel 08-779 805. 
5 % på allt inom grävning och mark-
arbeten.

Blomstrande Ting 
Häradsvägen 121. Tel 08-711 89 00.  
10 % (ej blommogram/blomstercheck).

Styrelse
Ordförande
Lars Lehman 711 66 77

Vice ordförande
Bengt Höglund 774 97 47

Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82
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Annsofi Ericsson-Lehman  711 66 77
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Per Havn 070-891 12 11 
Halina Öhman 774 39 35
Mats Persson 070-530 40 66

Suppleanter
Lars Tiberg 070-686 90 46
Jane Meckbach 070-317 58 85

Kommittéer
Fest 
Marianne Lindquist 070-656 79 87
Jane Meckbach 070-317 58 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 
Lars Lehman 711 66 77
Per Havn 070-891 12 11

Annonsprislista

Storlek Sv/v Färg
Helsida (21 x 30 cm) – 3 500 kr
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)  1 000 kr 1 800 kr
Kvartssida    
 liggande (16,5 x 6 cm) 750 kr 1 000 kr
 stående (8 x 12,5 cm) 750 kr 1 000 kr

Erica med några av sina medarbetare: F.v; Julia, Alex, Nicki och Erica.
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vacker bukett är i stället tänkt som lite lyx i vardagen. 
”Happy wife – happy life” som det står på skylten mot 
Häradsvägen. Det finns många olika snittblommor att 
botanisera bland hos Erica och väljer du en bukett från 
en blomsterhandel så är chansen stor att den håller sig 
pigg under flera veckor.

Orkidéer och presentartiklar
Krukväxter är också populära. Det finns många spän-
nande varianter att välja bland men orkidéer hör till 
de mest populära. De är lätta att sköta om och de kan 
komma nya blommor under flera år. Här märks det stor 
skillnad mellan de billiga orkidéer som säljs som lock-
varor i livsmedelsbutiken och Ericas orkidéer med stora, 
feta knoppar. Är det dags att byta blomkrukor finns det 
ett stort utbud att välja bland. Förutom alla blomster så 
finns det även många ting att välja bland som present 
eller bara som något mysigt till hemmet. En ny lykta, doft- 
och massageljus, choklad, smycken eller varför inte en 
dinglande katt med filt? Erica har också ett stort utbud 
av stilfulla kläder och skor där hela sortimentet finns på 
hemsidan. Det finns också fler företag i anslutning till 
Blomstrande Ting. Hanna Lindqvist erbjuder massagete-
rapi och snart finns det en frisör på övervåningen igen. 

En rolig produkt som sprider glädje
Trots all hård konkurrens från snabbköp och trädgårdsked-
jor så är blommor en bransch som ligger i tiden och med 
en produkt som sprider glädje. Vårt intresse för hemin-
redning, trädgård och blommor bara växer. En undersök-
ning har visat att blominköpen ser olika ut beroende på 
ålder. De yngre ser blommor mer som ett språk mellan 
varandra. Mitt i livet lägger man ner omsorg på ett vack-
ert hem och satsar på tillfälliga dekorationer medan pen-
sionärerna hellre handlar krukväxter. Det är upp till oss 
konsumenter om vi vill ha kvar lokala blomsterhandlare 
eller om vi i brist på tid slänger med en bukett när vi ändå 
storhandlar i köpcentrat. När vi besökte Blomstrande 
Ting för 10 år sedan fanns ett blomstercafé på önskelis-
tan. Det finns fortfarande kvar men regler och bestäm-
melser sätter käppar i hjulet. Men vem vet – plötsligt hän-
der det!

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Fotnot: Melodier kopplade till rubriker
Tio tusen röda rosor – Jan Höiland 1968.

Med en enkel tulipan – Harry Brandelius 1938.

En röd blomma till en blond flicka – Östen  
Warnerbring 1965.

bostad. Blommor från Blomstrande Ting har även varit 
med på TV i samband med programmet Sofias Änglar på 
Kanal 5. Nu står julen snart för dörren och då blir det stor 
efterfrågan på korgar och uppsättningar både från före-
tag och privatpersoner.

”Med en enkel tullipan”
Vi älskar snittblommor i Sverige. Tulpanen ligger på för-
sta plats och från december till april konsumerar vi 130 

– 140 miljoner tulpaner. Vi är den största konsumenten 
i världen per capita. 90% av alla tulpaner är dessutom 
svenskodlade. Som god tvåa kommer kärlekens blomma 

- rosen – som snittar på ca 100 miljoner sålda per år. Rosor 
är däremot mer långväga gäster och importeras främst 

från Östafrika. Några få procent kommer från Ecuador, 
Colombia och Holland. Även blomsterodlingar är före-
mål för granskning av arbetsförhållanden och använd-
ning av växtgifter. De flesta blommor är certifierade men 
det är som vanligt lite rörigt med olika märkningar som 
bl.a. Fairtrade och Fair Flowers Fair Plants. 

”En röd blomma till en blond flicka”
Alla Hjärtans Dag är för en blomsterhandlare minst lika 
hektisk som fettisdagen för bagarna men här är det röda 
rosor som är i focus. Rosorna får också vara lite längre 
och kosta lite mer än kvasten från 7 Eleven. Det är även 
stor skillnad mellan olika leverantörer av rosor så det gäl-
ler jaga den bästa kvalitén. Mors Dag är en annan hek-

tisk dag för alla blomsterbindare. 
Erica vill gärna slå ett slag även 
för vardagsbuketten som också 
kräver omsorg vid bindningen 
för att passa just dina önskemål. 
Du kanske vill ha en trendig färg-
palett som passar med inred-
ningen hemma. ”När gav du din 
fru en blomma sist?” var en slo-
gan för ett antal år sedan. Idag 
kan det finnas en risk att den 
äkta man som plötsligt kom-
mer med en bukett misstänkts 
ha haft något fuffens för sig. En 
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Fira att vi går  
mot ljusare tider
Vintersolståndet är den tidpunkt på året då 
solen har sin lägsta middagshöjd. I år infaller 
den kortaste dagen den 22 december. 
Redan dagen efter får vi ett par sekunder 
extra dagsljus. Föreningen gick redan förra 
året ut med ett upprop att vi som i gamla 
tider skulle fira en solståndsfest på årets 
mörkaste dag genom att tända marschaller 
utanför våra hus som en påminnelse om 
att vi går mot ljusare tider. Det gör vi även i 
år. Varför inte passa på att samtidigt bjuda 
in dina grannar på lite kaffe och julglögg? 
Ordet jul kan förresten härledas till det 
gammelnordiska ordet Jol som var ett namn 
för det hedniska vintersolståndsfirandet. 

Under 2018 har vi byggt 500 anläggningar i Sverige och satt
upp över 1000 solcellspaneler på villor i Huddinge.
Nu fortsätter vår satsning i Snättringe!

Passa på att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.
08 - 22 88 90    info@cellsolar.se

Nu fortsätter vi vår satsning i Snättringe!

Solceller till alla!

Med oss kan du känna dig helt trygg då vi tar hand om hela kundens resa, från första
kontakt till driftsatt solcellsanläggning som producerar din egen gröna el!

Cell Solar Nordic AB   Ekbacksvägen 22  Bromma    08 -22 88 90   |   info@cellsolar.se

Deli-Italia Snättringe
Svensk husmanskost, äkta italienska   

delikatesser samt catering! 

Beställ gärna vår Julkorg fylld  
med Italienska delikatesser, 495:- 

Vi önskar alla kunder en God Jul  
och ett gott nytt år!

Häradsvägen 69, 08-711 55 15, deli-italia.se 
Måndag-fredag 10.00–21.00, lördag-söndag 11.00–21.00

 Dagens lunch serveras vardagar 10.00–14.00
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uppnå bäst resultat. Samvaron med hundarna blir ett 
socialt samspel som skapar lugn och trygghet. Hemlig-
heten är ett hormon som heter oxytocin som utsöndras 
vid beröring och som håller oss friskare, mindre stressade 
och även stärker de läkande processerna. Hos människor 
produceras hormonet i hjärna när vi bryr oss om någon 
och kallas ofta för ”kärlekshormonet”. Samma hormon 
har även hundar och andra däggdjur. Att klappa pälsen 
på en hund är ett sätt att finna ro på samma sätt som 
t.ex. massage.

Minna gillar att gosa med hundarna
Diego och Tess heter de terapihundar som är i arbete just 
nu. Ajax är pensionerad och Xena är under utbildning. 
Samtliga är av rasen dvärgschnauzer som gillar både 
fysiska och mentala övningar, tycker om barn och kan 
snabbt växla mellan att ligga lugnt och snusa eller delta 
i aktiviteter. Förutom att lyssna till när barnen läser gillar 
hundarna att spela tärning och memory eller varför inte 
lite bowling. Minna Norstedt som är 9 år gillar att gosa 
med hundarna och skulle gärna vilja ha en egen hund 
men då är det en Chihuahua som står överst på önskelis-
tan. Minna har under förra terminen läst med hundarna 
30 minuter i veckan och uppskattade närheten och 
någon som lyssnar. Hundteamet har en egen lokal i gym-

nastikbyggnaden som är inredd för att skapa lugn och 
ro. Där finns också många teckningar från elever som 
har uppskattat lektionerna tillsamman med Yvonne och 
hundarna. Samt naturligtvis alla terapihundarnas diplom. 

Forskningen visar på goda resultat
Hur vet vi då att träning med läshundar ger resultat? Läs-
hundar har funnits i USA och Finland sedan lång tid till-
baka. Det är naturligtvis svårt att mäta konkreta resultat 
men Yvonne Broberg tycker att hon ser tydliga föränd-
ringar hos de elever som behöver stärka sitt självförtro-
ende när det gäller läsning eller har tappat motivationen 
för skolarbetet. Eleverna känner sig trygga med hun-
darna och vågar även läsa lite fel. Hundarna är kravlösa 
lyssnare som aldrig avbryter. Yvonne kan lugnt hjälpa till 
om eleven kör fast. Forskningen har visat att hundar även 
kan öka produktiviteten på våra arbetsplatser genom att 
sänka stressnivån. Där dyker oxytocinet upp igen som 
gör dig mer avslappnad och glad genom att kela med 
en hund. Vi inledde med ett ordspråk och låt oss avsluta 
med ytterligare ett:

”Klia en hund och du har fast anställning”

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Tess och Diego hjälper 
 eleverna att läsa
Hunden är enligt ett gammalt ord-
språk människans bästa vän. Det 
finns många studier som visar att 
det är sant. Nu har hundar också 
fått en ökad betydelse för att skapa 
trivsel och få oss att bli både fris-
kare och mer avstressade. Speciellt 
tränade hundar används som terapi-
hundar i olika sammanhang där 
närkontakt och beröring har visat 
sig ge positiva effekter. Sedan några 
år tillbaka har många skolor sär-
skilda läshundar som hjälper barn 
som har svårt att koncentrera sig 
med att lära sig läsa och komma 
ner lite i varv. 

 Snättringeskolan satsar på hundar
Snättringeskolan var först i Stockholm med att ha ett 
eget hundteam. Husbladet har besökt pedagogen och 
hundinstruktören Yvonne Broberg och hennes hundar 
Diego och Tess för att se hur hundar i arbete fungerar. 

Utbildade terapihundar 
Yvonne Broberg har lång erfarenhet som pedagog på 
Snättringeskolan och har jobbat med stöd till elever 

med funktionsnedsättningar. Förutom pedagog job-
bar Yvonne även som hundinstruktör och uppfödare 
av dvärgschnauzer. När skolans rektor Nadja Melander 
efter en studieresa i England ville satsa på hundar som 
stöd till elever var det naturligt att Yvonne fick uppdra-
get att starta ett hundteam. Hundarna är utbildade vid 
Svenska Terapihundinstitutet i Stockholm och ingår som 
en stödfunktion till elevhälsoteamet. Hundarna har blivit 
mycket populära bland både personal och elever men 
det är speciallärarna som bestämmer vilka barn som får 
chans att möta hundarna för en läs- eller spelstund. Det 
är främst barn med kognitiva diagnoser eller som behö-
ver stärkas när det gäller motivation eller självförtroende.

Ökar ett må-bra-hormon
Att träna läsning framför en hund har visat sig ge bra 
resultat. Hundarna lyssnar men ställer inga krav. Lite 
fysisk kontakt med ett djur gör också att eleverna blir 
mer avslappnade och hundarna säger inte nej. Aktivite-
terna måste också anpassas efter varje elev för att kunna 

Minna och Yvonne har lässtund med hund.

Spelstund med Diego och Tess.
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Föreningsnytt Vinnare i Långsjörundans  
tipspromenad 2019

Grattis till våra vinnare! De vuxna får ett presentkort  
på Blomstrande ting och ungdomarna får en biobiljett.

 Vinnare ungdomar 
Ludde Holmstrand, 18 rätt av 22 
Ville Holmstrand, 14 rätt av 22

Vinnare vuxna 
17 rätt: A-C Göthlén  

16 rätt: Olof Göthlén, Maria Ununger,  
Roger Pettersson och Dagny Nilsson.

De rätta svaren hittar ni på langsjorundan.se

Bra att ha ljus i ditt hus
Under de mörka månaderna rekommenderar 
polisen att låta någon lampa vara tänd även 
nattetid. De nya LED lamporna förbrukar så lite 
energi att även om har ljuset tänt dygnet runt 
under en månad så kostar det inte mer än ett 
par kronor.

Att låta timern tända och släcka lamporna ger 
också intryck av att någon är hemma, även om 
man är bortrest. Så här i juletider är det också lätt 
att få hemmet att lysa upp.

Fyll en skottkärra  
med loppisprylar 
Föreningen planerar att arrangera ett Skottkärre-
loppis i Långsjöparken den 24 maj 2020. Alla som 
är medlemmar får låna bord gratis av föreningen. 
Du kan också fylla din skottkärra med grejer som 
du inte längre vill ha och rulla ner till parken. Mer 
information kommer på vår hemsida men det kan 
vara en bra idé att redan nu sortera ut vad du 
vill sälja.

Julgransplundring
Planera in den årliga och populära julgrans-
plundringen som nu genomförs för 49:e året. 11 
januari 2020, kl 13-16 blir dans kring grananen 
med Slagsta Gille och trollkarl.

Om du ännu inte är medlem i  
Snättringe Fastighetsägareförening…

…så blir du det enkelt genom att betala 100 kr till postgiro 75273-3 eller  
swisha till 1230916486. Skriv namn och adress vid inbetalningen.  

Läs mer om medlemskapet på snattringe.com. 

Varmt välkommen att bli medlem i föreningen som strävar  
efter ett snyggt och tryggt Snättringe.

Några av föreningens aktiviteter:
Grannsamverkan, julgransplundring, 
miljö- och stadsplaner, förmedlar tätt, 
bord och stolar, trafikfrågor, långsjö-
rundan, Snättringe Husblad, studie-
cirklar med mera.
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fylla däcket med skum. Att ta fram fälgkorset i en nyare 
bil för att skifta däck slutar i de flesta fall med att man står 
där med lång näsa. Något reservhjul finns inte. Återstår 
bara bärgning. En annan åtgärd som kräver ny teknik är 
framvagnsinställning och 4-hjuls inställning. Känner du 
att hjulen drar åt höger eller vänster är det dags att göra 
en åtgärd. Det krävs korrekta mätvärden för just din bil-
modell för att inställningen ska bli rätt. Rätt balans mins-
kar däckslitage och ökar körkomforten samtidigt som du 
får bättre bränsleekonomi och blir en säkrare förare. Skif-
tar du däck hos Stuvsta Däck kan även passa på att kolla 
att allt är balanserat.

TPMS-sensorer finns i alla nya bilar
TPMS (Tyre Pressure Moinitoring System) innebär auto-
matisk däcktrycksövervakning och är obligatorisk på alla 
bilar som sålts fr.o.m. 1 november 2014. Via små sensorer i 
ventilerna får föraren information på displayen om något 
däck har för lågt lufttryck. Rätt lufttryck minskar både 
däckslitage, bromssträcka och risken för vattenplaning. 
Dessutom är det bra för miljön genom minskade utsläpp 
av föroreningar och avgaser. 

Men ny teknik medför också att fler saker att hålla reda 
på och underhålla. Varje hjul sänder en unik kod. Det kan 
innebära att du måste knappa in nya värden när du skif-
tar mellan sommar- och vinterdäck men många system 
är också självlärande. Tiden för hjulskifte kan bli längre 
om sensorn måste aktiveras eller kodas om. I varje sen-
sor finns också ett batteri som har en livslängd på 5 år. 
Sedan måste batteriet bytas. Naturligtvis kan du få hjälp 
hos Stuvsta Däck med avläsning, kontroll, reparation och 
utbyte av TPMS-sensorer.

Konkurrens av nätet och gummigubbar
Det är stenhård konkurrens på däckmarknaden. Antalet 

nätbutiker ökar och 
när säsongen är som 
hetast dyker det upp 
gummigubbar lite 
varstans utanför våra 
köpcentra. Näthand-
larna håller lägre pri-
ser per däck men 
det gäller också att 
få däcken på bilen. 
Om vi måste hämta 
däcken på närmste 
utlämningsställe är vi 
tillbaka till problemet 
med slit och släp. 
Vissa nätbutiker skickar däcken direkt till en verkstad som 
sedan gör monteringen. Viktigt är då är att få ett total-
pris monterat och klart för att kunna göra en prisjämför-
else. Håll också koll på kostnaden för frakt och för återvin-
ningsavgiften som snabbt kan öka kostnaden per däck. 
Blir det något strul kan det vara svårare att reklamera sär-
skilt om däcken redan sitter på bilen. Köper du däcken via 
en däckverkstad får du rätt däck på bilen till ett fast pris 
med garanti.

Bra däck räddar liv
Däck har blivit dyra och det är en investering som inte 
syns. Många andra biltillbehör signalerar att ägaren är 
intresserad av sin bil och kanske vill flasha med tillverkare 
som har hög status. Fabrikaten på de svarta däcken är 
inget som uppfattas vid en hastig blick. Men det är en 
investering som kan rädda liv. Vid valet mellan häftiga fäl-
gar eller dyra premiumdäck borde valet vara enkelt. Att 
köra med slitna däck kan resultera i en olycka som kostar 
mer än fyra nya däck. Särskilt vid vinterväglag om blixt-
halkan slår till. Lagen säger minst 3 mm mönsterdjup på 
vinterdäck men om däcket är 4-5 år gammalt och möns-
terdjupet är under 5 millimeter har det tappat det mesta 
greppet. Eller så har dubbarna trillat ur. Det som känne-
tecknar ett bra däck är bränsleeffektivitet, våtgrepp och 
externt buller. För vinterdäck tillkommer givetvis hur 
däcket fungerar vid snö och is. Svaret på den ständiga 
frågan om dubbat eller odubbat kanske är att odubbat är 
bäst i tättbebyggt område och dubben ger ökad säker-
het på landsbygden. Har du fler frågor om däck är du väl-
kommen att besöka Kim Petersson och Stuvsta Däck!

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Stuvsta Däck satsar 
på ny teknik
Dannes Däck har funnits i decennier även om det var länge sedan Danne 
skiftade några däck. Nu har Kim Petersson tagit över verksamheten och 
tyckte att det var dags att göra ett namnbyte. Nu heter företaget Stuvsta 
Däck så ingen kan missa vart man ska åka även utan Google maps.

Slit och släp
Att skifta däck två gånger om året är något som de flesta 
av oss bilägare inte upplever som veckans höjdpunkt. 
Det ska (i värsta fall) släpas blöta och smutsiga däck som 
knappt går in i bilen för att sedan ställa sig i en (ofta) lång 
kö för att få bytet gjort. Risken finns alltid att det visar sig 
att däcken inte har tillräckligt mönsterdjup så att det blir 
ett hål i semesterkassan eller att julklapparna får bli Triss-
lotter. När man står på tur för att rulla in på rampen dyker 
plötsligt tanken på låsmuttern upp. Var är den? Som tur är 
hittas den ofta bakom någon liten lucka som aldrig bru-
kar öppnas. För att slippa en del av dessa bekymmer har 

allt fler bilägare valt att förvara sina däck i anslutning till 
däckverkstäderna på s.k. däckhotell. Då slipper man slit 
och släp.

Däckhotell och hjulbalans
Stuvsta Däck har naturligtvis möjlighet att erbjuda däck-
hotell och Kim Peterson har även investerat i en hjultvätt 
med plastkulor för att slippa montera smutsiga däck som 
ökar risken för rost. Viktigt är också att få hjulen balanse-
rade så att inte däcken slits snett och på sikt resulterar i en 
punktering. Då blir det ofta ett uppslitet däck och ingen 
mening med att ta fram den lila sprayflaskan som ska Kim Peterson utanför Stuvsta Däck

TPMS-sensorer
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Förebygg stölder och inbrott med MärkDNA 

Fram till idag har ca 30 medlemmar i vår förening köpt och märkt 
värdesaker, cyklar, gräsklippare och annat viktigt gods som man inte vill 
förlora. Nu fortsätter vi att försöka få Snättringe till ett område där 
tjyvarna inte vill komma på besök! 

MärkDNA är en permanent Stöldskyddsmärkning med DNA som penslas 
på stöldbegärliga föremål. Att märka din egendom med MärkDNA är ett 
av de enklaste och mest effektiva sätten att skydda dina ägodelar och 
detta rekommenderas av Polisen som ett mycket bra sätt att motverka 
inbrott då dom inte vet VAD som bär en osynlig märkning.  

MINSKA INBROTTSRISKEN  
Till att börja med så minskar MärkDNA inbrottstjuvarnas intresse för 
märkta föremål eftersom det varnar andra att föremålet är stulet. Detta 
gör det mycket svårare att sälja vidare märkta föremål.  
Den andra stora fördelen med MärkDNA är att det gör det möjligt för 
svenska polisen att spåra och återlämna stulen egendom. 
 
Om den märkta saken lämnat landet? 
Polisen känner till och rekommenderar i många fall DNA-märkning som en 
brottsförebyggande åtgärd. Genom SelectaDNAs databas kan även 
Polisen i andra länder söka och hitta ägaren av godset och även föremål 
som lämnat landet har en chans att identifieras och återlämnas till sin 
rättmätige ägare. 

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 

695: - för medlemmar i Snättringe Fastighetsägarförening.  
maila ph@n2systems.se för mer info eller ring på 0708911211  
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Många lillstugor bevarade  
i Snättringe
När Snättringe-Milsten tomtägareförening bildades för 100 år sedan bodde 
de flesta medlemmarna fortfarande i sina lägenheter inne i stan. De 
anmälde sig som medlemmar i föreningen därför att de hade bestämt sig för 
att flytta ut till Snättringe och att bygga sitt egna hem. Många började med 
att bygga en lillstuga, som de kunde bo i på somrarna i  väntan på att få råd 
att bygga sitt eget hem. I kv Agenten finns många av lillstugorna bevarade.

Det har berättats att en del stugor byggdes med virke 
som kommit till Sverige som emballage kring importe-
rade Ford-bilar. I någon stuga hade man en dörr som 
tidigare suttit i en tågvagn.  Vissa hämtade sitt virke vid 

Älvsjö station och fick det hemkört med häst och vagn 
på vintervägen över isen på Långsjön. Många av de stu-
gor som numera finns kvar har en veranda. Om de har 
en kraftig dörr mellan verandan och stugdelen kan man 

tänka sig att verandan kommit till senare.  Det finns också 
stugor som byggts till på annat sätt, förlängts eller fått en 
tillbyggnad i vinkel.  

Alla lillstugor hade vedspisar både för uppvärmning 
och för matlagning och en del hade murade skorstenar.  
I några har man med anledning av senare brandskydds-
bestämmelser satt in en plåtskorsten inne i den murade 
skorstenen, andra hade plåtskorsten redan från början.

Bland det första som tomtägarna behövde göra var 
att ordna en brunn och en vattenpump. Just pumparna 
är det många nutida villaägare som sparat. Man hade 
också egna torr-klosetter och såg till att gräva ner latrinet 
så långt från brunnen som möjligt, men gärna intill en 
rabarberplanta. 

När lillstugorna byggdes användes fotogenlampor 
och i stället för kylskåp var det en del som hade ett ”mat-
källar-hål” under golvet och en lucka som kunde öppnas. 
Ofta placerades lillstugorna så att de kunde stå kvar även 
sedan egnahemmet var färdigt. Vanligen användes de 
senare för förvaring, men det fanns också några som var 
så välbyggda att de kunde hyras ut som bostad.

Kvarteret Agenten är ett trekantigt område mellan 
nuvarande Häradsvägen, Frösövägen och Snättringevä-
gen. Sammanlagt 11 lillstugor uppfördes varav 7 fortfa-
rande finns kvar. De senare användes till förvaring, men 
det fanns också några som var så välbyggda att de kunde 
hyras ut som bostäder. Tidiga föregångare till dagens 
Attefallshus.

Här är några av de lillstugor som fortfarande finns 
bevarade:

Gustavsson/Rilfors/Schultz’ stuga 
Det är en av de bäst underhållna stugorna och en av dem 
som har murad skorsten.  

Bland de gamla tidningar som användes som isolering 
finns det några ihoprullade buntar med tyska tidningar.  
Det verkar som att man ha fått gamla tidningar buntvis 
på något sätt.  Årtalen är 1918-19 och även om man inte 

kan vara helt säker på hur gamla tidningarna var när de 
användes till isolering, så kan den lillstugan vara en av de 
äldsta. Den har byggts till i omgångar och har periodvis 
hyrts ut som bostad. Irma Shultz har gjort en inramad 
tavla med klipp ur de gamla tidningarna.

Mattssons/Dahlströms stuga 
David Mattsons lillstuga stod i vägen när ”det bestämts” 
att det inte skulle få finnas tomt-utfarter på Häradsvä-
gen längre. Dåvarande ägare Dahlström begärde att få 
den flyttad till ett annat ställe på sin tomt men Huddinge 
kommun sa nej. Man ansåg att den inte skulle tåla någon 
flyttning. Dahlström ansåg att hans lillstuga skulle tåla 
att flyttas och med hjälp av en lyftkran står den numera 
vid Häradsvägen mitt emot gamla Snättringe konsum, 
numera Deli-Italia.

På Dahlströms tomt finns också fortfarande en bit 
kvar, av en de två ”delade bodar” som en gång bygg-
des i kvarteret. Det var bodar med två ingångar. En i var-

Gustavsson/Rilfors/Schultz’ stuga Mattssons/Dahlströms stuga
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Andersson/Jacobsens stuga
Den stugan byggdes av Algot Andersson, som var postil-
jon i Stockholm och de tidningar som användes som iso-
lering är från 1926. Algot blev tidigt änkling och byggde 
aldrig någon helårsbostad.  Tomten och lillstugan köptes 
på 1960-talet av Jacobsen, på Snättringevägen. Harry är 
målare och har underhållit stugan så väl att den på som-
rarna har kunnat användas som gäststuga. 

Wigstrand/Lorentzens stuga
Den är den enda i kvarteret, som på senare tid rustats upp 
så mycket att den nu 2019 används som bostad – igen.

Möllers stuga
Fru Hedvig Möller vid nuvarande Häradsvägen har berät-
tat att hon och barnen bodde ensamma i stugan i veck-
orna och att maken Nils August bara kom ut på sön-
dagarna.  Sonen Nils Yngves berättelse finns på sid 71.  
Deras lillstuga byggdes på 1970-talet till med en vinkel 
för att användas som ”vävstuga”, så på Möllers tid måste 
det ha varit trångt i stugan. 

När Möllers hus skulle säljas år 2007 så nämndes lill-
stugan särskilt i mäklarens annons.  
Det finns mer att läsa om dem som byggde kv Agentens 
lillstugor och om Snättringes historia i boken ”Snättringe 
och Långsjö. Historia kring en sjö”.  Den gavs ut 2009 
av Snättringe Fastighetsägareförening, när föreningen 
fyllde 90 år och delas ut gratis till alla medlemmar.

Text: Gunnel Jacobsen

dera gaveln och som placerades tvärs över en tomtgräns. 
Avsikten var de två ägarna skulle kunna använda var sin 
halva. Ett bra exempel på 1920-talets grannsamverkan. 

Kronlunds stuga
Cykelhandlare Kronlunds lillstuga förlängdes på 2000-
talet och användes som förråd för leksaker av nuvarande 
ägare Lotta Lundin medan hon var kommunal dag-
mamma. Numera hör även Huddinges kommunala dag-
mammor till historien, men lillstugan står kvar. 

Bjurmans/Brisenheims stuga
Det har hänt saker i alla kv Agentens stugor och i en drevs 
det på 1960-1970-talet ett motorcykel-företag. Tomtäga-
ren Kjell Bjurman arbetade åt Anders Michanek, som på 
1970-talet vid tre tillfällen blev världsmästare i speed-
way.  De använde Bjurmans lillstuga som verkstad för att 
reparera och sälja delar till speedway-motorcyklar.  Man 
hade en walkie-talkie med tråd mellan bostadshuset och 
lillstugan för att kunna tala om att ”nu är maten färdig”.  
Bostadshuset var mindre på den tiden, så det var litet 

längre att gå mellan husen, än det är nu. På utsidan av 
lillstugan hade man en brevlåda, där man kunde lägga 
sådant som kunderna skulle hämta eller lämna.  Både lill-
stugan och brevlådan finns kvar.

(Extrainformation: På 1970-talet blev Anders Michanek 

vid tre tillfällen världsmästare i speedway och en gång vann 

han SM i snöskoter.) 

Wigstrand/Lorentzens stuga

Möllers stuga

Källarhål i golvet i Rudners numera rivna stuga.

Bjurmans/Brisenheims stuga

Andersson/Jacobsens stuga

Kronlunds stuga
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Snättringe Fastighetsägareförening

Medlemsmatrikel 2019

Bli medlem i Snättringe Fastighetsägareförening!
Det kostar 90 kronor per år och hushåll. Sätt in avgiften på föreningens postgiro 7 52 73-3 
eller bankgiro 111-6664 (skriv namn, adress och telefon i meddelanderutan).

Vi tillgodoser Snättringe boendes intressen inom: 
Trafik, stadsplan och kommunikationer – miljö – trygghet och trivsel.

• Vi har kontakt med kommunen och ordnar informationsmöten i aktuella frågor.  
• Föreningen organiserar Grannsamverkan mot brott. 

• Vi förmedlar trädgårdsprodukter med hemkörning till dörren höst och vår. 
• Medlemsinformation går ut fyra gånger per år.  

•  Föreningen förhandlar om rabatter hos lokala företag och arrangerar en julfest  
tillsammans med andra föreningar.

Bor du inom kartans område?
Då bör du vara med i Snättringe Fastighetsägareförening! 
Är du inte medlem så hälsar vi dig välkommen. 

Du gillar väl oss på Facebook?
www.facebook.com/snattringe
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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

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






