


Järnvägens utbyggnad 
redovisades på årsmötet 

På årsmötet den 7 februari 
blev det klubbat att styrelsen har 
i uppdrag att sälja föreningens 
tomter och på mest ekonomiska 
sätt hyra eller köpa klubbhus. 

Föreningen har fått tips om att 
kommunen skall göra sig av med kon
torsbaracken i korsningen Härads
vägen—Lönnvägen mitt emot Servus. 
Går det att komma över den kommer 
vi att få ett klubbhus med bra läge. 

Före och efter de sedvanliga års
mötesförhandlingarna spelade två 
grabbar, Jan Söderberg och Daniel 
Kraft, dragspel. Som avslutning re
dogjorde byggnadsnämndens ordföran
de Kjell Johansson (s) för SJ:s plane
rade utbyggnad till fyra spår genom 
Snättringe. 

Kjell Johansson, byggnadsnämndens 
ordförande, till vänster på den högra 
bilden, visade planskisser över nya 
Stuvsta centrum för intresserade 
åhörare. 
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Klubblokal på gång? 

Så här ser föreningens kanske blivande klubblokal ut sedd från Servus. 
Lokalen står idag tom — det vore väl bara bra om den kom till användning, 
till exempel som klubbhus för Snättringe fastighetsägareförening! 

Snättringe Fastighetsägareföre
nings styrelse har till kommunen 
anmält sitt intresse av att få hyra 
eller köpa den lokal som idag står 
oanvänd i hörnet Lönnvägen — 
Häradsvägen, vid Servus. 

Föreningen har för avsikt att an
vända lokalen till styrelsemöten, års
möten, sammankomster samt uthyr
ning till andra föreningar. Avsikten är 
dessutom att medlemmar i fastighets
ägareföreningen skall kunna hyra loka
len för högtidsdagar, slutna fester och 
liknande. 

På årsmötet i februari lämnades en 
redogörelse för hur styrelsen tänkt sig 
att finansiera hyran eller köpet, nämli
gen genom att sälja de obebyggda tom
ter på Furuvägen som föreningen äger. 
De medel en försäljning skulle inbringa 
torde ge tillräcklig avkastning för fi
nansiering av hyra och/eller driftskost
nader för klubblokalen. Därutöver tor
de vissa hyresintäkter flyta in. 

Styrelsen har lovat att fortsätt
ningsvis informera medlemmarna ge
nom Husbladet om vad som händer i 
frågan. 
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JuIfester 
Under trettondagshelgen ar

rangerade Snättringe och Fullers-
ta Fastighetsägareföreningar de 
sedvanliga julfesterna för barn 
och vuxna. 

Barnfesten hölls på trettondagen. 
Antalet barn var 175 och vuxna 153. 
Glädjande nog var det en ökning jäm
fört med året innan. 

På lördagskvällen var det dags för 
de vuxna att roa sig med dans, kaffe 
och lotterier. Även där kunde konsta
teras att antalet besökare hade stigit. 

Fastighetsägareföreningarna tackar 
alla som kom och hälsar ännu fler väl
komna nästa år igen! 

Snättringe 

Fastighetsägareförening 

65 år 
I år, 1984, fyller Snättringe 

Fastighetsägareförening 65 år. 
Detta faktum har föranlett sty
relsen att ge festkommittén i 
uppdrag att försöka arrangera 
någon form av festlighet. 

Detta har nu visat sig vara en upp
gift som inte är helt problemfri. Vad 
vill medlemmarna att vi skall ordna? 
frågar ledamöterna sig. Varför inte 
försöka få förslag till arrangemang 
genom Husbladet? 

För fem år sedan, på 60-årsjubi-
leet, fixade den dåvarande ordföran
den, numera festkommittéledamoten 
Bernt Söderlund en bejublad till
ställning med middag och dans på 
Restaurang Pucken i Huddinge. Kan 
det vara något? Vad får det kosta? 
En viss subvention kan föreningen 
bistå med. 

Du som har idéer, ring eller skriv 
till Fastighetsägareföreningen, Box 
2099, 141 02 Huddinge, eller kon
takta någon av personerna i fest
kommittén (se sidan 2). 

Tätt mellan ringarna blev det när 
ringlekarna drog igång på barnens 
julfest. 

Storögda barn roades också av 
trollerier, tomtar, fiskdamm med 
mera. 
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ENKÄTEN 
Vad tyckte Snättringeborna? 

Snättringe fastighetsägareförening har under 1983 sänt ut en enkät 
till Snättringes alla hushåll. Svarsprocenten blev låg, cirka 10 % av 
de 2500 hushållen svarade. Av föreningens drygt 1000 medlemmar 
svarade över 20%. 
Hushållens storlek och sammansättning speglar dock de officiella 
uppgifterna som finns om Snättringe i kommunens gemensamma 
planeringsförutsättningar GPF. Därför kan det antas att enkätsva
ren är ett uttryck för vad Snättringeborna har för åsikter om Snätt
ringe. 

I samband med presentationen av svaren hade föreningen tänkt att 
alla politiska partier i Huddinges kommunfullmäktige skulle få ge sin 
åsikt och berätta sina framtidsplaner i de olika frågorna. Tyvärr har 
bara tre partier, Moderaterna, Centern och Folkpartiet svarat oss. 
Huddingepartiet har meddelat att de på grund av tidsbrist inte hun
nit med, men de andra har inte alls hört av sig. 
Därför återger vi efter enkätsvaren vad Moderaterna, Centern och 
Folkpartiet i Huddinge har för syn på Snättringe. 

FRÅGORNA OCH SVAREN 
1. Hur länge har du varit Snättringebo? 
33% 0-5 år 
44% 6-15 år 
22% 16år-
1 % har ej svarat 

2. Hur stort är ditt hushåll? 
71 % har barn 0-19 år 
28 % utan barn 
1 % har ej svarat 

3. Hur gammal är du som svarar? 
12% 20-30 år 
62% 31-45 år 
22% 46-65 år 
4% 66 å r -

4. Bor du i 
98,5% småhus 
1 % flerfamiljshus 
0,5% fritidshus 

5. Bor du i 
40%Utsälje 
31 % Milsten 
16% Skogsäng 
13% Snättringe gård 

6. Bebyggelsen i Snättringe 
66 % tätheten är bra som den är 
16 % kan förtätas med flerfamiljshus 
15 % kan förtätas med villor 
2 % kan förtätas med rad och kedjehus 
9 % blandad förtätning 
2% vet ej eller har ej svarat 

7. Vad anser du om servicen i Snättringe? 
59 % bra som den är 
33 % saknar post, bank, apotek, postlådor tätare samt närbutiker i 
Utsälje och Milsten 
9 % vet ej eller har ej svarat 

8. Vad anser du om Snättringebornas allmänna kom
munikationsmöjligheter? 
48 % bra som de är 
47 % vill ha tätare turer på 715 (25 %) samt 703 och pendeltågen. 
Bättre passning buss-P-tåg, buss-T-bana samt busslinjer som tra
fikerar Stambanevägen förbi Korkskruven. 
5% vet ej eller har ej svarat. 

9. Vad anser du om trafiksäkerheten på vägarna inom 
Snättringe? 
47 % vill ha hastighetsbegränsande åtgärder speciellt på småväg-
arna. Mer gångvägar och trottoarer på större vägar samt bättre 
snöröjning och sändning på dessa 
45 % bra som de är 

8 % vet ej eller har ej svarat 

10. Vad anser du om trafiksäkerheten utmed barnens 
skolvägar? 
43 % bra som de är 
33% vill ha fler trafikljus, hastighetsbegränsande åtgärder, gång-
och cykelvägar och övergångsställen. 
22 % vet ej eller har ej svarat. 

11. Vad anser du om cykelmiljön i Snättringe? 
58 % bra som den är 
31 % vill ha mer cykelvägar speciellt utefter Häradsvägen samt cy
kelväg till sjön Gömmaren 
11 % vet ej eller har ej svarat. 

12. En del åtgärder har vidtagits längs Häradsvägen 
under senare tid. Tycker du att trafikmiljön därigenom 
förbättrats? 
61 % ja 
27 % upplever att bilisterna kör för fort och nonchalerar trafiksäker
heten, genomfartstrafiken är för stor samt att cykelbana saknas 
12 % vet ej eller har ej svarat. 

Vilka ytterligare åtgärder skulle du vilja ha genomför
da? 
Man vill främst minska trafiken, ha cykelbanor flera tunnlar och tra
fikljus vid Utsälje, Servus och stationsnedgången. 

13. Snättringeleden är nu färdigställd. Använder du dig 
av den? 
70 % ja 
25 % nej 
5 % vet ej eller har ej svarat. 

Tycker du att nya leden är bra? 
51 % ja 
25 % nej därför att kurvan vid Källbrink är för tvär. Hastigheterna är 
för höga och transformatorkiosken felplacerad. 
24% vet ej eller har ej svarat. 



14. Kommunen planerar att bygga en ny trafikled, Åle-
den, från Huddinge centrum till Kungens kurva genom 
grönområdet vid Fullersta kvarn. Leden är avsedd att 
bl a avlasta Häradsvägen. Det tycker jag är: 
60% bra 
33 % inte bra därför att Åleden kommer att skära av och förstöra ett 
fint grönområde som nyttjas av många människor. 

7 % vet ej eller har ej svarat. 

15. Vad anser du den mark som varit reserverad för 
Flottsbroleden skall användas till? 
52 % småhusbebyggelse 
15% blandat småindustri, småhus och flerfamiljshus 
14 % grönområde 
7 % industritomter 
5 % flerfamiljshus 

Fråga 6 
Tätheten är i stort bra i Snättringe. Möjligen kan det kompletteras 
med någon form av lägre flerfamiljshus. Detta för att ge äldre och 
även unga människor en chans att få bo kvar i Snättringe. 

Fråga 7 
Servicen anser vi vara tillfredsställande. Möjligen skulle ett post
kontor behövas. 

Fråga 8 
Tätare bussturer vore klart önskvärt. Vi kommer även fortsättnings
vis att framföra detta krav till SL. 

Fråga 9 och 10 
Trafiksäkerheten är tillfredsställande i Snättringe. Möjligen kan 
man tänka sig hastighetsbegränsningar på vissa smågator i närhe
ten av skolorna. Men vi får inte tro att man löser trafikproblem enbart 
med detta. Vi måste lära våra barn och oss själya hur man uppträ
der i trafiken. 

Fråga 11 
I avvaktan på den cykelplan som håller på att tas fram för hela 
Huddinge kommun, bör inga nya åtgärder vidtagas. 

Fråga 12 

Trafikmiljön ärförbättrad på Häradsvägen, men är inte helt nöjaktig. 
Tyvärr respekterar inte bilisterna hastighetsbegränsningen. Det 
krävs bättre trafikövervakning. 

Fråga 13 
Snättringeleden är bra. Den tvära kurvan vid Källbrink försvinner 
när Åleden blir klar. 

16. Vad anser du om tillgången på kommunal barntill
syn? 
41 % tillräcklig 
26 % otillräcklig, önskar fler dagis, fritids och KDB samt att kötiden 
förkortas 
33% vet ej eller har ej svarat 

17. Många Snättringebarn kan för närvarande inte be
redas plats i för dem närmast belägna skola. Vad anser 
du om detta? 
63% inte bra, önskar att provisorium byggs såsom baracker eller 
paviljonger. Inga barn, speciellt i låg och mellanstadiet, skall gå för
bi en skola till en annan. 
17 % bra som det är 
20 % vet ej eller har ej svarat 

Fråga 14 
Samtliga partier (utom Huddingepartiet) är helt eniga om att Åleden 
behövs, och det snarast. Företagsetableringen i Kungens Kurva 
går nu snabbt. En direkt förbindelse mellan centrala Huddinge och 
Kungens kurva är därför nödvändig. Dessutom skulle Häradsvä
gen få en behövlig avlastning. Tyvärr delas ett grönområde mitt itu 
genom Åledens tillkomst. Men Åleden måste beträffande detta få 
högre prioritering. 

Fråga 15 
De friställda markområdena bör anpassas till intilliggande områ
den. Både nya småhusbyggnationer, industritomter samt även nya 
grönområden kommer till. 

Fråga 16 
Tillgången på barnomsorgsplatser är idag tillräcklig. Det är den i 
hela kommunen. Det börjar bli tomma barnstugor inom flera områ
den. Plats går att ordna, även om färdvägen till ledig barnstuga blir 
något längre. 

Fråga 17 
Vi har full förståelse för att många föräldrar inte accepterar att deras 
barn bussas till andra skolor. När skolor planeras måste man noga 
undersöka framtidsprognoserna beträffande antalet skolelever i 
framtiden. Utsäljeskolan t ex kommer inom de närmaste åren att få 
ett stort antal lediga elevplatser. Vår kommun som har ont om 
pengar får inte göra onödiga investeringar som bara kommer att 
användas en kort tid. Därför måste åtgärder som bussning av ele
ver tillgripas. 

Moderaternas svar 



Centerns svar 
Att som parti svara fråga för fråga går inte då frågorna är ställda till 
privatpersoner och deras situation! Vi väljer därför här ge en del 
sammanfattande synpunkter på de förhållanden som tagits upp i 
enkäten. 
Vi vill först konstatera att det är positivt att föreningslivet i olika kom
mundelar engagerar sig i den kommunala utvecklingen. Det ser vi 
från centern som positivt och en stimulans i det politiska arbetet. 

Snättringe i dag 
Snättringe i dag är en blandning av den gamla villabebyggelsen 
som vuxit upp under lång tid och den förtätning som skett bl a ge
nom områdena Milsten och Utsälje. Allt sammans är egna hem och 
småhusbebyggelse. Det har utformats till ganska väl fungerande 
kommundel som har en rimlig service på olika områden. Svaren 
från medlemmarna på föreningens enkät visar också att huvudde
len av de som svarat är i stort sett nöjda med sitt område. Vissa åt
gärder som skett från kommunens sida i samband med förtätning
en har slagit väl ut. Men självklart finns det önskemål som inte är 
helt tillfredsställda. Det kan bero på praktiska och tekniska skäl men 
oftast är det ekonomin som inte räcker till. 

Snättringe i framtiden 

Nu pågår diskussion om och kommunen har tagit fram förslag på 
fortsatt förtätning där markresurser och kommunala investeringar 
kan utnyttjas bättre. 
Det finns många önskemål som har mött oss som politiskt har att ta 
ställning till vad som behöver göras. Från flera av våra genuina villa-
och småhusområden — där bl a Snättringe möter man två frågor 
som vi från centern har tagit fasta på. Det är bostäder till ungdomar 
och äldre som framstår som klara entydiga önskemål. Ungdomar 
som vuxit upp i området och som nu önskar egen bostad samtidigt 
som de kan bo kvar inom sitt hemvanda område. Kruxet är dock att 

deras ekonomi inte räcker till för att som första bostad etablera sig i 
villa eller radhus. De önskar ofta en liten bostad och den går inte att 
förverkliga annat än i flerfamiljshuset. Äldre människor för vilka 
trädgården och huset har blivit för betungande har ofta samma ön
skemål. En liten bostad med hög service men — och det är viktigt — 
man vill bli kvar i sitt område med vänner och bekanta. 
Vi centerpartister anser att dessa båda gruppers önskemål går att 
förena om vi tillskapar flerfamiljshus med hyres eller bostadsrätt. I 
Snättringe tycker vi den idén är på väg att förverkligas genom den 
planerade terasshusbebyggelsen i kvarteret Docenten. Det är en 
typ av flerfamiljshus som med bra planering går att få in i den starkt 
kuperade terrängen. 

Vad betyder det för dig som bor i Snättringe? 
För de som bor närmast och blir mest berörda känns det självklart 
som ett intrång på mark som man varit van vid att disponera för sin 
fritid. Byggtiden kan bli lite påfrestande för hela området med tunga 
transporter som ju är ofrånkomligt. Buller från maskiner osv. 
På sikt blir det dock ett positivt tillskott för området. Det öppnar möj
ligheter till ett boende som ger närhet mellan generationer. En när
het som i sig ger trygghet för äldre, god kontakt för barnen och triv
sel för föräldrargenerationen. 
Viktigt är att barnomsorg och skola får de resurser som behövs för 
att ge service som är tillfredsställande. Dagens situation med för li
ten kapacitet i skolan får inte förlängas naturligtvis. 
Från centern har vi granskat de olika turerna i den nydaning som är 
på gång i Snättringe och vi följer utvecklingen kontinuerligt för att se 
till och påverka utvecklingen så att olägenheterna blir så små som 
möjligt och att så få som möjligt drabbas av dem. De som ound
gängligen kan komma att drabbas måste få en skälig kompensa
tion. 

Folkpartiets svar 
Svar på enkätfrågor 

1-5. Kan endast besvaras av föreningens medlemmar. 

6. Vi anser att bebyggelsen i Snättringe bör kunna förtätas något 
med låga flerfamiljshus bl a för att därmed ge möjlighet för äldre och 
ungdomar att bo kvar i området. 

7. Servicen i Snättringe anser vi vara god. Dock skulle någon min
dre närbutik kunna tillkomma i Utsälje. 

8. Kommunikationerna borde kunna förbättras under högfre-
kventa tider och en bättre anpassning ske till pendeltåg och tunnel
bana. 

9. Trafiksäkerheten bedömer vi i stort som tillfredsställande utom 
beträffande barnens skolvägar där en förbättring bör kunna ske. 

10. Vi anser att trafiksäkerheten utmed barnens skolvägar inte är 
bra utan bör kunna förbättras med olika åtgärder som ljussignaler, 
bättre snöröjning m m. 

11. Vi anser att nuvarande cykelmiljö är bra jämfört med förhållan
dena i andra delar av kommunen. Dock bör det bli ännu bättre i takt 
med att pågående cykelplan färdigställs och genomförs. 

12. Visst har trafikmiljön förbättrats utmed Häradsvägen men fort
farande nonchalerar alldeles för många bilister hastighetsbegräns
ningarna. Detta kan dock endast åtgärdas med en förbättrad trafik
övervakning av polisen. 

13. Vi tycker Snättringeleden är bra och ett fint tillskott till vårt väg-
bestånd även om vi kan dela uppfattningen att kurvan vid Källbrink 
är tvär och kan vara besvärlig vintertid. 

14. Åleden är en viktig tvärförbindelse mellan Huddinge centrun 
och Kungens kurva som vi prioriterar högt. Därigenom får kom
muninnevånarna en starkt förbättrad möjlighet att komma till ar
betsplatserna i Kungens kurva och delvis Stickholm och Häradsvä
gen avlastas mycken trafik. Den blir också en efterlängtad tvärför
bindelse till E 4 för sydostkommunerna och ger därmed en avlast
ning av Glömstavägen. 

15. Denna fråga kan inte besvaras generellt utan måste tas ställ
ning till beroende på vilken del av det tidigare Flottsbroreservatet 
man talar om. Det börfinnas möjlighet till såväl blandad bebyggelse 
som småindustri beroende på omgivande områdesstruktur. 

16. Tillgången på kommunal barntillsyn får anses svara mot vad 
som tillgodoses i andra delar av vår kommun. Det vore dock intres
sant om man kunde förbättra situationen genom fler familjedag
hem och försök med kooperativa daghem. 

17. Givetvis är det inte bra. Men det vore orimligt att investera i nya 
skollokaler i ett område medan i ett närliggande område skollokaler 
står tomma. Vi måste så långt som möjligt utnyttja de lokaler vi har. 
Det innebär att vi ibland måste placera en del barn till andra skolor 
än de mest närliggande. Dock bör alla lågstadiebarn få gå i när
maste skola. 



FÖRENINGENS KOMMENTAR 

Avsikten med enkäten var från föreningens sida att vi ville 
veta vad Snättringeborna tycker i olika frågor som vi kan 
påverka som remissinstans. Detta sätt är det enklaste för 
oss att nå så många som möjligt. 

Vi har nu presenterat slutredovisningen och får samtidigt 
passa på att tacka alla som gett sig tid att svara på enkäten. 

Du som ännu ej är medlem i 
Snättringe fastighetsägareförening 

Varför gör inte Du som drygt 1.000 andra 
Snättringebor, dvs blir medlem i den lokala 
fastighetsägareföreningen? Enkäten här ovan 
är ett exempel på vad föreningen gör. Utvär
deringen är ett av underlagen för vår bedöm
ning av olika frågor. 

I Husbladet finns vårt post- och bankgiro
nummer. Medlemsavgiften är fn endast 8 öre 
per dag, d v s 30:- om året. 

Inom någon vecka får Du i Din brevlåda ytter
ligare exempel på aktiviteter, en inbjudan till 
vår populära vårpromenad runt sjön Göm-

maren, den sk Gömmarenrundan, vilken vi 
arrangerar utan någon startavgift. 

Om Du inte redan nu anmäler Dig som med
lem, kommer det att finnas en talong på inbju
dan till Gömmarenrundan som Du kan an
vända. 

Så snart som möjligt efter det att Du erlagt 
medlemsavgiften får Du föreningens stadgar 
samt medlemskortet för 1984, vilket berätti
gar till rabatter hos vissa butiker och hantver
kare. Förteckning medföljer medlemskortet. 

STYRELSEN 



Tänkvärt från Snättringeungdomar 
Från en ung Snättringebo och 

från 17 ungdomar i Snättringe/ 
Stuvsta har följande brev inkom
mit. 

Föreningens styrelse har valt 
att publicera breven i Husbladet. 

Styrelsen tycker att synpunkterna 
är tänkvärda och har kommit fram 
med följande förslag: 

En ungdomskommitté borde kunna 
bildas, bestående av minst fyra Snätt
ringeungdomar i åldrarna 13-20 år. 
Förhoppningsvis finns intresse inom 
Snättringe för en sådan kommitté. 
På detta sätt får ungdomarna en möj

lighet att framföra sina synpunkter på 
hur de behandlas i olika frågor. Samti
digt får de insyn i hur en fastighetsäga
reförening är sammansatt och hur den 
arbetar. 

Ni som är intresserade av att jobba i 
en ungdomskommitté, kontakta Klas 
Ruthman, tel 774 72 10, eller Per-Axel 
Lindqvist, tel 711 97 12. 

Kör försiktigt vid skolorna! 
Hur stränga trafikregler vi än 

har vid våra skolor, händer en 
olycka ändå skrämmande lätt. Ta 
det extra lugnt vid skolorna. 
Följ de skyltar som finns upp
satta vid varje skola. 

Att inte lyda skyltarna vid skolorna 
bedöms allvarligt och kan ge dags
böter, påpekar rektor vid Snättringe-
skolan Gun Roos. Rektor ansvarar för 
att trafikreglerna följs under skoltid. 

Gun Roos berättar att de transpor
ter som kommer till Snättringeskolan 

lämnar sitt gods vid lastkajen utanför 
matsalen och kommer aldrig in på 
skolområdet. Om man någon gång är 
tvungen att köra in på gården, skall en 
person gå före bilen. Sopbilen kommer 
inte längre under skoltid. 

- Stanna inte på Häradsvägen för att 
släppa av barnen, uppmanar Gun 
Roos. Kör i stället in på Gråbergsvägen 
och stanna där. 

Till alla barn som går från Snätt
ringeskolan till Kungsklipppan ger hon 
det här rådet: 

- Gå över Häradsvägen vid stopp

ljusen utanför Snättringeskolan, gå på 
vänstra trottoaren till Klädköpet och 
gå över vid patrullstället där. 

- Vintertid har vi ibland problem 
med snöiga trottoarer längs Härads
vägen. Men snöröjarna har högsta prio
ritet på att ploga Häradsvägens körba
na och trottoarer. De är medvetna om 
problemet och gör så gott de kan, 
säger Gun Roos. 

Genom att följa skyltar och använ
da sunt förnuft gör vi barnens trafik
miljö — och vår egen — säkrare. 
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Stormöte om 
kvarteret Docenten 

Stadsplaneförslaget för kvar
teret Docenten var ute på remiss
omgång under februari—mars. 
Med anledning av det arrangerade 
föreningen ett stormöte för de 
närmast boende, ca 75 villor. 

Planarkitekt Stig Mattsson redogjor
de för vad som ändrats efter skissför
slaget i februari 1982 och som alla ytt
rat sig över. I stort sett har alla syn
punkter som föreningen framfört be
aktats. Däremot inte skolfrågan som 
är olöst ännu. 

De närmast boende var dock inte 
nöjda, vilket man kan förstå när en del 
får ett fyravåningshus intill sin villa. 
Frågan uppstod hur man egentligen 
kan påverka och ändra eller helt få 
planerna slopade. 

Bland de inbjudna fanns alla par
tier i Huddinge representerade av 
Tommy Fjällberg (m), Arthur Wad-
man (c), Carl-Erik Enbring (fp), Kjell 
Johansson (s), Arne Siwert (k) och 
Egil Björklund (h). 

De satt på rad, politikerna, och försökte svara på publikens frågor. Bara Hud
dingepartiet skulle rösta emot stadsplaneförslaget, framkom det. 

Politikernas svar kunde inte lugna 
auditoriet. Som slutkläm fick de 
politiker som skulle rösta för stads
planeförslaget räcka upp handen. Alla 

utom Huddingepartiet gjorde det, vil
ket betyder att vi kan räkna med att 
terasshusen snart är verklighet i Snätt-
ringe. 

Vägavgifter 
Stadsplanekommittén har för

sökt att hos kommunen få be
sked om vilka områden och vä
gar som kommer på tur vad av
ser olika vägavgifter inom Snätt-
ringe. 

Resultatet har blivit mycket ma
gert. Det enda man vet är att byggna
tionen av kvarteret Docenten, när den 
nu blir av, förmodligen kommer att 
medföra vägavgifter. Dessutom kan 
det hända något i samband med SJ:s 
utbyggnad till fyra spår längs stam
banan. 

Allt låter mycket diffust och nå
got konkret besked har inte gått att 
erhålla. 

Vår förhoppning är att kommunen, 
när något blir mer aktuellt, kommer 
att översända förslagen till Snättringe 
Fastighetsägareförening, då föreningen 
är remissinstans i dylika frågor. I sam
band med detta kommer föreningen 
att agera så långt som möjligt. 

Detta är allt vi idag kan säga beträf
fande vägavgifter. 

Brevlåda vid Vivo Matbörsen 

På ett av Snättringe Fastighets
ägareförenings möten framförde 
en medlem önskemål om en 
brevlåda lite mer centralt belägen 
än de som redan finns inom 
Snättringe. 

Föreningen tycker också att det är 
lite tunt med brevlådor. Detta har be
kräftats vid genomgången av den av 
föreningen utgivna enkäten 1983. 

Med anledning av detta har Fastig
hetsägareföreningen översänt en begä

ran om utökning av antalet postlådor 
i Snättringe till postkontoret Hud
dinge 1. Föreningens förslag om pla
cering var vid Vivo Matbörsen i Mil
stensområdet. Denna dagligvarubutik 
är ju en central plats för många Snätt-
ringebor. 

I början av mars fick föreningen 
följande glädjande svar från posten, 
ställt till föreningens ordförande: 

"Brevlåda i Snättringe 

Tack för Ditt brev. 
Vi tycker också att avståndet till 

närmaste brevlåda är för långt. Vi 
kommer, så snart värmen tinat upp vå
ra marker, att sätta upp en brevlåda i 
anslutning till Vivoaffaren i Milsten." 

Vi tackar posten och hoppas att vid 
denna tidningsutdelning värmen har 
tinat upp marken så mycket att vi har 
fått eller snart kommer att få en brev
låda i Milsten. 
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Ny lag om inbrottslarm 
Privatpersoners behov av egen

domsskydd är inte någon lyxsak. 
I dagens samhälle är lägenhets-
och villainbrott vardagsmat. Frå
gan som många ställer sig är bara: 
"När drabbar det mig?" 

Den ökade efterfrågan på inbrotts
larmanläggningar har gjort att många 
mindre seriösa säljer inbrottslarm som 
är mer eller mindre prisvärda. Detta 
har gjort att myndigheterna börjat få 
problem och tänker sålla ut mindre 
seriösa larminstallatörer. 

LAGENS H U V U D S A K L I G A 
I N N E H Å L L 

Enligt beslut 24 mars 1983, Prop 
1982/82:163. 

Propositionen innehåller förslag till 
åtgärder som syftar till att minska po
lisens olägenheter av obefogade larm 
från larmanläggningar som är inrättade 
för att skydda mot brottsliga angrepp. 

Det föreslås att yrkesmässig verk
samhet för bl a installation av anlägg
ningar som är anslutna till särskilda 
larmmottagare i fortsättningen skall få 
bedrivas endast efter tillstånd av polis
myndighet. För sådant tillstånd skall 
bl a krävas att det kan antas att före
taget kommer att bedriva verksamhe
ten med noggrannhet och omsorg. Till
ståndet skall kunna återkallas, t ex om 
ett företag har utfört uppenbart under
måliga installationsarbeten som i bety
dande utsträckning orsakat onödiga 
polisutryckningar. 

Märk lådan! 
Snättringe fastighetsägare

förening har blivit kontaktad av 
en representant för tidningsbu
den i Snättringe. Dessa har stora 
bekymmer ibland med att se 
numret på våra brevlådor. 

Dels beror detta på att brevlådan 
är mörk liksom siffrorna på den, dels 
beror det på att nummer ofta helt 
saknas. 

Därför vädjar tidningsbuden ge
nom Husbladet att fastighetsägarna 
är snälla och märker sina brevlådor 
med v i t a siffror. 

Vi vill ju alla ha vår vanliga tid
ning i rätt tid på morgonen. 

Installationsföretagets ledning skall 
kontrolleras med avseende på laglyd
nad m m, och företaget får rätt att 
inhämta polisregisterutdrag beträffan
de personer som söker anställning i 
företaget. 

I propositionen slås vidare fast att 
larminnehavarna är skyldiga att se till 
att deras anläggningar hålls i trim och 
att personer som kommer i kontakt 
med utrustningen har de kunskaper 
som behövs för att man inte i onödan 
skall utlösa larmet. Kan det antas att 
en obefogad polisutryckning beror på 
att larmet har utlösts av misstag eller 
på andra brister i frågan om anlägg
ningens skötsel eller utrustning, skall 
polismyndigheten kunna förelägga in
nehavaren att vidta åtgärder för att 
hindra en upprepning. Innehavaren 
skall betala kostnaden för de utryck
ningar som anläggningen orsakar efter 
det att föreläggande har utfärdats och 
fram till dess han visat att han har 
gjort vad som ålagts honom. 

När det gäller anläggningar som är 
anslutna till larmmottagare hos polisen 
får polisen också möjlighet att särskilt 
ombesörja den skötsel och tillsyn av 
larmanläggningen som behövs samt att 
se till att personer som kan komma i 

kontakt med anläggningen inte av 
misstag utlöser larmet. 

T I L L S T Å N D FÖR 
LARMINSTALLATIONS-
V E R K S A M H E T 

§ 2: Larminstallationsverksamhet 
får inte bedrivas utan tillstånd. För till
stånd krävs 
1. att den som ansöker om tillstånd 

kan antas komma att bedriva verk
samheten med noggrannhet och 
omsorg 

2. att, om sökanden är en juridisk per
son, en föreståndare för verksam
heten har utsetts 

3. att sökanden eller, om denne är en 
juridisk person, föreståndare och 
medlemmarna i dess styrelse har 
gjort sig kända för laglydnad och 
ordentlighet 

Den som nu smider planer på att 
låta installera larm vet nu lite mer om 
hur myndigheterna ser på det hela. 
Kompletterat med brandlarm är na
turligtvis skyddet effektivare. En bra 
sak är också att informera grannarna 
och eventuellt meddela ditt telefon
nummer till exempelvis sommarstugan. 

Gunnar, Birger 
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