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Några axplock ur 1981 års styrelse: fr v sittande ordf Bernt Söderlund, vice ordf
Per-Axel Lindqvist. Stående Eskild Nielsen, Magnus Jönsson, Göran Arnesten och
Gösta Eriksson.

Skönsång och blomstervänner
på årsmötet

Snättringe
Fastighetsägareförenings
styrelse och kommittéer
1981

Ett välbesökt årsmöte valde Roland
Söderström till hedersmedlem i föreningen som tack för hans stora insatser för föreningen under en lång tid.
En blomsterkvast blev det yttre tecknet på uppskattningen.
Efter de snabbt avklarade formaliteterna underhöll charmige Eddie Oliva
till kaffet med välkända italienska låtar.
Han vågade sig till och med på Evert
Taube och det med den äran.
Därmed var dock inte kvällen slut.
Gunnar Jansson från Sällskapet Blomstervännerna visade egenhändigt tagna

diabilder från vännernas sagolikt vackra trädgårdar. Sällskapet grundades i
Segeltorp for 30 år sedan då de första
tomterna började bebyggas.
Idag finns det ingenstans i Sverige
så många utsökta trädgårdar på ett så
litet område. Här finns även samlarträdgårdar som är så botaniskt intressanta att de besöks av växtvänner från
hela landet.
Det och mycket mer fick vi veta av
den entusiastiske blomstervännen Gunnar Jansson, tillika ordförande i sällskapet.

Stadsplanekommitté

Juridik & försäkringsfrågor
Roland Söderström

Jan-Gunnar Isberg
Gustav Rubensson
Kjell Sjöberg
Viktor Sjöberg
Informationskommitté
(Husbladet)
Kristina Eriksson
Roland Söderström

Styrelse
Bernt Söderlund, ordf
Per-Axel Lindqvist, v ordf
Gösta Eriksson, kassör
Klas Ruthman, v kassör
Göran Arnesten, sekr
Ulla-Britt Svensson, v sekr
Eskild Nielsen, suppl
Magnus Jönsson, suppl
Martin Felldin, suppl
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Inköpskommitté
Per-Axel Lindqvist
Gösta Eriksson
Eskild Nielsen
Festkommitté
Birgitta Eriksson
Klas Ruthman
Roland Söderström
Göran Arnesten

Revisorer
Ola Kristiansen
Gösta Sandh
Suppl
Roland Söderström
Lars Rockhammar
Valberedning
Rune Jonasson
Klas Ruthman
Materialförvaltare
Sven Svennersjö

Roland Söderström, nybliven hedersmedlem i fastighetsägareföreningen,
uppvaktas på årsmötet av kassören
Gösta Eriksson.

Boken om
Snättringe
NU ÄR
DEN HÄR!
Nu är den här - boken om Snättringe,
författad av föreningens tidigare
ordförande
och
numera
hedersmedlemmen
Roland Söderström.
Boken distribueras just nu

till alla som förhandsbeställt den.
Den finns även att köpa i våra
kiosker, Forsbergs på Lönnvägen
och Snättringekiosken vid Häradsvägen nära Servus.

Svensktoppssångaren Eddie O liva, bosatt i närbelägna Älvsjö, underhöll till
kaffet med bl a Evert Taube!

Vad gör vi
med tomterna?
Fastighetsägareföreningen äger tre tomter på Bergmarksvägen. Inom styrelsen
överväger man för närvarande hur dessa bäst ska utnyttjas.
Ska vi t ex bygga en föreningsgård
eller helt enkelt sälja tomterna?
Har du någon bra ide' kring detta så
hör av dig till någon i styrelsen. Telefonnummer finns på sidan två.

3
Snättringe Husblad april 1981

. . . för julen vara skall
till påska . . .

Se sån stil dom har. . . Trettondagsafton var det dans för mamma och pappa.

330 pä julfesten
i Källbrinkskolan
I snart 20 år har fastighetsägareföreningen ställt till med fest för hela familjen i trettonhelgen. Så småningom i
samarbete med Fullersta fastighetsägareförening. Så även i år.
Lika länge har Arne Lif och hans
Lifsandar lett dansen kring granen.
250 barn och föräldrar lekte, tittade
på tecknade filmer, spelade på chokladhjul, fiskade i fiskdammen, drack
saft och kaffe i Källbrinksskolan, rapporterar festkommitte'n.
Trollkarlen var i år utbytt mot
Svantes barntrupp från Eskilstuna —
ett mycket uppskattat inslag.
Kvällen innan - trettondagsafton var det dans bara för pappa och mamma.

Att bo längs
FLOTTSBROLEDEN
— vägen som inte finns
Den här vägen finns inte. Sen drygt 20 år skapar den ändå stora problem för oss som bor inom Snättringe och i synnerhet efter Stråkvägen.
Det gäller förstås Flottsbroleden, en sexfilig väg som enligt planerna
ska dras rätt genom tättbebyggt område. Byggnadsförbud har alltså
rått i området under hela 60- och 70-talen.
Kanske är en lösning nu på väg så att vi slutgiltigt blir av med den
besvärliga »vägen». I slutet på januari beslöt nämligen kommunalfullmäktige i Huddinge att hemställa hos regeringen att slutgiltigt få
Flottsbroleden avförd ur generalplanen.
Husbladet har kontaktat ett par fastighetsägare vid Stråkvägen och
bett dem berätta hur byggnadsförbudet påverkat dem.
• -Byggnadsförbudet blir min undergång, säger bittert en ensamstående
dam som flyttade till området redan
1955.
-Jag får inte huset sålt och jag har
inte råd att ha det kvar. Tre spekulanter har tackat nej på grund av byggnadsförbudet.
Tillsammans med två minderåriga

barn flyttade hon till Stråkvägen. Hon
har själv varit med och byggt huset.
—Jag fraktade till och med sten på
cykel till garageinfarten, minns hon.
Hon har lagt ner sin själ i trädgård
och inredning och givit sig den på att
klara av allting själv.
Redan efter tre år — 1958 — grumlades glädjen för de glada nybyggarna.
Salemleden skulle dras fram över huset - det var föregångaren till Flottsbroleden.
Inte roligt m e r . . .
-Sen dess har det aldrig känts lika
roligt mer. När åren gått och det inte
hänt något har man trots allt börjat
hoppas att det inte ska bli något av,
men så har frågan blivit aktuell igen.
-Kommunen har erbjudit sig att
köpa in tomter här, men när jag också besökte kommunen för att få annan
tomt anvisad, visade det sig att erbjudandet inte gällde ensamstående. För
oss kunde det räcka med lägenhet.
Vid ett annat tillfälle när hon försökte få kommunen att köpa in hennes fastighet blev hon hänvisad till
Vägverket. Men det var emellertid
inte deras sak, utan kommunens!
Visst var livet fullt av ekonomiska
bekymmer, men läget var dock inte
akut. Hon beslöt sig för att stanna
och se tiden an. Dessutom trivdes hon
i huset.
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Ifjol lämnade de in nästa ansökan
om byggnadslov. Den här gången gäller
det att bygga in en balkong och göra
om den till ett rum. Denna ansökan
beviljades.
Birgit, Sven-Erik och barnen Rickard
Ulrika och Niklas trivs bra i området.
De har lagt ner mycken möda på att
själva restaurera huset som är byggt i
början på 40-talet.
—Vi har tagit en bit i sänder och roligt har det också varit, säger de och visar stolt sitt stora nya kök som de fått
genom att slå ut väggen till ett angränsande rum.
Mindre trafik

Birgit och Sven-Erik Käld med barnen Ulrika, Rickard och Niklas är trångbodda i sitt hus på Stråkvägen och vill därför gärna bygga ut. Byggnadsförbudet
lägger hinder i vägen.

Halkade
Ifjol halkade hon och bröt lårbenshalsen. Nu blev försäljning ett måste.
Hon kunde ju inte sköta fastigheten.
Strax före nyår var det så gott som
klappat och klart för försäljning. För
säkerhets skull kontaktade köparen
kommunen för att höra om planerna
för området och får veta att Flottsbroleden ska vara invigningsklar inom
högst 10 år!!!
Samtidigt som kommunen går till
regeringen för att få vägen avförd ur
planerna!!!
Fastigheten är fortfarande osåld.

Husbladet
har även hälsat på hos
Birgit och Sven-Erik Käld på Stråkvägen 59. Familjen Käld flyttade till
Snättringe 1972 och visste då om planerna på Flottsbroleden men köpte
huset ändå. Det var då de behövde ett
hus - till ett hyfsat pris - och de
hoppades givetvis att vägbygget inte
skulle bli av.
Avslag
1977 hade familjen växt och fastigheten behövde byggas ut. Ansökan om
byggnadslov lämnades in. Då stötte
de på byggnadsförbudet.

Birgit tycker dock att det är tråkigt
att de fastigheter som kommunen köpt
in runt om får stå och förfalla.
Positivt är det däremot att trafiken
på smala Stråkvägen har minskat betydligt sen den första biten av snättringeleden öppnades i höstas.
—Här är som att bo på landet. Det
tycker till och med min mamma som
kommer från Hälsingland, slutar Birgit och ser ut över den kuperade skogstomten med egen skidbacke för barnen.

Kommunen positiv
— bättre t r a f i k m i l j ö
pä Häradsvägen
I det historiska första numret av Husbladet tog vi upp den dåliga trafikmiljön på Häradsvägen. Föreningens stadsplanekommitté hade i en skrivelse till
kommunen påtalat de otillfredsställande förhållandena.
Kommunen ställer sig positiv till
våra krav och trafiknämnden meddelar
i sitt svar bl a:
• att en ny trafiksignal kommer att
sättas upp för gångtrafikanterna vid
Snättringevägen
• att kommunen ska begära hos vagförvaltningen att ännu en trafiksignal
sätts upp vid Lövdalsvägen. Ytterligare
en signal kommer vid Segeltorpssko/an.
• att cykelbanor planeras längs Häradsvägen.
• att ökad hastighetsövervakning
kommer att begäras.
• att ytterligare hastighetsbegränsningsskyltar begärs efter Häradsvägen.
• att en arbetsgrupp bildats för att
utreda eventuella snara förbättringar
av trafikmiljön på Häradsvägen.
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Solveig Fagerström kikar fram ur sin kiosk vid korsningen Bergmarksvägen/
Häradsvägen. Hur länge får den stå kvar?

Vi vill behålla
våra kiosker!
Per-Åke och Naima är bekymrade. Det
är dom som driver kiosken på Lönnvägen. När nya snättringeleden öppnas i
sin helhet (se separat notis) någon gång
i augusti leds trafiken på Lönnvägen in
på den nya vägen. Och kunderna likaså.
Redan 1977 ansökte Per-Åke om
ny plats för kiosken hos kommunen.
Under den tiden är det enda besked
han fått att det inte finns någon plats.
För ungefär en månad sedan fick
han äntligen förslag på två alternativ
som han för närvarande överväger.
Men - det tar tid att få en kiosk levererad och installerad. För att inte tala
om alla tillstånd som måste inhämtas
från olika myndigheter. . .
—Finns jag inte på plats när Snättringeleden öppnas, då ger jag upp, säger Per-Åke.
Då mister vi kanske denna trivsamma närservice. . .
»Snättringekiosken» vid Häradsvägen där Bergmarksvägen korsar är känd
för sitt färska snus.
—Folk kommer långväga ifrån för
att köpa snus hos mig, får Husbladet
veta av innehavarinnan Solveig Fagerström.
Även den här kiosken ligger i farozonen. Bergmarksvägen ska breddas
för trottoarer, Häradsvägen eventuellt
breddas för cykelbanor och Snättringe-
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vägen stängas av. Då finns det inte någon plats kvar för kiosken.
Eftersom Solveig endast hyr sin
plats har kommunen inte någon formell skyldighet att anvisa ny plats. Det
bör dock ligga i kommunens intresse
att låta oss snättringebor behålla vår
»snuskiosk».

Snättringeleden
försenad
I höstens Husblad nämnde vi att Snättringe-leden skulle vara körklar vid årsskiftet. Fortfarande är dock endast en
del öppnad.
Huddinge gatukontor uppger nu att
Snättringeleden troligen kommer att
öppnas för trafik i början på augusti
i samband med att brandstationen invigs.
Förseningen beror bl a på problem
med markinköp.

Varför blir vi
i Utsälje bortglömda?

terskan och post och många anlitar ofta biblioteket i Segeltorp. Dessutom
har vi fritidsgård i Utsäljeskolan. Det
känns som om vi inte »räknas»!
Detta är en petitess, men det som
gäller i smått kanske också gäller i stort
om ingen säger något. Särskilt för dem
som eventuellt funderar på att gå med
som nya medlemmar tror jag att en sådan detalj kan vara viktig. Inte för telefonnumrens skull utan som måttstock
på vilka människor man intresserar sig
för.
Gunnel Eriksson

Kritik är bra och nytta gör den också.
Alla ni som bor i Utsälje ska veta att vi
givetvis räknar även er som snättringebor.
För att gottgöra vår försummelse
får alla utsäljebor här en alldeles egen
kom-ihåg-lista. Men bara i år. Nästa år
ingår ni — som sig bör — i den ordinarie listan i Snättringe Husblad.
Tack Gunnel för dina rader. Det är
roligt när medlemmarna inte tiger still
utan hör av sig, vare sig det nu gäller
ris eller ros.
Red

En av våra medlemmar har sänt
oss några funderingar med anledning av Husbladet — foldern —
som delades ut till alla i Snättringe före årsmötet i år. Hon
skriver:
»Har idag mottagit det trevliga Husbladet. När jag kastar ett öga på sidan
fyra blir jag dock en smula förvånad.
Telefonlistan ska väl vara till hjälp för
så många medlemmar som möjligt. Varför blir då alla vi som bor i t ex Utsälje
helt bortglömda?
Vi har två dagis här, vi hör till Segeltorp när det gäller t ex distriktsskö-

Villaägarna
på Bergmarksvägen:

Trottoarer
behövs inte
Stadsplanekommittén har i ett remisssvar protesterat mot kommunens planer på att bredda Bergmarksvägen,
Snättringevägen och Ängsvägen och
förse dem med trottoarer.
Åtgärderna har ingen allmännyttig
betydelse och är inte heller betingade
av trafiksäkerhetsskäl, menar föreningen.
Enligt beslut i regeringen ska Dalkantsvägen anslutas till Häradsvägen
och föreningen accepterar därför att
Snättringevägen stängs av vid Häradsvägen.
En breddning av de här vägarna innebär att tomtmark går åt, att gatukostnaderna stiger och att de boende
får in mer trafik i området.
—Kommunen breddar gator bara
för att de måste hålla vissa normer.
Om det i praktiken behövs eller ej räknas inte, säger Kjell Sjöberg, medlem i
stadsplanekommitte'n.
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• Försämrat vägunderhåll
i villaområdena
• Linje 715
tar sig nya vägar

NÄR
kan vi bada
i Långsjön?
/ Huddinge lokalnytt nr 4/81 finner vi en insändare som undrar
när den försurade Långsjön kommer att restaureras. Det är många
snättringebor som frågar sig detsamma har vi erfarit. Vi återger
därför här delar av svaret:
Om behovet av att rena Långsjön torde inte råda några delade meningar
men kostnaderna och deras fördelning
mellan kommunerna måste givetvis avvägas mot de ekonomiska möjligheter
som står till buds.
Enligt kommunens gatuchef Eric
Berggren har Stockholms vatten- och
avloppsverk upprättat en tids- och
kostnadsplan som underlag för de nu
pågående diskussionerna. Enligt denna
skulle åtgärder och kostnader fördelas
enligt följande:

I början på februari slogs linje 715
ihop med linje 716 och har nu följande sträckning:
Fruängen — Snättringe — Källbrink
— Huddinge Station — Huddinge Centrum — Huddinge Industriområde (Dalhemsvägen) - Kvarnbergsplan — Trehörningen — Solfagraskolan — Sofieberg — Myrängen — Djupåsvägen —
Stuvsta Station.
Turtätheten är densamma som tidigare.

1981 Avtal tecknas, anbudshandlingar
upprättas för restaureringen och
eventuell vattendom klaras. Beräknad kostnad 100 000 kr.
1982 Byggande av damm och vall,
röjning av träd och rensning av
diken, dränering, sedimentupptagning - muddring. Beräknad
kostnad 650 000 kr.
1983 Utplacering av sediment. Efterarbeten.
Beräknad
kostnad
50 000 kr.
1984 eller senare. Återställning av deponeringsområdena.
Beräknad
kostnad 100 000 kr.

I början av december påtalade föreningen den försämrade snöröjningen
och sändningen av lokalgatorna— framför allt trottoarerna på Häradsvägen
hos kommunen.
Även om det problemet inte längre
är aktuellt på ett bra tag kan det vara
intressant för oss villaägare att veta hur
kommunen i dessa svångremstider ser
på vägunderhållet.
Gatukontoret har fått vidkännas
prutningar i budgeten.
Tekniska nämndens ordförande
sammanfattar vad det innebär:
Underhåll av vägnätet i villaområden kommer att försämras väsentligt.
Snöröjningen .kommer att ske i
långsammare takt på smågatorna. Endast i undantagsfall tidigt på rnornarna.
Sändningen minskar.
Sannolikt påverkas även gatubelysningen.

• Nytt dagis
Ett nytt dag- och fritidshem i Snättringe i korsningen Källvägen/Ängsvägen beräknas vara klart i början på
augusti i år. Det kommer att innehålla
tre avdelningar för daghemmet och en
avdelning för fritidshem.
Byggstarten skedde i början av februari.

M E D L E M M A R kan beställa G Ö D S E L och B Ä R B U S K A R genom fastighetsägareföreningen t i l l rabatterade priser!
Priserna inkluderar f r i hemkörning och 23,46 % moms. Även jordfräsning kan beställas.

BESTÄLLNINGSKUPONG
sänds till Snättringe Fastighetsägareförening,

Box 2099,

141

02

Huddinge 2

Sänd in denna beställningskupong föreden 21 april. Upplysningar per telefon

774 2035 eller 711 9 7 1 2 .

Härmed beställs:
Kogödsel

65 I

35:-

Vinbärsbuskar, röda

å

18

Hönsgödsel

25 I

48:-

Vinbärsbuskar, svarta

a

18

Dolomitkalk

40 kg

22:-

Vinbärsbuskar, vita

Dolomitkalk

25 kg

17:-

Hallonplantor

Plantjord

65 I

23:-

Blåkorn

40 kg

103:-

Blåkorn

20 kg

63:-

! Blåkorn

5 kg

23:-

20 kg

44:-

Trädgårdskväve
Torvmull ogödslad

400 I

51:-

Torvmull gödslad

400 I

61:-

Torvmull ogödslad

200 I

33:-

Torvmull gödslad

200 I

38:-

Snättringe Husblad april 1981

•

Jag önskar jordfräsning.
K o n t a k t a mig om tid och pris

Namn
Adress
Telefon

a

18

10 st

45

