


Ska barn behöva byta skola varje år? 
Vivi Schiött Quist, lärare på Utsälje-
skolan, diskuterar sko/bristen i Snätt-
ringe med huddingepartisterna Egil 

Björklund (t v) och Olle Lundström, 
Fullersta. Den senare satt också i pane
len på fastighetsägareföreningens Val-
extra-möte i början av september. 

Vad händer 
med 
Flottsbro-
reservatet? 
Skolbristen 
i Snättringe 

En suck av lättnad drar nu samtliga partier i Huddinge över att 
Flottsbroleden äntligen avförts ur regionplanen. Men vad händer 
med den mark som varit reserverad i 25 år för denna trafikled? 
Det undrade man på det Valextra-möte som fastighetsägare
föreningen kallade till ett par veckor före valet i september. 
En panel med representanter för samtliga partier fick det hett 
om öronen. Vid halvelvatiden på kvällen satte ordföranden streck 
för debatten trots att flera fortfarande väntade på tur. 

• Partierna tycks vara överens om att 
vad Snättringe behöver är en mer blan
dad bebyggelse med flerfamiljshus, för
tätning av villaområdena och mer ar
betsplatser. Det har man chansen att 
genomföra nu i Flottsbroreservatet. 
En stadsplan måste förstås först upp
rättas, och det så snart som möjligt. 

I kvarteret Docenten vid Lönnvägen 
—Jon Torpares väg planeras ett område 
med flerbostadshus med plats för 160 
familjer (se förra Husbladet, maj 1982). 
Skola finns i närheten står det i hand
lingarna, vilket upprörde bl a Vivi 
Schiött Quist som är lärare på Utsälje-
skolan strax intilll och som även bor i 
närheten. 

Byta skola varje år 

Hur kan man planera Docenten när 
det inte finns några skolor? 

—Mina egna barn bussas till Segel
torp och min son har bytt skola tre 
gånger på tre år! 

Politikerna skruvade på sig. Det ver
kade ju inte vettigt, men enskilda fall 
är svårt att uttala sig om. 

De borgerliga försvarade sig med att 
man inom Huddinge inte ville upprepa 
de misstag som Stockholms kommun 
gjort när fina, stora skolor byggdes i 
förorterna på 50-talet. Fler och fler 
skolor står nu tomma vilket innebär en 
enorm kapitalförstöring. 
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Kommunen 
bjuder på 
snöröjning 

Pensionärer som har svårt att själva 
orka med snöröjningen i vinter kan få 
hjälp av kommunen. Den välkomna 
upplysningen fick vi av Carl-Erik En-
bring (fp) i panelen. Ring kommunal
kontoret tfn 779 10 00 för ytterligare 
upplysningar! 

De gamla snättringeborna Ingrid och 
Holger Dumky, Urbergsvägen, tycker 
det är svårt att orka med villan på äld
re dar. När byggs det hyreshus i Snätt-
ringe? 

Vi har inte råd att bygga nya skolor 
när det finns plats i andra. Dessutom 
kommer det att ta några år innan 
Docenten byggs. Enligt de utredningar 
som gjorts inom kommunen kommer 
antalet barn i området att ha minskat 
så att »docentbarnen» får plats när det 
är så dags. 

Åke Öst, ordförande i Utsälje Hem-
och Skola-förening tillät sig tvivla. 
Kommunens prognoser har hela tiden 
överträffats, menade han. 

Skolgården stängs — äntligen 

Snättringeskolans förening repre
senterades av Bengt Fougstedt som på
talade att det beslut om avstängning av 
skolgården för biltrafik som beslutades 
1979 - för tre år sen - ännu inte verk
ställts. Problemet är att bilar kör tvärs 
över skolgården på dagtid. För ett halv
år sen utlovades åtminstone en betong
klump som avstängning — men fortfa
rande hade inte någonting hänt. Dvs 
den 7 september. 

I skrivande stund pågår arbetet med 
avstängningen har Husbladet erfarit 
vid en inspektionsrunda häromveckan. 
En möjlig effekt av Bengts förfrågan, 
förmodar vi. 

Strålkastarbelysningen på idrotts
planen vid Snättringeskolan är ett irri
tationsmoment. Ibland står den på 
dygnet runt vilket måste bli dyrt. 

För att inte tala om att de som bor 
runt omkring besväras av de starka 
strålkastarna. 

En förklaring är att föreningar ibland 
beställer idrottsplanen men inte alltid 
utnyttjar den och då ser det illa ut. 
Den nöten kunde man inte lösa den 
här kvällen. 

Så gick det i 
valet till kommunal
fullmäktige i Snättringe. 
Se nästa sida! 

Förbjudet för motorfordon! Bilarna 
har ändå kört över skolgården vid 
Snättringeskolan, där bl a lilla Linda 
Callmar går sitt första år. Sen bilden 
togs har avspärrningen påbörjats — ett 
beslut som togs redan 1979! 

FÄRG och TAPETER till SPARPRISER 
In- och utvändiga måleriarbeten 

Målare Lennart Österlund 

STUVSTA FÄRGLAGER 
Stuvstavägen 8 - Telefon 711 20 10 

Öppet vard 16.00-19.00, lörd 9.00-13.00 
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SNÄTTRINGE vd 30, 31, 32, 

Distr 
nr 

M 

vd 30 Utsälje, 
1979 

% 
1982 

% 

454 
30,7 
627 

39,9 

vd 31 norr om 
1979 

% 
1982 

% 

418 
33,1 
539 

40,2 

vd 32 Milsten, 
1979 

% 
1982 

% 

361 
40,8 
462 
47,4 

C 

småhus 
174 

11,8 
128 
8,2 

Fp 

276 
18,7 
120 
7,6 

Häradsvägen 
146 
11,6 
135 
10,1 

småhus 
128 
14,4 

88 
9,0 

211 
16,7 

73 
5,4 

130 
14,7 

63 
6,5 

33 

S 

450 
30,4 
526 

33,5 

, små 
395 
31,3 
461 
34,4 

205 
23,2 
267 
27,4 

vd 33 Häradsvägen, Stambaneväg 
1979 

% 
1982 

% 

155 
28,2 
189 

34,9 

82 
14,9 

68 
12,6 

Hela Snättringe 
1979 

% 
1982 

% 

1388 
33,2 
1817 
41,0 

530 
12,7 
419 
9,5 

77 
14,0 

21 
3,9 

694 
16,6 
277 
6,3 

195 
35,5 
193 

35,6 

1245 
29,8 
1447 
32,7 

VPK 

95 
6,5 
67 

4,3 

hus 
67 
5,3 
52 
3,9 

46 
5,2 
40 
4,1 

KDS 

11 
0,7 
19 

1,2 

9 
0,7 
12 

0,9 

7 
0,8 
15 
1,5 

en, småhus 
37 
6,7 
34 
6,3 

245 
5,9 
193 
4,4 

3 
0,5 

5 
0,9 

30 
0,7 
51 
1,2 

HP 

— 
— 
59 

3,8 

— 
— 
54 

4,0 

— 
— 
30 
3,1 

— 
— 
27 
5,0 

— 
— 

170 
3,8 

SKP 

— 
— 
0 
0 

5 
0,4 

0 
0 

— 
— 
0 
0 

1 
0,2 

0 
0 

6 
0,1 

0 
0 

K 

— 
— 
0 
0 

— 
— 
2 

0,2 

— 
— 
0 
0 

— 
— 
0 
0 

— 
— 
2 

0,0 

Övr 
ogilt 

18 
1,2 
24 
1,5 

12 
0,9 
13 
1,0 

8 
0,9 
10 
1,0 

— 
— 
5 

0,9 

38 
0,9 
52 
1,2 

Val-
delt 

1478 
93,4 
1570 
91,8 

1263 
93,7 
1341 
92,5 

885 
93,8 
975 
92,6 

550 
92,1 
542 

92,5 

4176 
93,4 
4428 
92,3 

Röst-
ber 

1583 
100 

1711 
100 

1348 
100 

1449 
100 

943 
100 

1053 
100 

597 
100 
586 
100 

4471 
100 

4799 
100 
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Kommunal
valet 
i siffor 

Så valde 
vi i 
Snättringe 



Parkerings
eländet 
på 
Poppelvägen 

Nu får det vara nog, ryter fas
tighetsägarna vid Poppelvägen in
till Utsäljeskolan. 

Bilister som rätteligen borde 
parkera på den parkeringsplats 
som faktiskt finns vid skolan par
kerar istället på alla tänkbara 
ställen på och kring Poppelvägen 
därför att det helt enkelt är allde
les för krångligt att ta sig den ki
lometerlånga omvägen till parke
ringsplatsen. Fågelvägen ligger 
den bara något hundratal meter 
från Poppelvägen. 

Så här såg det tex ut den 22 augusti 
när Husbladets utsände inspekterade 
eländet. Det var på förmiddagen och 
en fotbollsmatch pågick vid skolan. 

• På själva parkeringsplatsen som är 
avsedd för 22 bilar stod 10. 
• 4 bilar kördes nerför parkvägen — 

en gångväg alltså — och parkerades 
utanför idrottsplanens omklädnings
rum. 

• 1 bil parkerades på själva parkvägen 
vid avstängningsbommen. 

• Planen utanför lastkajen till skolan 
lan var fullbelagd med bilar trots att 
all fordonstrafik är förbjuden för obe
höriga. 
• Poppelvägens ena sida inklusive 

vändplanen var fylld av bilar. 
• 2 bilar var lagligt uppställda på Pop

pelvägen. 
Osv, osv. 
Så här såg det ut den 22 augusti och 

så här brukar det se ut under termi
nerna när skolan och fritidsverksamhe
ten har sina möten och evenemang. 

Den parkeringsplats som finns an
vänds alltså inte, den är krånglig att ta 
sig till och inbjuder till att välja andra 
lösningar. 

Föreningens stadsplanekommitte' 
kommer därför att ta kontakt med 
kommunen för att försöka få till stånd 
en ändring av parkeringsförhållandena. 

Frågan kom upp vid Föreningens 
Valextra-möte i september och disku
terades även i våras på föreningens in
formationsmöte om kvarteret Docen
ten. 

För att ta sig från Lönnvägen till par
keringsplatsen på Utsäljeskolan måste 
man ta omvägen via Häradsvägen, Ut-
säljeleden, Byggmästarvägen. Det gör 
man inte utan ställer sig istället på 
Poppelvägen. 

Nya Snättringeleden 

en utmärkt 
racerbana 
• Nya Snättringeleden har blivit po
pulär som racerbana. Det måste vara 
en härlig känsla att från krönet av den 
knappt 1 kilometer långa leden — 
ungefär vid brandstationen — trampa 
på gasen och sträcka ut över Vivo-slät-
ten. Flera hundra meter. 

De fåniga bussköerna vid hållplat
serna på båda sidor om vägen backar 
och kollar imponerade in den tuffe 
racerföraren. 

Ännu mer spännande blir det när 
föraren närmare sig övergångsstället 
som skickligt dolts bakom en bastant 
elkur. Ska någon våga sig ut månne? 
Det kallar jag sport, alltså. 

Några poliskontroller behöver ra
cerföraren som tur är inte heller oroa 
sig över. 

5 
Snättringe Husblad nov 1982 



En septembersöndag 
på Källbrinks idrottsplats 

Huddinge 
mäster
skapen 
för barn 

Kom och titta på Källbrinks idrotts
plats någon gång, uppmanade Kaj Ihr 
Husbladet för något år sen. Kaj Ihr är 
dels gammal styrelsemedlem i fastig
hetsägareföreningen och dels hårt en
gagerad inom styrelsen för Huddinge 
AIS (HAIS). Nya Källbrinks idrotts
plats har han jobbat hårt för. 

En strålande septembersöndag tram
par Husbladets utsända så iväg på sin 
cykel för att titta på Huddingemäster
skapen för barn 10—14 år. 

Bästa vägen till idrottsplatsen är de 
nyanlagda gång- och cykelvägarna från 
busshållplatsen vid Källbrinks skola. 
Tar man den vägen slipper man helt 
och hållet den smala, krokiga, farliga 

Utsäljeflickorna Lena Torstensson, 11 
år, och Lotta Jädeby, 10 år, vilar en 

stund mellan de olika grenarna. Båda 
tävlar i kula, längdhopp och löpning. 

G:a Stockholmsvägen. 
Klockan är lite över 10 på förmid

dagen. Tävlingarna är redan i full gång. 
Kulstötning, längdhopp och löpning 
är dagens grenar. En skarp vissling skär 
genom luften. Tjuvstart. Tillbaka till 
starten igen. Det är lite nervöst. 

Vi får en pratstund med Lotta Jä-
deby, en lovande 10-åring från Ut-
sälje. Hon tävlar i alla grenarna — än 
så länge. Specialiseringen kommer 
så småningom. Hela familjen är enga

gerad i HAIS — mamma, pappa och 
storebror. 

Men Lotta har inte tid länge. Hon 
försvinner iväg till längdhoppsgropen. 

—Fikapaus. Det är tidtagargänget 
som får några minuter mellan löp
ningarna. Kaffet serveras av några mam
mor genom fönstret till servicehuset. 

Mammor ja. Om inte föräldrarna 
ställde upp skulle vi inte klara fri
idrottsverksamheten, säger Kaj Ihr, 
som basar över tidtagarna. Den är oer-

JBB-TRÄDGÅRD 
Berndtssons Trädgårdsservice 

ANLÄGGNING 
UNDERHÅLL 
SKYLIFT-ARBETEN 
t. ex. trädfällning, 
beskärning av fruktträd, ristuggning 

Ring 47 48 61 eller 751 27 51 
Berndtssons Trädgårdsservice 
Björnlundavägen5, 125 40 ÄLVSJÖ 

Kaj Ihr, styrelsemedlem i Huddinge 
AIS, basar för tidtagargänget vid löpar-
banorna. Utan föräldrarna skulle vi in
te klara av tävlingsverksamheten, anser 
han. 
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Huddingemästerskapen för barn 10-
12-14 år den 26 september på Käll-
brinks idrottsplats. 

Åtta permanenta Iöpar banor 400 
m med markeringar för alla internatio
nella distanser finns det på den nya 
idrottsplatsen. Kompletta anläggningar 
för längdjtresteg, stav- och höjdhopp, 

hört funktionärskrävande. 
Han minns en tävling i somras när 

man kallade på 140 stycken. 125 kom 
— på försommaren när det är som mest 
att göra i trädgårdar och på sommarstäl
len. Det säger sig själv att det ligger 
mycket administrativt arbete bara ba
kom den biten. 

Betalt? Nej, allt arbete är förstås 
ideelt. 

Bara en tränare på deltid 

—Klubben kan bara deltidsförsörja 
en tränare för de allra duktigaste. 

—Det största arrangemanget i år är 
förstås Nordiska Mästerskapen i Mång-
kamp for 16-18-20-åringar. En av våra 
16-åriga flickor var med och represen
terade Sverige. 

-Med kort varsel åtog vi oss också 
att arrangera handikapp-DM i somras. 
Det var något som vi verkligen ville 
ställa upp på. Två VÄRLDSREKORD 
slogs vid det tillfället. 

- A v HAIS 700 medlemmar är 
många flickor, poängterar Kaj. I vissa 
åldersgrupper t o m fler flickor än poj
kar. 1981 blev HAIS bästa ungdomsför
ening i Stockholmsdistriktet. Både på 
pojk- och flicksidan. Hur det går i år är 
inte riktigt klart än. 

—Visst lägger vi ner mycket arbete 
men vi har också fått många lovord 
för vår verksamhet. Det piggar upp, 
slutar Kaj. 

diskus, slägga, spjut och kulstötning. 
Kastplanen en bit ifrån huvudanlägg
ningen beräknas bli klar att tas ibruk 
nästa vår. 

Längst till höger omklädnas- och 
servicebyggnad med tävtingsexpediton 
och domarrum. 

Arbetsplatser 
t i l l Snättringe 

Köksinstallation AB heter det företag-
som just nu uppför sina nya lokaler vid 
Snättringeleden ett hundratal meter 
från Vivo Matbörsen i Milsten. 

Företaget sysslar med att byta ut 
köksutrustningar och jobbar bl a för 
HSB, Riksbyggen och SABO. I januari 
räknar man med att flytta in. 

JULKLAPPSTIPS: 

»Så kom ett samhälle till» 
Köp fastighetsägareföreningens 

jubileumsbok om Snättringes his
toria under 60 år. Den är skriven 
av föreningens förre ordförande 
Roland Söderström och kostar för 
medlemmar 65 kr och för övriga 
75 kr. Den finns i kiosken vid kors
ningen Häradsvägen/Snättringevä-
gen. Eller beställ den hos Per-Axel 
Lindqvist tfn 711 97 12 eller Gös
ta Eriksson, tfn 774 20 35. 
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