


Vårt nya daghem strax intill Snättringe idrottsplats vid Häradsvägen. Ett lika
dant fritidshem ligger på samma tomt. 

Nya daghemmet: 

Vi tar gärna emot gamla möbler. .! 
I augusti flyttade barn och »fröknar» in i Snättringes nyastedaghem 

»Skogvaktaren» och fritidshemmet »Skogstorpet». Närmaste granne 
är Snättringe bollplan strax intill skolan vid Häradsvägen. Det här 
är en ny typ av barnstuga som inte prövats tidigare i Huddinge. 

De båda husen är byggda som parhus. 
Om »dagis» och »fritids» — i en avlägsen 
framtid — inte skulle behövas längre 
kan de användas som vanliga bostäder. 

27 barn får plats på daghemmet 
och 31 på fritidshemmet — de allra fles
ta från Snättringe. 

Husbladet tittar in en eftermiddag i 
september. Det doftar nytt. Dagisfrö
ken Karin Henriksson visar omkring. 
I ett av rummen ligger nymålade möb
ler på tork. Det är möbler som skänkts 
till daghemmet och som med gemen
samma ansträngningar ska fräschas upp. 

—Anslaget räckte inte till så mycket 
möbler, berättar Karin. 

Vi ser oss om. Det stämmer. Några 
enstaka bord och stolar ser vilsna ut i 
de ljusa trevligt tapetserade rummen. 

—Därför tar vi gärna emot gamla 
möbler och leksaker, fortsätter Karin. 

Se där alla snättringebor! Upp på 
vinden och se efter om där finns något 
som barnen på daghemmet kan ha nyt
ta av! 

ÖPPET HUS 
på nya brandstationen 

Den nya brandstationen i Huddinge 
har nu tagits i bruk. Den ligger i ut
kanten av Milstenområdet vid nya 
Snättringeleden. 

Någon gång före jul har man nu pla
nerat att visa stationen för allmänhe
ten. Håll ögonen öppna för inbjudan. 
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Ingmar Ställborn, byggnadsnämndens ordförande, blev hårt trängd i tre tim
mar av vetgiriga och otåliga snättringe- och stuvstabor vid informationsmötet 
i Kungsklippeskolan i våras. 

Hyreshus i Snättringe? 
Inom Stuvsta—Snättringe är det ont 
om lägenheter. Det finns ingenstans 
att ta vägen för våra ungdomar och för 
äldre villaägare som inte längre orkar 
med sitt hus, men som fortfarande vill 
bo kvar i området. 

Planer finns därför nu i kommunen 
på att bygga ett trevånings hyreshus i 
Snättringe. Det ska ligga i kvarteret 
Gruvfogden på höjden ovanför Lönn
vägen i korsningen med Snättringe-
vägen. 

Det fick bl a alla de som besökte 

informationsmötet i våras på Kungs
klippeskolan veta. Mötet var ett sam
arrangemang mellan norra kommun-
delsrådet och Stuvstas och Snättringes 
villaägareföreningar. 

Intresset för vad som sker i vår del 
av kommunen överträffade alla förvänt
ningar. Matsalen blev snabbt överfylld. 
För dem som stod ute i trapphallen var 
det svårt att hänga med i diskussionen. 
De kommunala representanterna blev 
hårt trängda av frågvisa snättringe- och 
stuvstabor. 

Ordföranden i norra kommundelsrådet 
Sven Isakson höll de diskussionslystna 
deltagarna i stormöte t i strama tyglar. 
Vid hans sida Clary Önnered. 

Boknytt 

GRATIS 
hjälpreda 
för villaägare 

Du som bor i småhus, har fritids
hus, planerar att bygga om och 
bygga till eller energispara — du 
behöver den här boken, »Bygga». 

Den delas ut GRATIS till alla 
som har behov au den genom ban
ker, kommuner, bygg- och järn
varuhandeln och byggtjänstut-
stälIningen på Regeringsgatan 42 
i Stockholm. 

Gör dig själv en tjänst! Skaffa 
boken! 
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Ändrade vägnamn i Snättringe 
• Källvägen har ändrat namn på två •Stråkvägen har ändrats till Frösövä-

ställen: gen på sträckan Frösövägen — Hä-
Sträckan Stråkvägen — Lönnvägen radsvägen. 
heter numera Oxelvägen. Stråkvägen 84-86 och 73-83 har 
Sträckan Källvägen - utsäljeområ- bytt till Storskiftesvägen, 
det har bytt namn till Jon Torpares • Stambanevägen 169-171 har änd-
väg rats till Storskiftesvägen 59—61. 

Sällskapet 
Blomstervännerna 
i Segeltorp 

gästade vårt årsmöte i vintras. De in
bjuder nu fastighetsägareföreningens 
medlemmar att delta i deras kurser i 
trädgårdsskötsel. 

Priset är 150 kronor per kurs och 
inkluderar även medlemskap i Sällska
pet Blomstervännerna för 1981 och 
1982. 

Utöver kurser ordnar Blomstervän
nerna föredrag, resor, utflykter, träd
gårdsbesök mm. 

De här kurserna kan vi välja bland: 

• Liten trädgård 
Kursen behandlar de speciella problem 
som möter dig som har en liten tomt — 
100-500 kvm. Kursen tar upp planering, 
uteplatser, jordval, gräsmattor, häckar, 
surjordsväxter samt ägnar mycket tid 
åt sortval och artkännedom. 

Kursledare: Gunnar Jansson. 

• Botanik 
Det här är en grundläggande kurs i bo
tanik för nybörjare. Du får veta hur 
växter fungerar och därmed hur de ska 
odlas, hur växterna är släkt med va
randra (systematik) och lite växtlatin 
»så att man förstår kataloger bättre». 

Kursledare: Jan Tegnér 

• Stenpartiet 
Kursen hålls för femte säsongen. Den 
handlar om hur man odlar alpina väx
ter, hur lämpliga odlingsplatser byggs 
och hur de ska skötas. Det är en kurs 
för nybörjare som icke desto mindre är 
mycket ingående. Stor vikt läggs vid 
artkännedom. I kursen ingår besök i 
Uppsala botaniska trädgård. 

Kursledare: Gunnar Jansson 

Samtliga kurser omfattar 8 kvällar 
om tre lektionstimmar. Om inga andra 
önskemål finns är kurslokalen Segel
torps fritidsgård. 

Du som vill anmäla dig eller veta 
mera kan ringa Eivor Johansson, tfn 
46 76 90 eller Gunnar Jansson, tfn 
710 63 32. 
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