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Jag blev mycket glad över att ta del av kommunens ganska
nyligen presenterade enkät till de boende i Huddinge om upplevd trygghet och nöjdhet, (trivsel). Vi i Snättringe kände oss
mest trygga i hela Huddinge. Vi hade dessutom fantastiska
100 % i trivsel.
Vi får det samhälle vi förtjänar. Det är de boendes sätt att
bemöta varandra och andra, som bidrar till vår gemensamma
livsmiljö. För ca 30 år sedan tog Snättringe fastighetsägareförening beslut om två nya mål som också skulle drivas. De
handlade om trygghet och om trivsel för de boende.
Alla nya aktiviteter som har skapats under dessa år har
haft som grundmål att öka tryggheten och trivseln i området.
Exempel på sådana verksamheter är grannsamverkan mot
brott, hundkollen, tält, bord och stolar i närområdet till lågt
pris, Långsjörundan, lokal info genom social media, städning
vid Stuvsta station, övermålning av klotter, aktiv opinion för
att behålla områdets karaktär, lokal loppis, uppmaningar till
grannfester, firande av vintersolståndet och en del annat.
Det är möjligt att även dessa återkommande aktiviteter
har höjt tryggheten och trivseln i Snättringe. Vi hoppas det.
Vi slår oss nu inte till ro utan ser fram mot nya insatser, inte
minst mot en samhällssituation som har förvärrats omkring
oss under senare år.
Den stora skillnaden är hot, rån, övergrepp i rättssak och
vapen mot våra ungdomar av andra ungdomar, som har ökat
påtagligt under de senaste åren också i våra kringkommuner.
Styrelsen i Snättringe fastighetsförening följer utvecklingen i närområdet mycket noga. I höstas blev några av våra
ungdomar rånade i området. Reaktionerna i social media
var mycket glädjande så att möten snabbt kom till stånd för
snabba åtgärder. Det lugnade sig.
Det visade dock att det fanns sund handlingskraft och goda
nätverk i Snättringe och närmaste kringområdet. Det bådar
gott för framtiden att vi
har en beredskap för att
möta nya attacker.
Jag känner mig stolt
att bo bland människor
med en vilja att behålla
området tryggt.
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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).

Mäklarfirman Notar på Häradsvägen har under hösten fått ny ägare. Eddie
Can har tagit över och tillsammans med Mithat Bircan siktar företetaget på
att få 100% nöjda kunder. Alla inblandade ska känna att man gjort en bra
affär är deras motto men ett bra slutpris väger ändå alltid tyngst.
Hård konkurrens
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Alla ska känna att
man gjort en bra affär
– Eddie och Mithat vill
ta täten i Snättringe

Att köpa eller sälja sin bostad är för de flesta en av livets
stora affärer. Det är mycket pengar som står på spel och
det finns 199 aktiva mäklare i Huddinge att vända sig till.
Bara längs Häradsvägen finns det fyra.Vem ska man välja?
Rekommendationer, vilken som sålde grannens hus, vilken som har lägst provision eller vilken som gav ett gott
intryck vid första mötet? Är man osäker finns det naturligtvis en hemsida Hittamäklare.se, som kan hjälpa dig

070-811 54 16

711 35 48

Fax till föreningen
711 13 38
E-post
info@snattringe.com
Information		
Hemsida
www.snattringe.com
Bengt Höglund
774 97 47
Swish
1230916486
Lars Tiberg
070-686 90 46
Facebook facebook.com/snattringe
Lars Lehman
711 66 77
Per Havn
070-891 12 11

att kostnadsfritt jämföra provisioner och omdömen på
de olika mäklare som tidigare bostadssäljare har lämnat.
Både Eddie Can och Mithat Bircan har fått mycket positiva omdömen på sidan.

Vi vill ge det lilla extra
Enligt Eddie Can räcker det inte med att lägga ut en fastighet på Hemnet och hoppas att det kommer många
på visningen. Det krävs en gedigen erfarenhet av mäk-

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.
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
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finns det också tid för mäklaren att ge lite goda råd inför
försäljningen. Finns det en långsiktig plan kan installation
av bergvärme eller ett Attefallshus på tomten vara en
god investering. Att riva ut köket eller badrummet precis innan försäljning tycker varken Eddie eller Mithat är
en bra idé. Smaken är olika och Eddie har varit med om
att de nya köksluckorna i radhuset han precis sålt ligger
i stora säckar vid infarten kort efter inflyttning. I vissa fall
kan det vara bra med lite homestyling för att ge köparen
en vision av hur det kan se ut när allt är på plats och ingen
bor där. Sen vet vi att det kommer att se helt annorlunda
ut när barn och hundar har flyttat in.

2020 02 20
Kl 20:20
En unik tidpunkt att minnas! Några Snättringebor hade hörsammat inbjudan att fira händelsen med lite grillad korv vid änden av Långsjön.

Bostadsmarknaden på väg uppåt
Priserna på både villor och bostadsrätter är sakta på väg
upp igen. Bostadsmarknaden har tagit ny fart och Snättringe är ett populärt område. Många vill bo här vilket
ger en lite högre prisbild. Det är nära till kommunikationer och skolor samtidigt som det är ett dokumenterat
tryggt område. Enligt Booli är snittutropspriset på en villa
i Snättringe 4 016 600 kr och det tar 14 dagar i genomsnitt att sälja en bostad. Den villa i Snättringe som har
högst utropspris på Hemnet just nu , 6 395 000, ligger på
Vassvägen .
Vill du veta mer om Notar på Häradsvägen 31 kan du
alltid kontakta Eddie Can eller Mithat Bircan. Varför inte
titta in i de nyrenoverade lokalerna eller beställ en kostnadsfri värdering.

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.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
laryrket och ett stort engagemang för att se till att alla
uppdrag leder till högsta möjliga slutpris. Marknadsföringen måste vara genomtänkt och uppföljning av alla
besökare under visningsdagarna är absolut nödvändigt
för att kunna leverera en bra affär. Röster har höjts inom
branschen att även mäklare vill ha lediga helger Eddie
och Mithat gillar att hålla visningar på söndagar. Övriga
visningar sker enbart efter överenskommelse.
Eddie vill också att kunden alltid är delaktig från start
till slut. Även köparen ska kunna lita på mäklaren som
ska vara opartisk i sin relation till båda parter och kunna
genomföra en trygg affär.

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%.

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!

Vad ska vi tänka på innan vi säljer vårt hus?

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.

En bra framförhållning ger större möjligheter att förbereda försäljningen på ett bra sätt.
Det kan gälla foton, rensning i både hus och trädgård
samt även finnas med hos mäklaren som ”kommande
objekt” så att även köparen kan få lite tid att tänka. Då
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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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Årsmöte 18/3
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte.

Hållbarhet och
trädgårdsdesign

När: Onsdagen den 18:e mars 2020 kl 19.00
Snättringe Fastighetsägareförening anordnar en kväll med
fokus på hållbarhet i trädgården. Vi får också en introduktion
till grunderna i trädgårdsdesign vilket kan vara lämpligt just
nu när det är dags att planera inför sommaren.

Var: Snättringeskolans matsal

I samband med mötet kommer:
Trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad att tala om hur vi kan
göra skillnad i vår närmiljö för att skapa en mer hållbar
trädgård. Det är en introduktion till den trädgårdskväll
som föreningen anordnar den 22 april där Pia fördjupar
tankarna kring en hållbar trädgård och även ger praktiska
tips och råd när det gäller trädgårdsdesign.

Program
Kvällen består av 2 delar:

OBS! Motioner eller förslag till mötet måste
vara någon av styrelsens funktionärer
tillhanda senast onsdagen den 4 mars 2020.
Du kan också skicka motion till föreningens adress eller
e-postadress, info@snattringe.com.

Grunderna i trädgårdsdesign

Genom att tänka mer hållbart kan vi samtidigt få
en mer lättskött trädgård.

• Hur kan vi öka den biologiska mångfalden?

Vi kommer att få lära oss grundläggande
principer, metoder och få handfasta tips som vi
har användning för i vår egen trädgård. Genom
att få njuta av bilder på vackra trädgårdsmiljöer
kan vi också få inspiration till nya idéer och
projekt.

• Hur kan vi få fler bin, humlor och fjärilar att
hitta till vår trädgård?

• Hur kan vi tänka för att skapa balans och
harmoni i trädgården?

• Hur väljer vi rätt växter och hur får vi växterna
att trivas bättre?

• Vad ska vi välja när det gäller funktion, form
och färg?

• Hur kan vi få en mer hållbar och lättskött
trädgård?

• Hur kan vi hushålla med vatten?
• Hur kan vi välja klimatsmarta material?

Föreningen bjuder på dryck och tårta.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Tid: Onsdagen den 22 april 2020 18.30–20.30
Plats: Snättringeskolans matsal
Kostnad: 200 kr/deltagare. Betalning på plats via swish.

Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
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Hållbar trädgård
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Verksamhetsberättelse 2019

Snättringes historia – föreningen 100 år

Möten och medlemsantal

Miljö och stadsplaner

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under föreningens 100:e år. Därutöver har föreningsfunktionärer
haft mängder av aktiviteter i olika arbetsutskott och med
andra externa kontakter.
Den 16 oktober hade vi 1287 medlemmar - en minskning med 44 sedan förra året samma tid.
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.

Vi har bevakat och gett/ger information till allmänhet
och medlemmar avseende bl a:

Årsmötet
Det 100:e årsmötet hölls i Snättringe skolas fina matsal
den 20 mars. I samband med årsmötet informerade kommunalrådet Malin Danielsson om kommande planer för
området. Frågestund.
Informerades om kommande 100-års fest den 18 maj
med invigning av Milstenen och underhållning i Långsjöparken. Medlem uppmanade att fotografera tillhörigheter innan inbrott. Fråga om villaföreningen med liknande
namn. Samförståndslösning söks.
Omkring ett trettiotal personer närvarade.

• Kv Bildhuggaren. Äldreboende och förskola, studentbostäder, affärer vid Utsälje/Häradsvägen. Pågående.
• Ombyggnad av Furvägen i samband med Bildhuggaren
och boendes synpunkter på trafik. Pågående.
• Utsäljeleden 48.Bostäder och förskola (Mot Glömsta)
Pågående.
•
Seniorgården vid Stuvsta Station och dess bod
etablering. Pågående.
•N
 ybyggnad vid fd ”Petterssons Livs”. Pågående.
• K v Odin 6+3 mitt emot Seniorgården. Planärende.
• K ommunens Arkitektplan för framtida planering.
• T illåtna skyltar i bostadsområde.
•B
 randhusets rivning i Segeltorp.
•P
 lan för ett ”för stort hus” på Tomt.
• T elemast vid Vattentornet. Överklagan.
•N
 ya regler för Attefallshus från 1 mars.
•N
 ya Utsäljeskolan.

Grannsamverkan mot brott

Trädgårdsprodukter

Grannsamverkan mot brott har fortsatt med stark sammanhållande kraft, Eva Antonsson.
Den 9 oktober hade vi grannsamverkansmöte med
kommunpolis Anna Schelin i Stuvsta station. 18 st deltagare varav några var hundkollare. Inbrott sker ofta när
folk är bortresta en längre tid. Viktigt att ha tända lampor
ute såväl som inne. Bra med timer och att grannar hjälper till med tillsyn.
Som en aktivitet för boende att ha bra kontakt och
öka tryggheten uppmuntrade föreningen för andra året
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.

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

Studiecirklar och kultur – yoga

Julgransplundringen
Årets julgransplundring var för 48:e året! 174 barn och
171 vuxna betalande. 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.
Det blev minusresultat detta år.

Husbladet
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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kommer att ordna en skottkärreloppis våren 2020 vid
Långsjöparken

Till vår stora glädje har verksamheten i närområdet med
yoga under torsdag och söndag kunnat fortsätta. Jane
Meckbach har med stor energi tagit tag i vår uppskattade Yoga.

Föreningen fyllde 100 år och firades den 18 maj, då även
Milstenen invigdes av kommunalrådet Christian Ottosson. En fin jubileumsskrift togs fram, liksom en utställning med bilder genom åren. Ca 100 personer fick gratis
pizza av Deli och gick med i historisk vandring ledd av
Gunnel Jacobsen. Ca 1 000 barn och vuxna närvarande
i festen i fint väder med tält bord och stolar samt musik
av Poplabbet. Ruschkanor för barnen. Räddningstjänsten
närvarade. Det skedde vid Långsjöparken. Budgeten på
100 000 kronor hölls.

Vi kom inte att ha någon aktivitet för återbruk under 2019
p.g.a. arbetet med jubileum. Vi kom fram att vi istället
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Årets Långsjörunda genomfördes den 1 september
med fint väder. Det var 18:e året. Roligt att vi kunde ha
fin musik och dans genom ”Småfranska”. 11 föreningar
anmälde sig till aktiviteten runt Långsjön.

Samverkan

Snättringedagen

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.

Vi medverkade igen på Snättringedagen den 25 maj. De
inkomster vi fick in, 1 100 kronor, överlämnades till Snättringe skolas föräldraförening.

Snättringe i februari 2020
Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening

Specialister på dränering
och fuktskydd med 15 års
erfarenhet på området
• Lägger dräneringssystem på rätt nivå
• Lägger nytt regnvattensystem
mar i
Medlem
• Öppnar upp källarväggen för att möjliggöra uttorkning
hetsge fastig
Snättrin
• Hindrar markfukten från att sugas in i källarväggen
åller
ning erh
ägareföre
• Sänker fuktnivån i källarväggen
tt på
• Säkrar så att marken lutar från huset
5% rabarbaeten
utförda
• 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

Ring för gratis kostnadsförslag, 08-779 80 50

Återbrukskommittén

Långsjörundan

För mer info se www.fuktskyddadehem.se
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FuktskyddadeHem
THOMAS GLAAD AB

08-779 80 50 | info@fuktskyddadehem.se
Källbrinksvägen 43B, 141 31 Huddinge
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Oklart hur 5G ska byggas ut.

17-05-10

underlag för bedömning av strålskyddsrelaterade risker
med 5G. Det är här masternas placering kommer in i bilden eftersom de behöver sättas upp närmare bebyggelse. Bristen på platser kommer att kräva andra lösningar t.ex. på hustak. Även om det finns referensvärden
att hålla sig till finns i dagsläget inga uppdaterad krav när
det gäller besiktning av telemaster. Som tidigare nämndes så finns det många aktörer på marknaden och risken finns att alla sätter upp sin egen mast. Många operatörer inom ett område innebär ökad risk för strålning.
Att släppa marknaden fri utan statlig styrning kan visa sig
vara ett dåligt alternativ. Det finns också vissa säkerhetspolitiska risker beroende på vilka företag som får uppdraget att bygga det framtida nätverket.
Andra risker som framförs i debatten är att en högre
elektromagnetisk frekvens kan förorsaka cancer och att
fåglar och insekter kan påverkas negativt. Det finns än så
länge ingen forskning som stödjer dessa farhågor.
Det som däremot är ett faktum är att du måste inves-
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Text: Lars Tiberg
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Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med att ta fram ett
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Finns det några risker?

Nu är det ... Tryckartime!
Trycksaker för alla tillfällen!

Nästa generations mobilnätverk
5 G kommer att öka hastigheten på surf med ca 20 gånger,
ge en bättre täckning och snabbare access till allt annat
vi använder dagens mobilnät till. Det är framförallt det
sistnämnda som behöver en uppkoppling med minskad
fördröjning. Det kallas ofta IoT (Internet of Things) och
handlar om t.ex. intelligenta kylskåp som påminner dig
om att köpa mjölk, offentliga toaletter, soptunnor som
själva beställer tömning och mycket annat som kan styras via nätet. Även självkörande bilar kräver en snabbare
uppkoppling utan fördröjning från de olika system som
ska lotsa fordonet framåt. Ett annat användningsområde
som kräver 5G är fjärr-operationer på sjukhus där kirurger
opererar både djur och människor på distans via mobilnätet. I takt med att AI
(artificiell intelligens) används
allt mer i olika sammanhang kommer även antalet robo-
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Snättringe Fastighetsägareförening är väl medvetna om
behovet av att bygga ut telekommunikationen men vill
värna om att det sker hållbart och med hänsyn till de risker som kan uppstå. Var master ska placeras måste vara
väl genomtänkt och inte bara gälla en enstaka mast. Därför håller vi med Mark- och Exploateringskontoret som
har föreslagit avslag på den ansökan om bygglov för permanent ny mast som inlämnats till Miljö och Bygglovsavdelningen i Huddinge kommun.

präglat
präglat av
av personlig
personlig service.
service.

tar att öka i närmiljön som utför uppgifter och får information från den digitala infrastrukturen.

En planerad utbyggnad

Maskinparken
Maskinparken är
är ändamålsändamåls-

Snättringe Fastighetsägareförening har ifrågasatt ett
beslut om att ett företag får sätta upp en permanent ny
telemast vid vattentornet i Stuvsta. Tornet ska repareras
och vad som krävs är en tillfällig mobil mast för att klara
4G. Frågan är särskilt aktuell eftersom det pågår en diskussion om hur utbyggnaden av 5G ska genomföras. 5G
kräver andra master och framförallt fler master eftersom
de högre frekvenserna inte kan ta sig igenom objekt. På
grund av den bristande räckvidden kommer dessa master att placeras närmare människor. Post- och Telestyrelsen har skjutit upp en kommande auktion för frekvensutrymme till oktober där alla stora bolag – Telia, Telenor,
Tele 2, Tre m.fl. kommer att slåss om utrymmet. Tre har
redan på egen hand påbörjat tester med ett publikt nät
kring Globen och Enskede i södra Stockholm för att få en
tidig feedback på hur 5G fungerar i praktiken. Men vad
är då 5G?

tera i en ny telefon om du ska kunna använda 5G. Något
som säkert alla tillverkare av mobiltelefoner hoppas
mycket på eftersom försäljningen av nya telefoner har
minskat kraftigt.
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Föreningen vill
stoppa ny permanent
telemast
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Martina har öppnat egen
studio i Snättringe – satsar
på företag och privat yoga
I Klipper Allas tidigare lokal finns nu Yoga with Martina. Det är Martina
Tamvakou som satsar på sin passion att hjälpa människor till ett hälsosammare liv genom yoga. Lokalen är liten men Martina vill skapa en familjär
stämning där även den sociala kontakten över en kopp te är viktig. Hon vill
att sina deltagare som hon kallar ”yogisar” ska trivas och känna sig välkomna både före, under och efter ett yogapass.

Förbered när det finns tid,
var klar när det blir bråttom.
Det är tanken med På gång.
Smygstarta genom att göra en radonmätning utav din fastighet,
vi bjuder på radondosorna när du förbereder med oss.

Prata med oss. Vi finns alltid nära till hands.

VI FINNS PÅ HÄRADSVÄGEN 69

Från dansös till yogainstruktör
Martina kommer ursprungligen från Grekland där hon
dansade balett men flyttade till Sverige där hennes
mamma bor för att studera statsvetenskap på Södertörns Högskola.
Men det kändes inte helt rätt så Martina drog till
Gdansk och började studera till läkare.
Det är en tuff utbildning och för att minska stressen
började Martina med yoga. Av en vän fick hon en bok
som heter Ikigai på japanska vilket betyder ”anledningen
till att vi vaknar upp varje morgon”. Genom att lära känna
sig själv på djupet hittar man sin egen Ikigai – sin lycka
genom livet. Martinas Ikigai blev hennes passion för yoga
och hon lämnade läkarstudierna för att i stället utbilda

sig till yogainstruktör. Sambon Fredrik uppmanande
henne att komma hem till Sverige igen.

Startade eget företag
Martina startade sitt eget företag med att ha några yogaklasser i Snättringeskolans matsal och lite utomhusyoga
i Flemingsberg innan hon hittade lokalen i Snättringe.
Den ligger faktiskt i samma hus som hon själv bor i tillsammans med Fredrik. Sex ”yogisar” får plats på golvet så
Martina håller ögonen öppna efter en större lokal. Yoga
har även blivit populärt som friskvård på företag. Yoga
kan med fördel vara ett inslag under en konferens eller i
samband med en kick off. Martina marknadsför sina kurser och yogapass i första hand via sociala medier men

FASTIGHETSBYRAN.SE/HUDDINGE / 08-774 30 10 / HUDDINGE@FASTIGHETSBYRAN.SE
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det är en hård konkurrens. Det finns många yogastudios
och gym som slåss om kunderna. Vill man yoga hemma
finns det även yoga pass online bland annat på You Tube.

Yoga kan förebygga ohälsa
Eftersom Martina har med sig mycket kunskap från läkarstudierna är hon tydlig med att yoga fungerar som en bra
metod för att minska stressnivån i kroppen och uppnå
avslappning men att det inte kan ersätta medicinering
vid allvarliga sjukdomar. Det är ett bra komplement men
även om det känns bättre efter ett yogapass ska man inte
kasta tabletterna utan att vara överens med sin läkare.
Forskning har under de senaste åren visat att yoga har
en positiv verkan när det gäller att förebygga värk och
smärta i kroppen samt att kunna hantera vardagens
påfrestningar genom andningsövningar och mindfulness. Vår kropp kan också reagera negativt på bristande
fysisk aktivitet vilket gör att vi blir deppiga, sover dåligt
och blir mindre effektiva på jobbet. I förlängningen kan
det leda till sjukskrivning.

Privat yoga och retreat på Ikaria

även privat yoga. Då finns det möjlighet att anpassa
yogaövningarna till en individuell nivå och tillsammans
utgå ifrån deltagarens egna förutsättningar och önskemål. Privatlektioner kan även genomföras i en mindre
grupp (max 4 personer). En annan spännande möjlighet
att träna yoga är att hänga med till Ikaria. Denna grekiska
ö är den perfekta platsen att varva ner, ladda batterierna
och träna både kropp och sinne långt bort från den hektiska vardagsrutinen. Under en vecka får du yoga, bada,
äta god mat och njuta av de soliga dagarna. Det lite speciella med just Ikaria är där finns flest 100-åringar i världen och det är ovanligt med välfärdssjukdomar. Orsaken
anses bero på livsstilsfaktorer. Resan till Ikaria tillsammans
med Martina genomförs i september.

Deli-Italia Snättringe
Svensk husmanskost, äkta italienska 
delikatesser samt catering!
Studentmeny 2020 finns nu att
boka hos Deli-Italia
I år har vi satt ihop en meny för er glada student
som består av: Milanosalami, grissini, caprese,
pastasallad, kycklingfilé, ostfat samt marinadfat.

Vill du veta mer om yoga?
Då kan du besöka Martina Tamvakous fullmatade hemsida där du kan läsa mer om ashtanga yoga och många
andra former av yoga och inte minst om den spännande
resan till Ikaria.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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

Förutom olika former av yoga i grupp erbjuder Martina
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Ta hjälp av en trädgårdsarkitekt
Pia stryker under att det inte alltid behövs en total omdaning av hela trädgården. Ibland räcker det med att göra
entrén mer tilltalande, välja rätt sorts växter för en trädgård med mycket skugga eller komma med förslag till
att göra uteplatsen precis så lättskött som du önskar.
Bara genom att träffas och diskutera hur din drömträdgård ska kunna växa fram kan ge massor med inspiration
och idéer om hur du själv kan fixa jobbet på egen hand.
Behöver du praktisk hjälp har Pia ett nätverk av anläggare
och hantverkare som kan hjälpa till med att förverkliga
trädgården.

Hållbar trädgård

Sköna trädgårdar ger
högre livskvalitet och
ökar värdet på ditt hus

Hållbarhet är ett begrepp som används flitigt inom alla
områden. När det gäller trädgård så innefattar det allt
från val av jord och växter till att skapa en miljö som
lockar till sig insekter och fåglar. Vi vet att bin, humlor, fjärilar och andra insekter är våra pollinerare men i vår iver
att hålla snyggt så klipper och rensar vi bort de naturliga
miljöer som insekterna trivs i. Kanske kan en blomsteräng
och ett bihotell vara en hjälp på vägen. Tillgång till vatten är också avgörande för både insekter och fåglar. Ett

Nu ligger vi i startgroparna för att dra på oss trädgårdshandskar, ta tag i
spaden och börja planera för sommarens blomsterprakt. Men ibland kan det
kännas lite motigt när perennerna inte blir så prunkande som i trädgårdstidningarna och alla vårlökar blev uppätna av rådjuren. Då kan det behövas
lite goda råd och inspiration för att ta nya tag.
Ska vi dessutom hänga med och visa upp en hållbar
trädgård kan det krävas lite nya idéer. Pia Hedenblad är
trädgårdsarkitekt och kan ge bra tips om allt som rör din
trädgård. Pia kommer till föreningens årsmöte och talar
om hållbar trädgård. Under våren bjuder vi även in till en
trädgårdskväll kring hållbarhet och trädgårdsdesign.

Pia har en stor passion för trädgård
Pia Hedenblad driver Hedenblads Trädgård & Design
och har precis firat 3 års-jubileum som egen företagare.
Intresset för att påta i trädgårdslandet väcktes tidigt när
hon redan som 10-åring tjatade till sig en kolonilott där
hon odlade blommor och grönsaker. Sommarjobbet
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i Lisebergs trädgård gav mersmak
men som det ofta händer blir det
inte alltid som man tänkt sig. Pias
yrkesbana tog en annan väg och
det blev jobb inom IT-branschen i
många år. Men passionen för trädgård och blommor fanns kvar så Pia
lämnade marknadsföring och ledarskap
för att utbilda sig till trädgårdsarkitekt. Det har
hon aldrig ångrat och idag fylls dagarna med uppdrag
inom trädgårdsdesign och rådgivning till både privatpersoner och företag. Pias vision är att skapa sköna, hållbara utemiljöer som ger en högre livskvalitet.
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fågelbad är ett lätt sätt att skapa en vattenstation men
vill du gå ett steg längre kan en damm ge dig fler besökare som grodor och trollsländor. Även våra växter behöver mycket vatten särskilt här i Mälardalen där det regnar
för lite. Samla vatten från stuprören i tunnor och gå ut
med kannan tidigt på morgonen eller när solen har sänkt
sig. Tänk också på att välja växter som tål lite torka även
om du åker på semester.
Hållbarhet behöver inte innebära mer arbete och
dyrare växter. I stället för att krypa på alla fyra och rensa
ogräs eller ta hjälp av något orgräsmedel går det bra att
så sommarblommor mellan plantor och buskar. Andra
alternativ är att plantera marktäckande växter eller lägga
ut komposterat material som hindrar ogräset att titta
upp. I stället för en stor gräsmatta som kräver ständig
klippning kan en del av marken bestå av klassiska ängsblommor som vallmo, prästkragar och blåklint. Behöver
du skaffa nya växter finns det växtloppis eller Blocket där
du kan förnya din trädgård för en billig penning. Det finns
också växtbytardagar och på Café Nytorp brukar Huddinge – Botkyrka Trädgårdssällskap ha ett välbesökt evenemang i början på juni varje år.

sång och en avslappnande atmosfär. Förutom växter så
vill skapa en rumskänsla även i trädgården. Kanske med
flera olika platser att vistas på beroende på om vi vill lapa
sol, koppla av under ett härligt lövtak eller lägga upp
nygrillade lammkotletter.

Årmöte och trädgårdskväll
Pia Hedenblad kommer att ge en introduktion till hur
vi kan skapa en hållbar trädgård i samband med föreningens årsmöte den 18 mars. Uppföljningen blir en trädgårdskväll den 22 april där vi förutom tips på hållbarhet
även får en grundkurs i trädgårdsdesign.
Vill du redan nu få lite inspiration och få fler tips om
hur du kan ta hand om din trädgård kan du besöka Pias
hemsida www.hedenbladstradgard.com där du även
hittar en blogg som just nu tar upp både pelargoner, val
av växthus och tips mot rådjur. Pia finns även på instagram: @hedenbladstradgard
Text: Lars Tiberg

En skön utemiljö ger ökad livskvalitet

Nyhet!

Skottkärreloppis
Föreningen vill slå ett slag för återbruk. Söndagen 24
maj har vi fått tillstånd att arrangera ”Skottkärreloppis”
i Långsjöparken mellan kl. 10.00–15.00.

Föreningen kommer att ställa upp med bord till i första
hand föreningens medlemmar. Gör en djupdykning i
garage och förråd, samla ihop det ni inte använt och
sälj, byt eller skänk bort.
Välkommen!

Men bortsett från praktfulla växter och hållbarhet så är
våra utemiljöer till för avkoppling och en möjlighet till
ökad livskvalitet. Trädgården kan tillfredsställa olika sinnesstämningar genom porlande vatten, dofter, fågel-
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Nu får du bygga större
Attefallshus – om det är en
bostad med bad/duschrum
Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för så kallat komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 m2. Lagändringen kommer att
träda i kraft den 1 mars 2020.

Utökningen till 30 m2 gäller dock endast Attefallshus
som används som komplementbostadshus. Det innebär då också att kraven på ett WC/dusch/bad som är
handikappanpassat gäller. I övrigt gäller också de krav
som gäller för bostadshus avseende brand, tillgänglighet, plats på tomt med mera.
Ett komplementbostadshus kan användas antingen
som permanentbostad eller som fritidshus.
Det krävs inget bygglov, men att man gör en anmälan
och att huset är ett komplement till ett redan existerande
en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Detta anmäler
du till din kommun. Kontakta byggnadsnämnden för hur
du går tillväga.

Bestämmelser
Det finns även här en begränsning av husets höjd till 4
meter. Det finns dock ingen begränsning i fråga om källarutrymme i bestämmelserna om attefallshus. Bestämmelserna om Attefallshus och Friggebodar (9 kap. 4 och
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4 a §§ plan- och bygglagen) kopplar till begreppet byggnadsarea, vilket avser den area som byggnaden upptar
på marken. Så om du väljer att bygga ett Attefallshus
med en stor källare till kan du på så vis överskrida de 30
kvadratmeterna.
Dock är det med källare i Attefallshus precis likadant
som med källare generellt sett. Utrymmen som ska
användas som bostäder måste uppfylla ett flertal krav
i fråga om tillgänglighet, dagsljus, brandsäkerhet med
mera, och det kan nog ofta bli svårt att uppfylla dessa
om till exempel sovrum förläggs i källare.
Till skillnad från tidigare kan ett sådant hus placering
med mera överklagas.
Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25 m2.
Fram till den 1 mars 2020 är det fortfarande högst
25 m2 som gäller.
Text: Mats Persson
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Grannsamverkan
och hundkollare
Tack alla ni aktiva grannsamverkare och hundkollare som starkt bidrar till
att Snättringe upplevs som det tryggaste området i Huddinge.
Ni betyder att vi ställer upp för varandra i området. Ni gör så att man inte
känner sig ensam. Ni uppmuntrar oss till aktivitet och handling. Ni kan
ert närområde och ser om något inte är ok. Ni är beredda att föra
uppgifter vidare.
Vi hoppas ni orkar vara uthålliga med er viktiga uppgift för
era grannars trygghet.
Det var roligt att ännu en bit av Ängsvägen nyligen fick
igång grannsamverkan, men det var inte helt lätt, sägs det.
Två kvinnor ringde på kvällstid på hos grannar längs gatan
för att dra igång det hela.
Det var få som svarade och gav sig till känna. Min erfarenhet som polis säger att det är bra att prata genom den
låsta dörren om okänd ringer på. Då visar man på att man är
hemma. Om ingen svarar kan personen uppfatta att ingen är
hemma och att det kan vara läge för att bryta sig in. Det är inte
roligt att möta en inbrottstjuv inne i sitt hus.
För att försöka öka tryggheten ytterligare välkomnar vi fler
grannsamverkansinitiativ och fler hundkollare!
Kontakta i så fall gärna föreningens arbetsutskott för grannsamverkan:
Eva och Bo Antonsson 08-774 28 35 eller Lars Lehman 073-33 00 668

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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Julgransplundring nr 49
Dans med Slagsta Gille, clown, lotterier, chokladhjul m.m.
Nästa år har vi julgransplundringsjubileum, nr 50. Välkommen!
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Bildhuggaren kombinerar vårdboende
och förskola
Inflyttning 2021
På uppdrag av Huddinge kommun bygger Huddinge
Sanhällsfastigheter ett nytt äldreboende i Snättringe
med 90 lägenheter i vårdboendeform. Fastigheten ligger
vid uppfarten till Utsälje från Häradsvägen. En trädgård
för de äldre kommer att finnas på innergården. I samma
byggnad kommer det även att finnas en förskola med
en utegård för lek. Förskolan kommer att ha plats för 120
barn uppdelat på sex avdelningar. En avdelning blir nattöppen – ett så kallat nattis. Kök, personalutrymmen och

26

Snättringe Husblad | Nr 109

Snättringe Husblad | Nr 109

samlingssal kommer att delas av de båda verksamheterna. Tanken är att olika generationer ska kunna se varandra och mötas. Kanske blir det gemensamt Lucia-firande,
fika i trädgården eller bara en vink från balkongen.
Du kan följa utvecklingen av projektet på
Huddinge Samhällsfastigheters hemsida:
www.husf.se/byggprojekt/segeltorp/bildhuggaren
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Matbörsen

Öppet alla dagar 8 -2 2
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på hela köpet

när du handlar för minst 300:-

Matbörsen
Rabatt på hela köpet
(gäller ej tobak, tidningar och lotter)

Klipp ut och ta med till butiken...

Välkommen
till din
kvartersbutik
i Snättringe!

Rabattkupong
Kupong

Handla för minst
300 kr, så får du:
Kupongen gäller endast på Matbörsen
t.o.m 31/12-20

10%

Hemköp Matbörsen - Kallkärrsv.66 tel. 08-449 34 05

