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Denna sommar har varit olik alla tidigare. Familjerna har kommit
närmare inpå varandra och hemester har blivit något tydligt och
påtagligt.
Det är dock två av sommarens bilder som fastnat i mina ögon Det
ena är skillnaden mellan Huddinge och Jokkmokk, hur kommun och
boende sköter de allmänna gröna ytorna.
I Jokkmokk klipps gräset kort vid huvudgatorna. Resten av samhället klipps av de boende som ser till att det ser välvårdat ut. Det syns
om hundbajset lämnas kvar eller om någon slänger skräp. Det blir en
godartad social kontroll och det ser fint ut. I Snättringe behöver vi
bara gå längs Häradsvägen för att se hur det växer vilt ut mot gatan
utanför bullerplanken. Gott om ytor för hundbajs och kastat skräp. Vi
behöver bli bättre att ta hand om de allmänna grönytorna för att få
ett ännu finare och renare Snättringe.
Den andra kvardröjande bilden var när jag såg en liten flicka vara
med sin troliga pappa vid en gunga. Pappan stod på knäna och tittade i sin mobil. Flickan försökte lära sig gunga och tittade på pappan
flera gånger men han skrev och tittade i sin mobil hela tiden.
Efter en stund ställde sig flickan och tittade på sin pappa. Han var
fortfarande fullt upptagen med sin mobil.
Det såg inte roligt ut men det kanske är så när vuxna ska jobba
hemifrån. Liknande situationer finns säkert med våra nya sociala liv.
Det känns inte helt bra i min mage
Min fru har jobbat hemifrån. Det har varit trevligt att ha henne
hemma även om jag inte har fått störa henne under arbetstid. Nu ska
vi ta en liten vandring i fjällen. Har hört att det är många fler än vanligt där. Så trevligt!
Slutligen ett roligt initiativ när vi nu inte får ordna möten för fler än
50. Vi kunde ju därför ej ha Långsjörundan i år. Har sett på facebook
om hur boende enkelt ordnar en egen loppis vid garagen på gatan.
Jättekul!
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Föreningens tält har gjort
en insats för minskad
smittspridning
Snättringe Fastighetsägareförening har lånat ut ett av sina tält i
kampen mot Corona.
Det är Tumba Vårdcentral som har fått tillgång till ett regn
och stryktåligt tält för att kunna göra tester på personer
som har uppvisat någon form av infektionssjukdom. Det
är ett samarbete mellan sju olika vårdcentraler inom Botkyrka och Salem. Totalt har 1 364 personer testats i tältet
och i snitt har det varit 30 besök per dag.
Ansvarig för projektet är verksamhetschef Anna Lindquist som är verksamhetschef och distriktsläkare. Hon är
mycket tacksam över att ha fått tillgång till tältet. Tillsammans med två doktorer och sköterskor har Vårdcentralen
genomfört tester sedan i mitten av mars. Tältet har varit
en bra arbetsplats tack vare att det har ett rejält golv och
en kraftig tältduk som inte blåser bort när vinden friskar
i. Andra liknande projekt har fått kämpa med leriga golv
och tält som blåst bort.
Nu är tältet flyttat och i början på juni så upphörde
verksamheten. Hur det kommer att se ut till hösten är det
ingen som vet men Anna Lindquist behåller gärna tältet
ett tag till innan vi vet vad som händer efter sommaren.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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!

Euronovakliniken

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.

Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering
Botox, Restilane

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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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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över hela Sverige. Utanför Skansen och i Gamla Stan
kan man hitta Kalasglass men då är det närmare till Café
Långsjö. Kalasglass har även vunnit fina priser. Deras hasselsnötsglass har tilldelats guldmedalj på Gastronord. Du
kan även köpa med dig glass hem i take-away lådor om
du hellre vill sitta i bersån eller fixa en snabb efterrätt.

mellan 11.00 och 18.00 men är det dåligt väder finns det
risk att det är stängt. Sista dagen de har öppet för denna
sommar är 30/8.

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

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

enligt
enligt ISO14001sedan
ISO14001sedan 2004.
2004.

Möjlighet till Take-away

av
av originalen.
originalen. Miljöcertifierade
Miljöcertifierade

I dessa coronatider kan du naturligtvis beställa en enklare
lunch i kiosken för avhämtning . David har bl.a. hederliga köttbulls- och kycklingmackor, korv, pajer och bakad
potatis med Skagen på menyn. Är du sugen på våfflor är
det bara att beställa så hamnar smeten i våffeljärnet. Den
första ägaren till kiosken introducerade våfflor vid Långsjöns strand men David har introducerat glass som gör
avtryck på kafékartan.

bidra
bidra även
även vid
vid utformningen
utformningen
jobb
jobb går
går lika
lika bra
bra –– och
och kan
kan

alla
alla tillfällen
tillfällen –– stora
stora som
som små
små
frågas.
frågas. Vi
Vi gör
gör trycksaker
trycksaker för
för

stora
stora variation
variation som
som efterefter-

enlig
enlig och
och väl
väl anpassad
anpassad till
till den
den
Maskinparken
Maskinparken är
är ändamålsändamåls-

präglat
präglat av
av personlig
personlig service.
service.

Öppet om det inte regnar

hög
hög kvalitet
kvalitet och
och noggrannhet
noggrannhet

För att vara säker på att kiosken är öppen är det bäst att
kolla på Facebook eller Instagram. Normalt är det öppet

Vi
Vi producerar
producerar trycksaker
trycksaker med
med

Nu är det ... Tryckartime!
En glass från kiosken
vid Långsjön

Trycksaker för alla tillfällen!

Vid kanten av Långsjön hittar du en liten kiosk som serverar kaffe, enklare
lunch, mackor, pajer och framförallt glass. Café Långsjön erbjuder en oas
för alla som går eller springer runt sjön. Vill du ta en paus under cykelturen
finns det även möjlighet att mumsa på en våffla.

Fint läge vid kanten av Långsjön
Det är David Bechar som driver verksamheten i år tillsammans med sin kusin Charbel. Familjen har drivit verksamheten i tre år och förra året var det storebror som stod i
luckan. Läget är prefekt med utsikt över Långsjön och nära
till både Kråkviksbadet och Tranparken. En fika efter badet
eller en glass när barnen tröttnat på dinosaurierna är inte
fel. Rundan kring sjön passerar alldeles förbi kiosken oavsett om man går, springer eller cyklar. Närheten till Lång-
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• Kuvert

• Broschyrer

• Flyers

• Fakturor

• Foldrar

• Affischer

• Visitkort

• Mappar

• Storformat-print

• Meddelandekort

• Reklam
• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Kataloger

• Brickunderlägg
• Hyllvippor

• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubbtidningar
• Årsredovisningar

sjöbo gör också att det kommer många fikagäster när vädret visar sig från sin bästa sida.
• Vykort

Glass i världsklass
Det stora dragplåstret är glass i världsklass som gör att
många vallfärdar till den lilla kiosken. Glassen tillverkas
av Kalasglass på ett hantverksmässigt sätt enligt italienska principer och är även ekologiskt certifierad. Fabriken
finns i Länna söder om Stockholm och levererar glass
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• Julkort
• Flyttkort

Kjellis
30, 141
14141
41Huddinge
Huddinge • • Tel
Tel08-774
08-77424
2415
15
Kjellis Offset
Offset AB
AB‚ •• Svängvägen
Svängvägen 30,
14001
ENLIGT
info
info@kjellisoffset.se
• www.kjellisoffset.se
• Miljöcert ISO
14001
@ kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se
• MILJÖCERTIFIERADE
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Alla Attefallshus får vara
högst 30 kvm
Från och med den 1 augusti 2020 får alla Attefallshus som uppförs som
bygglovsbefriade komplementbostadshus eller komplementbyggnader ha en
byggnadsarea om högst 30 kvm. Tidigare gällde det enbart komplementbostadshus. Alla andra regler kring Attefallshus är oförändrade.

inte får bebyggas enligt attefallsreglerna på grund av att
området anses som särskilt kulturellt värdefullt. Då får
du i stället, i vanlig ordning, ansöka om bygglov. Vi har
från Snättringe Fastighetsägareförening bett kommunen
specificera omfattningen av dessa specialregler.

Om du fuskar

Anvädningsområden

Det finns alltid möjlighet att överklaga om du har nekats
startbesked. Är din granne missnöjd med husets placering, utformning eller användning kan en anmälan göras
till byggnadsnämnden som påbörjar ett tillsynsärende..
Det är bäst att du kontaktar dina grannar tidigt när du
planerar att bygga ett Attefallshus så det inte blir några
problem när huset är klart.
Vill du veta mer om regelverket kring A
 ttefallshus kan
du besöka Boverkets hemsida. www.boverket.se.
Lycka till med ditt nya Attefallshus!

Ett Attefallshus kan användas som självständig bostad –
både som permanent och fritidsboende. Det kallas komplementbostadshus. Attefallshuset kan också användas
som komplementbyggnad till exempel garage, uthus,
gäststuga, växthus, bastu eller båthus.

Vatten och avlopp
Vill du ansluta ditt Attefallshus till kommunalt vatten
måste det anmälas till SVOA – Stockholm Vatten och
Avfall som tar ut en avgift på 17 375 kr. Ska du däremot
ansluta till en enskild avloppsanordning anmäler du det
till Huddinge kommun, Miljötillsynsavdelningen. Anslutning till befintlig godkänd anordning kostar 7 452 kr.

Startbesked
Första steget för att bygga ett Attefallshus är att skaffa
ett startbesked från kommunen. Du skickar in anmälan
direkt till kommunen via bygglov@huddinge.se eller
via blankett. Kommunen har en checklista på alla ritningar och planer som måste bifogas. Bland annat krävs
en situationsplan som du beställer från kommunens
lantmäteriavdelning.
Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd,
slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök
under byggtiden.
Du måste också uppfylla de krav som ställs för att en
byggnad ska vara ett Attefallshus:
• Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på
tomten
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•
•
•
•
•

Attefallshus som byggs utan anmälan eller stratbesked är
en olovlig byggnad, ett s.k. svartbygge. Det kan medföra
en byggsanktionsavgift och du riskerar att få riva huset.

Om du inte är nöjd med beslutet

Text: Mats Persson
Bild: Jean Carlo Emer, Unsplash.com

Deli-Italia Snättringe

Taknocken får vara högst 4,0 meter
Byggnaden är fristående men i omedelbar närhet till
huvudbyggnaden
Har du redan en friggebod på 15 kvm får du ändå
bygga ett Attefallshus
Avståndet till tomtgränsen måste vara mint 4,5 meter
Nära allmän väg, järnväg och strandskyddsområde
finns särskilda regler

Svensk husmanskost, äkta italienska 
delikatesser samt catering!
Vi erbjuder även vegetariska/veganska rätter,
självklart har vi glutenfria alternativ.
Vi önskar er en trevlig höst!

Bygglov på prickad mark
Att mark är prickad i detaljplanen kan bero på att marken är särskilt värdefull eller på annat sätt vill värnas av
kommunen. I de flesta fall så får man bygga Attefallshus även på prickad mark eftersom attefallsreglerna står
över detaljplanen men kommunen kan besluta om utökad bygglovsplikt för vissa områden. Huddinge Kommun har på sin ”Webbkarta” angett vissa områden som
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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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Tillsammans minskar
vi r isken för inbrott och
skadegörelse i Snättringe
En av föreningens viktigaste uppgifter är att jobba för ökad trygghet och
trivsel inom Snättringe. Vi vill också på olika sätt verka för att vi håller
snyggt i vår närmiljö. Det ger ökad livskvalitet och ett attraktivt område att
bo i. Därför har vi en egen slogan: Snygga Trygga Snättringe. Inom ramen
för grannsamverkan jobbar vi Lokala grupper, Hundkollen och Gramnnstödsbilen . För att minska antalet stölder verkar vi också för att fler ska
DNA-märka sina ägodelar för att minska risken för stölder.

Grannsamverkansgrupper
Snättringe Fastighetsägareförening driver sedan 1994
grannsamverkan för att minska villainbrott. Grannsamverkan sker genom lokala grupper inom olika boendeområden. Det finns ca 25 olika grupper inom Snättringe.
Vi samarbetar med polisen i Huddinge och genom en
av våra kommittéer informerar vi grupperna om åtgärder
som kan minska antalet brott i området. Det finns en gul
dekal att sätta på brevlådan och en större gatuskylt som
kan tala om att det finns en fungerande grannsamverkan
i området. Inom ramen för grannsamverkan genomförs
också ett antal nattvandringar.
Snättringe Fastighetsägareförening hjälper dig att
starta grannsamverkan där du bor. Kontaktperson är Eva
Antonsson, tfn 08-7764 28 35 eller evabo.antonsson@
gmail.com.
Man behöver inte vara medlem i föreningen för
att starta grannsamverkan! Mer information finns
också hos lokalpolisen/grannstod Huddinge www.
grannstodhuddinge.

Grannstödsbilen
Förutom hundägare som håller koll finns
även en grannstödsbil som åker runt
och har uppsikt inom vårt område.
Snättringe Fastighetsägareförening
bidrar med 2 000 kr/år till Grannstöd
Huddinge som är en ideell förening
med syfte att bedriva brotts- och
skadeförebyggande åtgärder. Verksamheten bygger på frivilliga deltagare,
ofta pensionärer, under ledning av den
lokala polisen. Den lilla röda bilen som åker runt i
området medverkar till ökad trygghet och håller uppsikt
över vad som händer. När de åker runt uppmärksammas
inte bara inbrott utan även skadegörelse, klotter, kvarglömda stegar, öppna fönster och dörrar men även bristande underhåll av gator och gångbanor. Grannstödsbilen finansieras genom bidrag från Huddinge Kommun,
företag och lokala föreningar.

DNA-märkning
(både ägare och hund) bidrar man till att skapa en tryggare miljö. Projektet är troligen det första i Sverige med
den här inriktningen. Det är drygt 40 hundar som tillsammans med sin matte och/eller husse håller extra koll när
man är ute på promenad i Snättringe.
Vill du veta mer om hundkollen eller gå med i
projektet och få västar till både husse, matte och
hund kan du kontakta:
Eva Antonsson, tfn 08-7764 28 35 eller
evabo.antonsson@gmail.com
Lars Lehman, tfn 073-330 06 68 eller lars@lehman.nu

DNA-märkning är ett bra sätt att minska risken för stölder.
Om olyckan har varit framme finns det chans att hitta
stöldgodset och få tillbaka sina ägodelar.
Snättringe Fastighetsägareförening vill gå i spetsen

för att vi inom Snättringe märker våra stöldbegärliga föremål med hjälp av DNA. Får
vi en hög andel användare kan vi komplettera grannsamverkansskyltarna
med DNA-skyltar och skrämma tjuven redan vid gränsen. Föreningen
kommer även att verka för att skyltar, liknande grannsamverkans-skyltar, sätts upp på gator och i kvarter
där det finns en hög procent av hushåll
som har DNAmärkt sina värdesaker. Det
är en modern stöldskyddsmärkning som både
ger spårbarhet och avskräcker kriminella handlingar. I
Stockholmsområdet finns utvärderingar som visar på
att inbrottsstölderna i ett DNAmärkt område minskar
inbrotten med 40 %, för en enskild fastighet 90 % (hur
det nu beräknats).
Det finns flera leverantörer av utrustning för DNAmärkning, Priserna varierar och ligger mellan 500–750 kr.
Gå gärna in på internet och sök på ”DNA-märkning”.
Föreningen har fortfarande ett antal KIT hemma som
går att köpa för 675 kr/st.
För mer information kontakta Per Havn, 0708-911 211.
Text: Lars Tiberg

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%.

Hundkollen

Förebygg stölder och inbrott med MärkDNA

Hundkollen hjälper till att skapa en tryggare närmiljö genom
att ha lite extra uppsikt samtidigt som man rastar hunden.
Snättringe Fastighetsägareförening fick 2014 ett
bidrag från Brottsförebyggande rådet för att komma
igång med ett projekt där hundägare skulle kunna hålla
ett öga på omgivningen medan man var ute på promenad med hunden. Genom att synas i sina reflexvästar

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.

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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Snättringe Fastighetsägare
förening erbjuder inköps
hjälp i Coronatider
Föreningen var tidigt ute med att
erbjuda hjälp med handling till
äldre och/eller sjuka i vårt område
som tillhör riskgruppen och som
bör undvika affärer och sociala
kontakter.
Initiativtagare är Lisa Mannberg och vi kallar aktiviteten
för ”Stödjande Handen”.
Vi har idag 6 medlemmar som är villiga att hjälpa till
där det behövs. När pandemin tog fart så var det fler ideella organisationer, Röda Korset och även Svenska Kyrkan
som började erbjuda hjälp. Även matvaruaffärerna tog
ett nytt grepp och erbjöd hemleverans i större omfattning än tidigare.
Föreningens satsning spreds via Grannsamverkan,
Hemsidan och Face-bookgruppen. Den är fortfarande
aktiv det finns möjlighet för boende inom området at
höra av sig till Lisa Mannberg som är samordnare. Det
behöver inte bara vara att handla mat utan även andra
viktiga ärenden som kan vara svårt att göra i dessa tider
när det gäller att hålla social distans.
Tveka inte att höra av dig till Lisa på 070-84 88 750
om du är i behov av hjälp!

Ingen ny tid för årsmöte
På grund av nuvarande restriktioner har föreningen ännu inte haft något årsmöte. Men vi har inte gett upp hoppet!
Om Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv som gör det möjligt att hålla ett årsmöte ligger vi i startgroparna. Håll koll på föreningens hemsida för aktuell information. Kallelse kommer givetvis att gå ut till samtliga
medlemmar.
Ett alternativ kan annars vara att anordna ett digitalt möte innan vi ringer in det nya året.
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Huddingeleden går genom
Snättringe
En del av Huddingeleden går nu genom Snättringe. Den börjar vid Stuvsta
station, följer järnvägen ner till undergången vid Kräpplavägen och leder in
i Snättringe. Sedan följer den Stambanevägen fram till den fina Långsjö
parken och genom parken med ett kort stycke gräns till Stockholm och
Ä lvsjöskogens naturreservat.

Föreningen förmedlar tält,
bord och stolar
Tält och möbler kan endast bokas av medlemmar boende inom området och får
inte lånas ut i andra hand! OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord
bokas. Vi har tre tält på 21, 32 respektive 60 kvm. Till tälten kan du boka golv som
skyddar gräsmattan och känns bättre att gå på. Vi har också 90 stycken fäll- och
stapelbara stolar av god kvalitet och 21 bord.

Markerade vandringsstigar
Sveriges kommuner har ansvar för sina invånare och
bland allt det som Huddinge kommun bekostar är att
Naturvårdsförvaltningen markerar stigar och vägar för att
locka invånarna att gå ut och vandra. Sedan 2017 finns
det något som kallas ”Huddingeleden”. Det är inte bara
”en” led utan många och man måste ha en karta för att
veta vart den leder. Jag har sett en uppgift om att den
totalt ska omfatta nästan 10 mil. Nu har vi fått en stäcka
”Huddinge-led” genom Snättringe.

Följer Långsjörundan
Den följer det väg-avsnitt som beskrivs i den text man
kan lyssna på i appen ”Långsjö-rundan”. Dvs Badstigen
fram till Snättringe-vägen/den gamla Göta Landsväg
fram till Frösövägen, svänger till höger ner mot Långsjön
med pontonbryggan och Kärleksholmen, som numera
är fast mark och förbi Matineholm, där namnet August
Strindberg står skrivet på en garderobsvägg.
I hörnet Allévägen-Vassvägen visar Huddingeledens
skyltar att man ska gå Snäckvägen tillbaka mot sjön, förbi

Bokning
Bokning sker genom bokning@snattringe.com. Utförlig beskrivning av tält, bord
och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn.

Prislista
Priserna gäller för ett tillfälle.
Snättringe gårds gamla huvudbyggnad, med en vindflöjel med årtalet 1628 och sedan ta Badstrandsvägen
ner mot sjön, förbi den välskötta kommunala strandkanten, som sköts av en närboende och vidare i strandkanten fram till Tranparken. På andra sidan Tranparken börjar Segeltorp och Huddingeledens skyltar visar vidare
ett stycke längs Tranvägen, men svänger av till vänster
vid Doppingvägen för att vid Västeräng locka vandrare
vidare in i Gömmarskogen.

Tält och tältgolv
Tält T21 4,6*4,6		
Golv G21		
Tält T32 5,6*6,9		
Golv G32		
Tält T60 6*10,5		
Golv G60		

400 kr
400kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr

Bord och stolar
1 bord			  20 kr
1 stol			   8 kr
2 bord + 10 stolar
110 kr
4 bord + 20 stolar
220 kr
6 bord + 30 stolar
330 kr
8 bord + 40 stolar
440 kr

Möbleringsförslag

Text och bild: Gunnel Jacobsen

Tält 21 4,6x4,6 m
Rött/Vitt
4 bord 180x80 cm
24 stolar
Max dukning 28 personer

Tält 32 4,6x6,9 m Grönt/Beige
6 bord 180x80 cm
1 bord 150x75 cm
36 stolar
Max dukning 44 personer
Tält 60 6x10,5 m
Grönt/Beige
10 bord 180x80 cm
2 bord 120x80 cm
56 stolar		
Maximal dukning
86 personer (trångt!)
Bröllop 66 stolar och
scen på 2x3 meter
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Föreningens första webbinarium:

Hållbar trädgård

Långsjörundan inställd

I dessa tider gäller det att vara kreativ och Snättringe Fastighetsägareförening har anordnat sitt första webbinarium. Det är ett föredrag som hålls
på webben och där deltagarna kan ställa frågor medan det pågår. Det blev
trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad som skulle ha gästat vårt inställda årsmöte
som gav en introduktion till hur vi kan göra skillnad i vår egen trädgård och
bidra till en mer hållbar värld.

Tyvärr blev vi tvugna att ställa in årets Långsjörunda. Det är den
pågående pandemin som satte käppar i hjulet. Polisen gav oss inget
tillstånd eftersom risken för trängsel skulle bli stor och det går inte
att garantera högst 50 personer.
Vår förhoppning är att vi har bättre förutsättningar nästa år och
då ser vi fram emot att arrangera rundan igen.Då är alla
välkomna till en trevlig promenad runt sjön.

Historisk aktivitet
Det blev en historisk torsdag 11 juni när föreningen
anordnade ett digitalt föredrag via Zoom. I stället för att
visa bilder och prata på ett årsmöte i Snättringeskokan
skedde allt via webben. Tekniken fungerade utmärkt och
Pia Hedenblad visade bilder och höll ett föredrag om hållbar trädgård i ca 30 minuter. Föreläsningen var en introduktion till kommande utbildningar som planeras under
hösten om situationen med codiv19 stabiliseras. Här är
några av de frågor som Pia tog upp under föreläsningen.

Hållbarhet
En hållbar trädgård skapas genom att skapa ett hållbart
eko-system. Komposten har en central funktion som ger
möjlighet till en ekologisk jordförbättring där maskarna är
våra bästa vänner. Det går bra att lägga komposten direkt
i rabatten så gör maskarna jobbet. Jorden får näring och
fuktigheten bevaras samtidigt som ogräset hålls borta.

Vatten
Att kunna hålla fuktigheten i jorden är inte helt lätt i våra
områden där det också är brist på vatten. Att samla in
regnvatten i tunnor och använda till bevattning är en
enkel åtgärd. Viktigt är också att vattna på morgon eller
kväll så inte det mesta av vattnet dunstar bort. Och när
du vattnar är det bra att vattna rikligt men inte så ofta. Att
täcka rabatterna med t.ex. gräsklipp, halm eller kompost
minskar också avdunstningen.

Rätt växt på rätt plats
Det gäller att hålla koll på vad olika växter har för krav på
sol, jord och fuktighet. Det brukar stå på en liten lapp som
sitter på plantan när man köper den. Då blir det lättare att
få den där prunkande blomningen som vi förväntar oss.
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Vill vi ha en blandad rabatt gäller det att även plantera
med rätt avstånd mellan plantorna. Tumregeln är 35 cm.

Biologisk mångfald
Pia Hedenblad pratade också om vikten av biologisk
mångfald och att vi ser till att det finns både mat och
husrum för våra insekter. Lavendel är en trevlig växt som
gillas av både bin och fjärilar. Att anlägga en blomsteräng har också blivit populärt och allt fler upptäcker också
hur roligt det är att odla sin egen mat som t.ex. tomater,
gurka, sallad och örter. Då kan set vi fåt det garanterat
närodlat och giftfritt.

Pias favoritväxter
Pia avslöjade också några av sina favoritväxter. I skuggan
är det den växt som finns med massor med olika mönstrade blad som heter Funkia. Kallas också för Hosta. I solen
blev det fjärilarnas älskling – Kantnepeta – som är en variant på lavendel.
Vi återkommer när vi vet om vi kan genomföra några
kurser under hösten. Håll utkik på vår hemsida och även
på föreningen Facebook-sida.
T ext: Lars Tiberg
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Skålgropssten hittad i
Älvsjöskogen
Under våren 2020 har jag och Harry hittat en märkvärdig sten i Älvsjö
skogens naturreservat vid Korkskruven på gränsen mellan Stockholm och
Huddinge. Vi fick en representant för Länsstyrelsen och en från Älvsjö
stadsdelsförvaltning att komma ut och inspektera. Allt tyder på att det är en
så kallad skålgropssten. Dessa stenar har i gamla tider använts på olika sätt
ofta i samband med gudadyrkan eller för att fördriva sjukdomar.

 lvsjö-staden lagt en skålgropssten från närområdet på
Ä
ett litet torg vid Götalandsvägen och satt upp en skylt.

att sätta upp en skylt och avgränsa ett litet område runt
stenen som ska skötas

Den nyfunna stenen

Skålgropsstenar i Huddinge

Det råder ingen tvekan om att det var en inte tidigare
dokumenterad skålgropssten som vi hittade i Älvsjöskogen. Hur det kommer sig att den ligger där, är det ingen
som kan förklara, men det troliga är att den kommit fram
och blivit synlig i samband med något av de många
grävarbeten som gjorts med anledning av Stockholm
Vattens huvudvattenledning drogs fram där i början av
2000-talet. Det som ska hända närmast är att Hägersten-Älvsjö Stadsdelsförvaltning ska bestämma sig för

I Huddinge har det bara hittats skålgropar på två ställen.
Kommunen hade engagerat Sven-Gunnar Broström för
att berätta om fornminnen i samband med åter-invigningen av fornstigen 2017 och när han gick stigen i förväg för att förbereda sig, då hittade han skålgropar vid
gravfälten både i Vista och i Kästa. Groparna målades
i med vit färg för att alla som gick fornstigen på invigningsdagen skulle se dem, men senare har färgen regnat bort. En ny väg i Glömsta har fått namnet Skålgrops
vägen för att minna om svunna tider.

Skålgropsstenar i andra delar av världen
Skålgropar har fyllt en viktig funktion
Skålgropar finns i hela världen där det finns stenar eller
berghällar. Det finns också skålgropar i gamla hällristningar. De har fascinerat människor i alla tider och har
använts på olika sätt. De har ibland kallats älvkvarnar och
man har fantiserat om att älvorna skulle mala mjöl i dem.
Det som folk minns och hört berättas är att man hällt olja
i groparna, tänt på och att någon har läst besvärjelser av
olika slag. Det förekom också att man la mynt i groparna,
som någon slags gåva till gudar. En sentida teori är att
man knackade i berget/stenen för att påkalla uppmärksamhet. Nu ska ni vara tysta, för vi ska ha begravning.
Skålgroparna finns ofta vid gamla gravrösen.

Forntid i ny dager
Stockholms Länsmuseum gav 1998 ut en bok som heter
”Forntid i ny dager”. Där står det om skålgropsstenar:
”Ända in på 1900-talet har skålgroparna fyllt en viktig
funktion för människor. Kloka gummor, ofta gamla änkor,
brukade smörja in dem med fett för att fördriva hudallergi,
ögonsjuka, frossa och andra sjukdomar som folk fått, då de
hade retat småfolket. Denna sed var populärast i Mälardalen. Gummorna, som kunde gå under namn som Beckhoppan. Tuss-Stina eller Smörj-Lena, begav sig ensamma
till skålgropsstenarna om kvällen, smorde skålgroparna tre
gånger motsols med litet svinfett på en yllelapp och läste
en besvärjelse: ”Jag smörjer sten för att läka kött och ben”.
Offerföremålen fick sedan ligga kvar i skålgroparna, eftersom den som rörde dem drog på sig sjukdomen.”

Lerkrogen i Älvsjö
Det har redan tidigare hittats en skålgropssten i Älvsjö.
Den låg på en äng ungefär där Älvsjömässan ligger i dag.
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Det finns folk som har letat efter skålgropar och numera
är många registrerade som fornminnen. I Estland har
man hittat särskilt många och det går att googla på Estland/skålgropsstenar och få se en karta, med mängder
av skålgropar markerade. På ön Als i Danmark la man en
skålgropssten, fullt synlig i källarmuren när Lysabild sockens första kristna kyrka skulle byggas på 1200-talet. Kanske hade man samma tanke som uddingarna hade, när
de ungefär samtidigt murade in en runsten i väggen i
Huddinge sockens första kyrka.

Stenen finns nu utanför en byggnad i närheten av Älvsjö station som används av flera hembygdsföreningar.
Huset hette tidigare Lerkrogen och var en gammal krog
vid Brännkyrka kyrka men som flyttades när järnvägen
skulle få två spår.

Den nyfunna stenen i Älvsjöskogen

Text och bild: Gunnel Jacobsen

Skålgropsstenen vid Lerkrogen

Gatuskylt Skålgropsvägen

Skålgropsstenen i Älvsjöstaden

Ove Karlsson, som är barnbarnsbarn till Knallens livs i hörnet Häradsvägen/Snättringevägen bodde vid Stambanevägen som barn. Han fick gå i Långbrodalsskolan, därför att
Huddinge inte hade plats för alla sina barn. Ove minns när
hela klassen gjorde en utflykt för att titta på en skålgropssten. Det var den, som numera ligger utanför Lerkrogen.
I modern tid har man i det nya bostadsområdet
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Slagsta hällristning med skålgropar
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Lysabild kirke på Als i Danmark
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Fotografera nu,
sälj när du vill.
Din uteplats ser som allra mest inbjudande ut nu på sommaren, när solen skiner och
växterna grönskar. Ta vara på det! Visa upp bostadens bästa sida, oavsett när du vill
sälja. Vi sparar bilderna tills det blir dags. Hör av dig så hittar vi en tid och en lösning
för fotograferingen, anpassad efter rådande situation. Glad sommar!

Vi finns alltid nära till hands.

Fastighetsbyrån Huddinge
fastighetsbyran.com/huddinge / 08-774 30 10/ huddinge@fastighetsbyran.se

