


SNÄTTRINGE 
FASTIGHETSÄGARE

FÖRENING 

kallar härmed till 

EXTRA 
MEDLEMSMÖTE 

måndagen den 17 maj 1982 
klockan 19.30 

Loka l : Snättringe Fritidsgård 
(Snättringe skola) 

Program 

a. Mötesformaliteter 
b. Stadgeändring: 

Nuvarande lydelse § 3 mom 2: 
På årsmöte beslutas medlemsavgif
ten för nästkommande verksam
hetsår. Avgiften skall vara högst 
25:— och erlagd senast 1 april. 

Förslag till ändring: 
. . . avgiften skall vara högst 100:— 

c. Övriga frågor 
d. Mötets avslutning 

Årsmötet den 8 februari i år beslöt att 
medlemsavgiften ska höjas från 25 till 
30 kronor för 7983. .För att det ska 
vara möjligt krävs emellertid en stadge
ändring eftersom »avgiften skall vara 
högst 25 kr» enligt nuvarande stadgar. 

För att i fortsättningen undvika 
stadgeändringar och extramöten före
slår styrelsen att summan maximeras 
till högst 100 kronor. 

Årsmötet: 

Byte på ordförandeposten 
—Nu har jag gjort mitt som ordförande i fastighetsägareförening
en, tyckte Bernt Söderlund och lämnade ordförandeklubban 
till Per-Axel Lindqvist, tidigare vice. Det skedde vid föreningens 
årsmöte i början av februari. Bernt lämnar oss emellertid inte i 
sticket — han finns fortfarande kvar i styrelsen. 

• På sidan 7 ser Bernt tillbaka på de 
gångna åren och tycker till om ett och 
annat. Per-Axel i sin tur berättar om 
årets verksamhet här intill. Vilka som 
för övrigt sitter med i den nya styrel
sen och i kommittéerna kan du se här 
nedan. 

Mötet beslöt att höja medlemsavgif
ten för 1983 till 30 kronor — en modest 
höjning med fem kronor. Detta ford
rar emellertid ytterligare ett medlems
möte. Det äger rum den 17 maj — se 
kallelsen här intill! 

Sälja, byta eller bygga egen klubb
lokal? Det frågade styrelsen årsmötet 
med tanke på de tre tomter på Furu
vägen som en av föreningens medlem
mar en gång testamenterade till oss. En 
tomtkommitté tillsattes för att närma
re utreda alternativen (se nedan!). 

Efter årsmötesförhandlingarna drogs 
vinnarna i närvarolotteriet. Högsta vins
ten var ett presentkort på 100 kronor 
skänkt av Göstas trädgård. Inte dumt 
så här i planteringstider. BP Värmebo
lagen bidrog liksom tidigare år också 
med fina vinster. 

Till öl och macka underhöll sen 
Snättringes egen Jularbo — 12-årige 
Gunnar Jansson — på sitt bälgaspel. 

Till sist fick vi en lärorik lektion av 
två kriminalinspektörer från Huddinge
polisen om hur vi skyddar oss mot in
brott. Läs mer om det på sidan 6! 

* 

Snättringe 
Fastighetsägareförenings 
styrelse och kommittéer: 

Styrelse 
Per-Axel Lindqvist, ordf 
Klas Ruthman, v ordf 
Gösta Eriksson, kassör 
Bernt Söderlund, v kassör 
Göran Arnersten, sekr 
Ulla-Britt Svensson, v sekr 
Eskild Nielsen, suppl 
Magnus Jönsson, suppl 
Martin Felldin, suppl 

Stadsplanekommitté 
Per-Axel Lindqvist 
Kjell Sjöberg 
Magnus Jönsson 
Ingvar Gustavsson 

Informationskommitté 
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Kristina Eriksson 
Gösta Eriksson 
Göran Callmar 

Inköpskommitté 
Per-Axel Lindqvist 
Gösta Eriksson 
Eskild Nielsen 
Hjalmar Leth 

Festkommitté 
Bernt Söderlund 
Birgitta Eriksson 
Göran Arnersten 
Göran Callmar 

Juridik & försäkringsfrågor 
Roland Söderström 

Revisorer 
Ola Kristiansen 
Gösta Sandh 

Suppl 
Lars Rockhammar 
Gustaf Rubensson 

Valberedning 
Rune Jonasson 
Klas Ruthman 

Materialförvaltare 
Sven Svennersjö 

Tomtkommitté (tillfällig) : 

Per-Axel Lindqvist 
Klas Ruthman 
Göran Arnersten 
Kaj Ihr 
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Gösta Eriksson 
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1969 invandrade Per-Axel Lindqvist 
från Hägersten och blev snättringebo 
— på Bergmarksvägen närmare bestämt. 

Nye ordföranden: 

Snart är vi 
1000! 

• Det är stimulerande att ta över ord
förandeskapet efter veteranen Bernt. 
Under de år Bernt var ordförande har 
föreningens medlemstal ständigt ökat 
— från knappt 200 i början av 70-talet 
till snart 1000. Aldrig förr har så många 
nya medlemmar tillkommit som just i 
år. 

Styrelse och kommittéer är väl 
sammansvetsade, minst en styrelse
medlem i varje kommitté. Det är min 
bestämda uppfattning att arbetet i fö
reningen ska delegeras. Varje kommit
té kommer att få svara för de frågor 
som faller inom ramen för dess verk
samhet. 

Stadsplanekommittén gjorde under 
våren en uppskattad insats med sitt 
svar till kommunen på skissförslaget till 
ändring av stadsplanen för kv Docen
ten vid Utsäljeskolan. Uppslutningen 
från de närmast berörda fastighets
ägarna vid vårt möte gör att vi känner 
att vi är till stöd och nytta i sådana 
situationer. 

Under åren har det visat sig vilka 
arrangemang medlemmarna är intres
serade av. Utflykter och ärtor & punch-
partaj är exempel på sånt som inte går 
hem och som därför utgått ur program
met. 

Programmet for året är preliminärt 
klart. Så här ser det ut: 

• Försäljning av trädgårdsprodukter, 
mars och oktober 

• Husblad i maj (detta nummer) 
och oktober 

• Extra medlemsmöte 17 maj för 
ändring av stadgar 

• Gömmarrundan 16 maj 
• »Valextra» i september 
• Visning av nya brandstationen i höst 
• Traditionell julfest på trettondagen 
• Extra Husblad med medlemsmatri

kel i januari 1983. 
• Årsmöte i februari 1983. 

Vi har i år också inlett ett samarbete 
med Segeltorps fastighetsägareförening 
(se sista sidan). Det har tillkommit för 
att hjälpa dem att öka medlemsantalet. 
En samordning av vissa aktiviteter ger 
också en ekonomisk fördel för båda 
föreningarna. 

* 
Du som ännu inte är medlem, sätt 

in 25 kronor på vårt post- eller bank
giro så är det ordnat. Vem vet, snart 
kanske kommunen har ett planför
slag som berör det område där du bor. 
Då kan det kännas tryggt att vara med
lem. Föreningen bevakar dina intressen. 

Trevlig sommar 
Per-Axel Lindqvist 

»Så kom ett samhälle till» 

Nu kan även medlemmar i Fullersta 
och Segeltorps fastighetsägareföre
ningar köpa vår jubileumsbok — om 
Snättringes historia under 60 år — till 
medlemspriset 65 kr. En tia till kostar 
den för icke medlemmar. Den finns i 
snättringekiosken vid korsningen Hä
radsvägen/Snättringevägen. Du kan 
också beställa den hos Per-Axel Lind
qvist tfn 711 97 12. 

Passa på så fort som möjligt — lag
ret smälter snabbt undan! 
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Margot Hertzberg på Poppelvägen har ett och annat att säga stadsarkitekten 
i Huddinge Stig Mattson. Föreningens samlade de närmast berörda fastighetsä
garna till ett informationsmöte i slutet av mars. 

Förslaget till flerfamiljshus i Snättringe 

Terrasshusen för höga 
Tre till fem våningar höga terrasshus på berget vid Utsäljeskolan. 
Det förslaget damp ner på stadsplanekommitténs bord i början av 
mars. 160 lägenheter i flerbostadshus ska rymmas inom kvarteret 
Docenten, i söder avgränsat av bussgatan Jon Torpares Väg och i 
öster av Lönnvägen. Byggstart 1984. 

• I slutet av mars bjöd stadsplanekom
mittén in de närmast berörda fastig
hetsägarna till en träff i Snättringe fri
tidsgård för att höra deras syn på för
slaget. Dit inbjöds också stadsarkitek
ten Stig Mattsson och arkitekten Her
bert Scheiwiller från Lennart Berg
ströms Arkitektkontor - pappa till 
förslaget. 

Båda ställde villigt upp. Båda fick 
det hett om öronen under kvällen. Bå
da såg ut att tåla det. 

Stig Mattsson inledde. 
—Tanken bakom förslaget är en strä

van inom kommunen att blanda olika 
slag av bebyggelse för att lättare klara 
generationsväxlingar. Den tanken finns 
det politisk enighet om i kommunen. 
Vi har prövat den här möjligheten på 
flera andra områden men de har varit 
för små. Här i kvarteret Docenten har 
vi nu chansen. 

Vill samråda 

Han påpekade också att planskissen 
inte är något färdigt förslag. 

—Vi vill allvarligt samråda om för
slaget och höra era synpunkter. Efter
som byggstarten är beräknad till 1984 
är vi ute i ovanligt god tid, tyckte 
stadsarkitekten. 

Arkitekten Herbert Scheiwiller be
rättade hur han funderat för att kom
ma fram till just det här förslaget. 

Han ville ytterligare markera den 
kuperade terrängen genom att lägga de 
högsta husen uppe på bergknallarna, 
dra fördel av solen genom att orientera 
husen mot söder, slippa stora tråkiga 
parkeringsytor genom att lägga parke-
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Så här ser förslaget ut: 

/ södersluttningen mot Jon Torpa-
res Väg — mycket nära de befintliga 
villorna — läggs enstaka terrasshus i 
2—3 våningar. Längre norrut planeras 
en länga med 3—5 våningar. Varje bo
stad får en terrass på 20—25 kvm. 
Längst ut finns plats för en odlingslott 
på 5 kvm. Antalet lägenheter beräknas 
till 160. 

Befintliga hus 

ringen under husen. Det senare en lär
dom från Norge där man har stor erfa
renhet av att bygga i brant terräng. 

Arkitekten rekommenderade en ut
flykt till Upplands Väsby där liknande 
terrasshus redan finns fast sju våningar 
höga. 

Struntar i oss 
som bor här 

Så var det dags att släppa loss dis
kussionen. De flesta var inte särskilt 
trakterade av att få stora hyreshus in 
på knutarna — särskilt som man levt i 
tron att stadsplanen från 1944 med en
bart småhusbebyggelse fortfarande 
gällde. 

• Några axplock bland synpunkterna. 
—Vansinnigt att lägga ett femvå

ningshus på högsta stället. 
—Ni struntar fullständigt i oss som 

redan bor här när ni lägger husen så 
nära. 

—Lägg ett lågt pensionärshem där 
istället. Nära marken så att de kan gå 
ut. 

—Behåll området som park. Idag 
promenerar förskolebarnen där med 
sina fröknar och hundar med sina äga
re. 

—Ja, skogen är full av hundskit. 
Bygg hyreshus istället. 

Det höjdes alltså även några röster 
för flerbostadshus. 

—Många av oss orkar inte med våra 
hus längre. Alla behöver vi någonstans 
att flytta när vi blir gamla. 

* 
Någon dag senare samlades stadspla-

nekommittén för att överväga svaret. 
Å ena sidan, å andra sidan . . . 

Föreningens svar i 
• Föreningen är positiv till terrass-

husidén men anser att det starkt 
kuperade kvarteret Docenten med 
sina kraftigt markerade branter in
te är ett väl valt område för bebyg
gelsen som den utformats i försla
get — högsta huset på högsta höj
den. 

• Föreningen anser alltså i första 
hand att flerbostadsbebyggelsen 
bör utgå och kvarteret bebyggas 
med småhus enligt tidigare plan. 
• I andra hand bör höjden på 

korthet: 
husen begränsas til l 3-4 våningar. 
De mindre terrasshusen intill den 
befintliga bebyggelsen bör utgå 
för att undvika en generande in
syn och rädda det hus som annars 
måste rivas. 
• Förskole- och skolplatser måste 

ordnas innan exploateringen på
börjas. Sen lång tid är det brist på 
platser i Snättringes skolor. Många 
barn bussas f n till och med utan
för kommungränsen. 
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Fascinerade barn höll nästan på att krypa in i pianot när Huddinges eget 
kändispar Carl-Axel och Monica Dominique underhöll på den traditionella 
julfesten på trettondagen. 

Julfest med mycket musik 

Om traditioner 
De flesta av oss som bor i Snätt-
ringe har flyttat hit under de se
naste 10-15 åren. Till Milsten 
och Utsälje. Vi vet inte mycket 
om vår nya hembygd. Vi har inga 
traditioner, inga rötter i vår nya 
omgivning. Det försöker vi i fas
tighetsägareföreningen råda bot 
på. 
• Det är därför vi bekostat ut

givningen av Roland Söderströms 
bok »Så kom ett samhälle till» 
som handlar om Snättringes och 
föreningens historia under 60 år. 
Köp den om du inte redan gjort 
det och bekanta dig med Snätt
ringes historia. 

• Det är därför som vi sen några 
år tillbaka — tillsammans med 
Fullerstaföreningen — inbjuder 
till »Gömmarrundan». Vi vill visa 
på de fina promenadvägar som 
finns i den trevliga terrängen 
runt sjön Gömmaren. I år hälsar 
vi även segeltorpsborna välkomna. 

• Det är därför föreningen i tju
go år lagt ner så mycken tid och 
energi på den traditionella julfes
ten på trettondagen — de senaste 
tio åren tillsammans med Fullers-
ta. I tjugo år har Maj-Britt och 
Stig-Arne Lif med hjälp av sina 
Lif sandar lett dansen kring gra
nen. Tala om tradition ... 

Polisen i Huddinge: 

Gör det besvärligt 
för tjuven! 
—Det går att göra det besvärligare 
för inbrottstjuvarna, menade kri
minalinspektörerna Rolf Fritze 
och Roy Jildenstål från Hud
dingepolisen vid föreningens 
årsmöte i februari. 

—Det har varit lugnt på stöld
fronten i Huddinge i vinter, be
rättade kriminalarna, förmodli
gen beroende på den stränga ky
lan och på den myckna snön. 
Men nu är det dags att åka ut till 
stugan över helgen för att inte 
tala om semestern som närmar 
sig. Det är alltså dags att se om 
sitt hus! 

• Det var hög stämning i Källbrinks-
skolan när Husbladet tittade in på den 
traditionella julfesten på trettondagen. 
Dansen kring granen pågick för fullt. I 
den mörklagda aulan härjade Kalle 
Anka & Co, kön till fiskdammen var 
ständigt lika lång, mamma och pappa 
drack kaffe en bit bort i korridoren. Så 
tändes ljuset i aulan. 

Det var dags för amatörernas halv
timme. Tre djärva grabbar från Köp
mansvägen iförda halmhatt, saxofon, 
klarinett och bastuba rev av några häf-

Att det är viktigt med godkända 
tillhållarlås i ytterdörrarna det vet väl 
de flesta av oss vid det här laget. Alla 
tänker emellertid inte på att ett bra lås 
är värdelöst om det inte kompletteras 
med ordentliga slutbleck och beslag 
och att dörren stiftas i bakkanten så 
att den inte kan lyftas av. 

Kom också ihåg balkongen och 
altandörrarna! Och fönstren som även 
de bör förses med tillhållarlås om de 
kan nås från marken. Tjuvar tar sig 
nämligen ogärna in genom sönderslag
na fönster. Dels finns det risk för att 
de skadar sig, dels är det svårt att bära 
ut prylarna genom fönstret. 

Operation Märkning 

Nåväl, om tjuven trots alla våra för
siktighetsåtgärder tagit sig in i huset är 
det viktigt att ha dokumenterat sina 
värdesaker och att ha märkt dem. Gra
vyr- och märkpenna finns att låna^raf/s 
hos försäkringsbolagen och hos polisen. 

tiga låtar. Sjöng gjorde dom också. 
Friskt vågat var det och uppskattat 
också att döma av den fulltaliga pub
publikens applåder. 

Så var det dags för Huddinges eget 
kändispar - Monica och Carl-Axel Do
minique som spelade och sjöng med 
barnen. 

Det mörknade på mot kvällen. Fler 
och fler barn fick tomte i blick. Jodå, 
han kom i år också och så var det dags 
att traska hem i den stjärnklara vinter
kvällen. 

Föremålen märks med personnumret. 
Hos försäkringsbolagen kan man 

också få blanketter att förteckna de 
märkta föremålen - typ, märke, till
verkningsnummer mm. 

Företeckningen förvaras givetvis i 
bankfacket. 

Enbart den lilla symbolen som visar 
att värdeföremålen i huset är märkta 
kan få den objudne gästen att tveka. 
Märkta föremål är svåra att sälja vidare. 

Fotografera 

Ett annat — kompletterande — sätt 
att dokumentera sitt hem är att ta 
fram kameran och fotografera rum för 
rum och särskilt värdefulla förmål. 

Har man haft inbrott är det viktigt 
att man anmäler det till polisen. Alla 
stöldanmälningar registreras på en data
terminal. När polisen förhoppningsvis 
letat rätt på stöldgodset och det inte 
finns någon anmälan — ja då är det 
mycket svårt att hitta den rätta ägaren. 
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Bernt Söderlund, avgående ordförande 

minns och tycker till 
Bernt Söderlund, ordförande i 
fastighetsägareföreningen sen 
mitten av 70-talet, har i år läm
nat ifrån sig ordförandeklubban 
och trappat ner sitt engagemang i 
föreningen. I alla fall försökt för 
han är fortfarande kvar i styrelsen. 

Bernt som bor på Ängsvägen — 
inflyttad från Fullersta 1969 -
ser här tillbaka på sina tio år i 
styrelsen och deklarerar sina per
sonliga önskemål för framtiden. 
Ord och inga visor. Raka rör, det 
är Bernts melodi. 

• Mitt första möte med föreningen 
ägde rum i Snättringeskolans gamla 
matsal där slöjdsalen ligger idag. Det 
var den 15 januari 1970 och på pro
grammet stod »Hur kommer det nya 
Milsten att se ut och när kommer Mil
stens köpcentrum?» 

Arkitekten Erik Lindholm kåserade 
om tankarna bakom det nya Milstens
området. Eftersom han tidigare bott i 
den här delen av Huddinge var han 
glad att ha fått det här jobbet. 

Han hade försökt spara så mycket 
som möjligt av naturen så att den nya 
bebyggelsen skulle flyta in i den äldre. 
Jag kommer själv ihåg från mina pojk

år att vi här hade våra bästa skidbackar 
och på sommaren fanns det mycket 
blåbär, lingon och hallon. 

Eftersom jag är uppväxt i utkanten 
av Snättringeområdet, närmare bestämt 
Källbrink där jag har mitt föräldrahem, 
tyckte jag det verkade intressant att få 
lite inblick i den här delen av samhället. 
På nästa årsmöte 1971 blev jag invald 
som suppleant i styrelsen. 

Föreningsvana hade jag tidigare från 
personal- och fackförening och som 
delägare i ett dansställe. 

164 medlemmar 1972 

På årsmötet 1972 blev jag vald till vice 
ordförande. Då var vi bara 164 med
lemmar i föreningen. Mitt mål blev 
att få upp medlemsantalet genom att 
informera om föreningen. Då kom 
också vår medlemskatalog ti l l, för 
/marknadsföring har alltid intresserat 
mig. 

1975 anförtroddes jag ordförande
posten. Då utökade vi föreningsstyrel
sen med olika kommittéer bl a för att 
på så sätt kunna trygga återväxten till 
styrelsen. 

Under åren har vi i styrelse och 
kommittéer försökt bevaka våra med
lemmars — era — intressen på olika 
sätt; genom att yttra oss om kommu

nens olika stadsplaneförslag, påtala 
olägenheter av varjehanda slag, ordna 
informationsträffar, samarbeta med 
andra föreningar och — även arrange
ra utflykter och fester. 

I valtider har vi fått toppolitikerna 
i kommunen att ställa upp och svara 
på frågor om sin syn på just den här 
kommundelen. 

Jag kan inte fatta . . . 

Jag kan inte fatta att en av Stock
holms vackraste förorter ska behöva 
bli alldeles sönderhackad av olika tra
fikleder. Jag undrar hur länge man ska 
behöva vänta på att Flottsbroreservatet 
kommer bort från planförslaget. Det är 
horribelt att se hur villorna står och 
förfaller i detta reservat och i det för
slummade Stuvsta centrum på grund 
av politikernas handlingsförlamning. 

Jag hoppas att det snarast kommer 
att hända något med Stuvsta 
centrum och att stationen Öppnas igen 
eller att en ny stationsbyggnad uppförs 
mellan spåren på södra sidan av tunneln, 
något som SJ redan idag har skissat på. 

Ej reducerat pris 
för ståplats 

Jag har försökt att få reducerat pris 
för ståplats på pendeltåget denna 
vinter men utan resultat. Så är det ju 
på de flesta idrottsanläggningar! 

Våra politiker lär prioritera Stuvsta 
centrum. När det börjar byggas 1983 
hoppas jag att våra gamla får pensio
närshotell och att post och apotek får 
en mera parkeringsvänlig tomt i närhe
ten. Bygg inte heller som i Huddinge 
centrum där husen är utkastade lite 
hur som helst. 

Slutligen hoppas jag att Snättringe 
får förbli det villasamhälle det är idag 
med inslag av grönområden, cykelba
nor och några låga flerfamiljshus och 
närservicebutiker som smälter in i na-

turen. Bernt Söder lund 
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Husägare i Segeltorp 
BLI MEDLEM 

i Segeltorps Fastighetsägareförening! 

Föreningens uppgift är att påverka boendemiljön 
inom samhället så att den blir så trivsam som möj
ligt för alla husägare. Föreningen ska även bevaka 
vad myndigheter och kommunala organ kan tän
kas hitta på — såväl på eget initiativ som på med
lemmarnas uppdrag. Som remissinstans inom kom
munen kan en hel del uträttas. 

Föreningen grundades i slutet av 20-talet. Under 
årens lopp har många frågor behandlats — inte minst 
sådana som rört stadsplanen. 

• Vid årsmötet i mitten av april 
föreslog styrelsen att föreningen 
skulle ändra namnet till Segel
torps Fastighetsägareförening i 
stället för Villaägareförening för 
att även täcka in radhus och öv
riga husägare. Årsmötet samtyck
te. 

Vid årsmötet deltog också 
några representanter från Snätt-
ringeföreningen som berättade 
om sin verksamhet. De menade 
att ett närmare samarbete mellan 
föreningarna skulle vara positivt 
— t ex gemensamma inköp av 
trädgårdsprodukter. 

Årsmötet avslutades med att 

Så här ser den nya 
styrelsen ut: 

Jan Lindahl, ordf 
Stig Rosén, vice ordf 
Sture Berger, kassör 
Stig Grandin, sekr 
Barbro Randa 
Ann Marie Brorsson 
Rune Olofsson 

Suppl 
Jan Brodd 
Lars Jakobsson 

Revisorer 
Roland Wattenström 
Lisa Fagerholm 

Hans Olsson från Huddinge Hem
bygdsförening visade bilder från 
gamla Segeltorp och berättade 
hur det var att leva och bo här 
förr i världen. 

Så blir du medlem: 

Ring tfn 16 03 20 
eller skriv till 
föreningens adress: 

Box 5061 
141 05 Huddinge 5 

Gömmar-
rundan 
söndag den 16 maj 

Välkomna 
alla som bor i 
Snättringe 
Fullersta 
och Segeltorp 

(Se separat flygblad!) 

Funderar du på 
att installera larm? 

• Snättringe Fastighetsägare
förening har 10 procent rabatt 
hos följande företag 

• Larmat ic AB 
•AB Automatic A larm 
• Sam-Glas-Gruppen 
•AB AlarmSpecialisten 

Ring Gösta Eriksson i inköps
kommittén, tfn 774 20 35, så 
får du veta mer! 

8 
Snättringe Husblad maj 1982 


