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Skiten skall bort! 
— Det här var en nyhet för mig. 
Men är det som du säger ska vi 
omedelbart åtgärda det! 

Det säger Göran Henriksson, 
städinspektör vid fastighetsav
delningen på Huddinge kommun. 
Detta i anledning av den kritik 
som framförts från föräldrar, lära
re och elever både till Hem och 
Skola och Snättringe fastighets
ägareförening mot dåligt städade 
skollokaler. 

För tre år sedan fick fastighetsavdel
ningen vid Huddinge kommun ta 
emot en hel del kritik för att lektions-
och gymnastiklokalerna i Snättringe 
och Kungsklippan var dåligt städade. 
Kommunen ångade ut, konstaterade 
att kritikerna hade rätt och åtgär
dade. 

— Sedan dess har det varit både 

Den 10 mars i år fyllde Bernt Söder
lund 50 år. Bernt är ju känd av många 
gamla och nya Snättringebor. Han 
har varit medlem av Snättringe Fas
tighetsägareförenings styrelse i 
många herrans år, bl .a. som ordföran
de. Denne ungdomlige 50-åring är en 
glad lax, det visade inte minst det 
spratt några av hans många vänner 

rent och lugnt, vad jag vet, säger 
Göran Henriksson. 

Vägrar gå på toaletten 
Under senare tid har det dock börjat 
gny i buskarna igen. Och det med rät
ta. Duschar och avlopp har inte fun
gerat i gymnastiksalar. Toaletterna 
har varit så smutsiga att barnen väg
rat gå in. I gymnastiksalen i Snätt
ringe har smutsen samlats i härliga 
tussar i hörn och bakom gymnastik
mattor. 

Från lärarhåll både i Snättringe 
och Kungsklippan säger man sig vid 
flera tillfällen, ha framfört kritik mot 
rådande missförhållanden. "Men det 
är ju så'n hierarki inom städavdel-
ningen så man når ju aldrig rätt be
slutsfattare", som en lärare uttryckte 
sig. 

Nu visade det sig dock vara gan-

hade spelat honom. Många som läste 
detta blad, uppmärksammade säkert 
att i ett träd på Ängsvägen, hängde 
en massa skor tidigt på morgonen 
den 10 mars. Bernt är ju verksam i 
skobranschen så hans vänner tyckte 
att hans skulle få ett lager att starta 
eget med. Framtiden får väl utvisa 
om så blir fallet eller ej. 

ska enkelt att nå rätt man. Hans Bed-
inger heter hövdingen för städpatrul
lerna, Göran Henriksson är städin
spektör och under sig har han ett 
koppel av olika städledare vara enda 
uppgift är att åka omkring i kommu
nen och kontrollera städningen. 

Skiten ska bort 

— Till mig har i varje fall ingen lärare 
ringt och klagat över de missförhål
landen som nu framförs. Men natur
ligtvis ska vi omedelbart åka ut och 
kontrollera läget. Är det som det sägs 
ska skiten omedelbart bort. Inte tu
san ska barnen behöva undvika toa
letterna bara för att det är smutsigt. 
Och finns det duschar och avlopp ska 
de naturligtvis fungera. Det här ska 
jag ordna, det lovar jag. 
PS! Skolan städades under påskhel
gen. DS 

Styrelsens ordförande har haft ett 
möte med en representant för kom
munen. Detta möte medförde att 
föreningen fått en respittid med be
talningen. Beslut har fattats av styrel
sen att värdera tomterna för eventuell 
försäljning av en eller flera tomter 
samt även utvärdera vilka skattekon
sekvenser en försäljning kommer att 
medföra. Förmodligen kommer en 
försäljning att ske framöver. 

Bernt Söderlund 50 år Gatumarks-
ersättning 

I samband med årsmötet informera
de ordföranden i Snättringe Fastig
hetsägareförening, Per-Axel Lind
qvist, att föreningen fått en räkning 
på drygt 90.000:- från Huddinge kom
mun avseende gatumarksersättning. 
Föreningen äger tre tomter på Furu
vägen. Husbladet har nyligen talat 
med några styrelseledamöter för att 
få reda på vad som kommer att hän
da. 

Bernt Söderlund mottar hyllningar på sin 50-årsdag. 
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Julfesten! 

Tomten delar ut godispåsar. 

Snättringe och Fullersta fastighets
ägareföreningars sedvanliga julfest 
arrangerades i Källbrinksskolan un
der Trettondagshelgen. 

På Trettondagsafton var det dans 
för äldre ungdomar, vilka dansade 
och roade sig storligen. Orkestern be
stod av två duktiga spelmän, Allan 
och Einar. Vidare fanns servering och 
lotterier med fina priser. 

På Trettondagen kom den stora in
vasionen. Då var det nämligen bar
nens tur att gå på fest. Förutom dans 
kring granen och långdans under led
ning av LifsAndarna, hade den världs
berömda trollkarlen Jonny Lonn en
gagerats. Den satsningen var väl 
värd, då Jonny Lonn bjöd på ett myc
ket uppskattat program. Vidare fanns 

En lycklig vinnare. 

fiskdamm, chokladhjul, peka rätt och 
naturligtvis lotterier. Dessutom bjöds 
det på kaffe, saft och bröd. 

Sist men inte minst, vid utgången 
väntade två tomtar med stora säckar 
fulla med godispåsar till alla barn. 
Förhoppningsvis var det några hund
ra nöjda barn och föräldrar som vand
rade hem i vinterkylan. 
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Huddingepartiets 
enkätsvar 

Snättringe Fastighetsägareföre
ning genomförde för ett par år 
sedan en enkät, vilken Husbladet 
tidigare har beskrivit och även 
publicerat svar från de flesta poli
tiska partierna i Huddinge. Tyvärr 
har Huddingepartiets svar inte 
kommit med i Husbladet tidigare, 
varför det nu publiceras. 

Fråga 6. Huddingepartiet säger nej 
till upprepande av extrem förtätning, 
hårdexploatering, massbebyggelse 
och rovdrift på miljön. De boende 
inom ett område skall redan från bör
jan vara med och utforma en plane
rad förtätning. Konsekevent boende
inflytande på alla stadier av plane
ringen måste självklart ingå så att 
"medinflytande" inte som hittills blir 
bara ett vackert ord utan verkligt 
innehåll. Docenten är ett skrämman
de exempel men int det enda. 

Fråga 7. Huddingepartiet anser att i 
varje bostadsområde skall finnas 
dagligvaruaffärer på bekvämt gång
avstånd för de boende i området. De 
svagaste i samhället utan tillgång till 
bil, handikappade, barn, åldringar 
skall inte hänvisas till centruman
läggningar för att klara sina dagsbe
hov. Målsättningen skall vara att 
post, bank, apotek och dylikt skall 
finnas i varje kommundel. 

Fråga 8. För att reel, valfrihet skall 
råda bör kollektivtrafiken byggas ut 
på ett sådant sätt så att det blir ett 
verkligt alternativ till den egna bilen. 
Beträffande pendeltågen kommer 
turtätheten att öka genom att sträc
kan Centralen—Huddinge byggs ut 
med fyra spår. På kort sikt verkar 
Huddingepartiet för tätare turer för 

busslinjerna 715 och 703:an. På läng
re sikt vill Huddingepartiet pröva nya 
former av kollektivtrafik ex. vis mind
re eldrivna bussar som är miljövän
liga. 

Fråga 9. Huddingepartiet har i full
mäktige motionerat om borttagande 
av trafikfarlig transformatorkiosk vid 
Snättringeleden. Kommunalledning
en har i sitt svar på motionen lovat att 
den sommaren 1984 skulle flyttas. 
Beträffande snöröjningen har Hudd
ingepartiet motionerat om borttagan
de av § 3 (som gäller snöröjningen i 
den lokala ordningsstadgan. Efter 
detta tycks flera partier ha vaknat. 
Huddingepartiets målsättning är att 
all gatuhållning sköts av kommunen. 
Vi verkar för hastighetsbegränsning 
på småvägar där det är befogat. 

Fråga 10. Huddingepartiet har motio
nerat i fullmäktige om inrättande av 
en barnsäkerhetskonsulent halvtid, 
men fick nej. De andra partierna an
såg tydligen att det inge behövdes. 
Huddingepartiet anser att barnens 
närmiljö och skolvägar aldrig kan 
vara nog säkra. Varje kvart skadas ett 
barn i trafiken. Till trafiksäkerheten 
hör även skärpta bestämmelser om 
avgaser. Canserfallen även hos små 
barn har ökat skrämmande. Barnens 
miljö skall ha högst prioritet. 

Fråga 11. Huddingepartiet har i full
mäktige motionerat om en ordentlig 
upprustning av kommunens cykelvä
gar samt iordningställande av ordent
liga cykelparkeringsplatser vid kom
munala byggnader och kollektivtra
fikstationer. Vi fick ett jassa till svar 
av kommunledningen. Cyklister är 
också skattebatalare och skall själv

klart ha sin del av kakan anser Hudd
ingepartiet. Cykelmiljön i Snättringe 
bör få en ordentlig upprustning. Cy
kelvägar efter Häradsvägen och till 
Gömmaren stöds av Huddingepar
tiet. 

Fråga 12. Åtgärderna är inte tillräck
liga. Trafiksäkra övergångar för gå
ende, fler cykelbanor och en begräns
ning av genomfartstrafiken skall ef
tersträvas. Övriga åtgärder framgår 
av våra tidigare svar. 

Fråga 13. Som tidigare nämnts har 
Huddingepartiet verkat för borttagan
de av transformatorkiosken. Kurvan 
vid Källbrink är misserabel och has-
tigheterna för höga, speciellt med 
tanke på Källbrinksskolans närhet. 

Fråga 14. Många boende i Fullersta 
och vid Åvägen är minst sagt bestör
ta att få SIN miljö förstörd. En annan 
gång kan det vara snättringebornas 
tur att avlasta ett annat område. 
Kommunen skall inte spela ut olika 
fastighetsägare och kommundelar 
mot varandra. Den kommunala tra
fikplaneringen är minst sagt dålig. De 
få grönområden vi har kvar skall be
varas. Således även området vid Ful
lersta Kvarn. 

Fråga 15. Reservatet bör bebyggas 
efter de kringboendes önskemål. Så
ledes en försiktig småhusbebyggel
se. 

Fråga 16. Den kommunala barntillsy
nen kan förbättras, dels genom alter
nativa former där kvalitén får en fram
skjutande plats dels genom vettigare 
planering. Till en god barnomsorg hör 
en helhetssyn där barnens totala livs
miljö beaktas. Redan små barn är 
olika individer och olika former av 
barntillsyn skall tillämpas i hemmet, 
på daghem, lekskolor, familjedaghem 
o.s.v. 

Fråga 17. Huddingepartiet anser att 
detta är synnerligen dålig planering, 
som tycks bero på att kommunled
ningen är mest intresserad av att in
vånarantalet stiger, liksom att skatte-
intäckterna stiger. Den sociala 
omsorgen kommer i sista hand. 
Självklart skall barn inte behöva gå 
förbi en skola till en annan, eftersom 
ordentliga skolor skall finnas inplane
rade där det finns gott om barn. 

Allt för mycket i Huddinge ser ut 
som provisorium. Det är dags för en 
positiv utveckling styrd av de boende. 
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Tänder 
inte på 
Snättringe 
— Inga sociala problem, inga 
bränder. Sociala problem, många 
bränder. 

Klas Helge, vice branchef i 
Huddinge och verksam vid 
brandstationen i Snättringe, är en 
hyvens man med humorn som va
pen i kampen mot de många 
bränderna i Snättringe. 

— Vada, brinnder det i Snätt
ringe? Har jag aldrig sett, säger 
han. 

Tro't eller ej! Förra året gjordes 648 
utryckningar från stationen i Snätt
ringe. De flesta till Huddinge sjukhus 
och Grantorpsområdet. I Snättringe 
däremot måste det vara väldigt blött 
eftersom det aldrig vill ta sig i om
rådet. Inte ens i de äldre fastighetsbe
ståndet med ved-eldade pannor. 

Klas, själv boende på Storbergs
vägen, bekräftar att under förra året 
gjordes inte en enda utryckning p g a 
soteld. 

— Tar ofta en promenad i området 
och känner då doften från de vedelda-
de pannorna. Fortsätt med det. Det 
luktar så himla gott. 

Snättringe-borna tycks konsten att 
handskas med eld. I varje fall om man 
tittar på statistiken som bekräftar att 
brandkåren aldrig har något att göra i 
området. 

— Fastigheterna inom Snättringe 
håller god brandstandard, säger Klas. 
Visst kan man som yrkesman ha syn
punkter på en rad olika saker, men 
jag kan med lätthet räkna upp 50 vik
tigare objekt i den här kommunen 
som vi måste inrikta oss på. 

— Vid en första anblick på t ex fas
tigheterna i Milstensområdet kan det 
tyckas att en brand i någon av dessa 
skulle kunna få katastrofala följder. 
Men så är inte fallet. På sin höjd en 
eller två vindar skulle bli urblåsta. 
Fastigheterna är av sten och har trots 
allt ett brandskydd på vindarna som 
är godtagbart. 

Håll i stereon 
när du handlar 
Se upp när du åker till Kungens 
Kurva och handlar. Det besöket 
kan bli mycket dyrare än vad du 
tänkt dig. Anledningen är att poli
sen i Huddinge för närvarande 
brottas med en liga som speciali
serat sig på att stjäla bilstereo — 
mitt i högen av parkerade bilar 
och mitt på blanka dagen. 

Huddinge polisdistrikt — ett av de 
största och hårdast drabbade i hela 
Sverige. Många delcentra med myc
ket hård kriminalisering. 

— De senaste SIFO-siffrorna om 
att ungdomarna halverat sin spritkon
sumtion, har vi inte märkt något av, 
säger man vid Huddinge-polisen. Be
skedet är naturligtvis mycket glädjan
de, men vi kommer förmodligen för 
lång tid framåt ha våra vanliga fyllor i 
områden som Hallunda, Alby, Fittja, 
Trångsund och Grantorp. 

Lyckligt lottade 

Snättringe hör definitivt till 
Huddinge-polistens lugnaste om
råde. 

— Ni är lyckligt skonade, säger 
Pelle Stevemar vid Huddinge-polisen. 
Lite villainbrott under somrar och 
sportlov. Aldrig några våldsbrott. En 

och annan bilstereo som nu senast i 
Utsälje-området då några herrar, som 
vi aldrig fick tag på, tog med sig ett 
par stereo. 

— Annars är Snättringe fridens 
område. Däremot vill jag varna för 
Kungens Kurva. Man kanske inte tän
ker på det när man ska iväg att hand
la men faktum är att fn opererar en 
liga i området som specialiserat sig 
på att från den egna bilen ta sig in i 
andra bilar. Man sitter helt enkelt och 
avvaktar att en bil ska bli tom, åker 
upp vid sidan och med hjälp av ett 
sinnrikt verktyg öppnar man bilen 
från den egna. Sedan är det bara att 
gå in och ta stereon. Ett snabbt jobb 
som ger snabba pengar hos hälaren. 

Håll utkik 
— När det gäller villainbrotten i 
Snättringe är stereo och TV ute ur bil
den. Det man i första hand inriktar sig 
på är guld och silver. Lätt och behän
digt att ta med sig. Stereon, som för
ut var en gångbar produkt vid villain
brottet, tar man numera från bilen. 

— Så tänk på en sak när ni lämnar 
bilen: ha aldrig några värdesaker 
kvar. Ska ni åka ifrån villan så be 
någon granne att hämta post och hål
la utkik över kåken. Tänd gärna några 
lampor. 

Inför valet 
Såsom tidigare har vi för avsikt att inbjuda kommunalpolitiker och represen
tanter för de olika politiska partierna. 

Snättringes framtid — är Du intresserad? 

Vad skulle Du vilja fråga politikerna om. 

• Skolfrågor? 

• Kommunikationer? 

• Stuvsta station och centrum? 

• Nybebyggelse? 

• Dina egna frågor?????? 

Inbjudan kommer att skickas ut. 
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Årsmötet 
Snättringe Fastighetsägareförening 
hade sitt årsmöte den 12 februari i 
Snättringe Fritidsgård. Ca 35 perso
ner kom och övervar sedvanliga för
handlingar, innebärande redovisning 
av finanser, val av styrelseledamöter, 
suppleanter och ledamöter till kom
mittéer. Liksom tidigare år hade en 
ung Huddingedragspelare kommit för 
att förnöja den trogna skaran. Daniel 
Kraft heter den talangfulla dragspela
ren. Ett bildband visades, vilket be
handlade hemmets elskaderisker. 

Föreningens ordförande Per-Axel Lindqvist vid lottdragningen. 

Gamla ledningar, felaktigt kopplade 
sladdar och mycket annat kan myc
ket lätt förorsaka brand i våra hus. 
Detta bekräftades också av före
ningens försäkringsexpert, Roland 
Söderström. Det hela avslutades med 
att föreningen bjöd på smörgås och 
lättöl eller läsk samt dragning på när
varolotteriet. Fina priser fanns det, 
t.ex. ett bordsur, en brandvarnare, ka
mera, Orreforsglas och mycket an
nat, så mycket att ingen blev lottlös. 
Antalet som kom var tyvärr lite få, 
men vi får väl skylla på att kvällen var 
mycket kall. Förmodligen var det en 
tillfällighet. Nästa år räknar styrelsen 
med invasion. 

Daniel Kraft förgyllde årsmötet med vacker dragspelsmusik. 

Notiser 
Rabatter 

I samband med att medlemskorten 
skickas ut till medlemmarna, finns 
även en förteckning av de företag 
som ger rabatter till Snättringe Fas-
tighetsfägares medlemmar. Nedan 
presenteras två företag som tillägg 
till den ordinarie förteckningen. 

JONSSON & BOSTRÖM 
BILVERKSTAD 
Segersminnevägen 25 (gångvägsav
stånd från Stuvsta Station) 
tel. 711 8663 10% på bilreparationer. 

HP-FÄRG AB 
Heleneborgsgatan 50—54, tel. 69 44 
44 
Stråkvägen 3, Solna tel. 82 78 46. 
20% vid köp över 100:-

Nytt museum 

I kraftig skymundan i en källare och 
utan någon som helst publicitet har 
ett nytt museum öppnats i Huddinge. 
Ett brandmuseum på brandstationen 
i Snättringe. Nere i källaren har man 
låtit göra i ordning ett rum och sam
lat gammal brandutrustning och fak
ta kring brandkårens verksamhet i 
kommunen under åren. Museet har 
inga speciella öppet-hållande-tider 
utan det går bra att ringa till statio
nen (kommunens tel nr 779 10 00, be
gär brandstationen i Snättringe) och 
komma överens om en besökstid. 

PS. Ser ni någon gammal relik sitta 
och putsa ett mässingsdon, är det 
förmodligen vice brandchefen Klas 
Helge. Han lär vårda brandkulturen, 
ryktas det. 

DS 

Klubblokal 
Husbladet har i tidigare nummer in
formerat om att Snättringe Fastig
hetsägareförening haft för avsikt att 
av kommunen hyra en klubblokal vid 
Lönnvägen/Häradsvägen. Det visade 
sig att hyra och ombyggnadskostna
der skulle bli för höga, varför styrel
sen har beslutat att hoppa av. För 
närvarande hyrs lokalen av Dagens 
Nyheter som lokal åt tidningsbuden i 
Snättringe. 
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Inför våren: 

Vad är matjord? 
Matjord är det övre mullförande jordlagret. Därunder ligger alven som i sin tur vilar på 
grunden. 
Matjorden är således det skikt av jordytan, som lätt påverkas av yttre förhållanden och 
där växternas rötter utvecklas, dör och förmultnar. 

Gränsen mellan matjord och alv är suddiga, för om förutsättningar finns kan rötter 
tränga ner i alven. 
Matjord är en blandning av sand, lera och mull. Däremot kan förhållandet mellan de tre 
ingredienserna variera högst avsevärt. 

Ett allmänt krav bör ligga inom följande gränser: 
Lera 10—40 viktprocent 
Mjäla 0—15 
Sand och mo 40—60 
Mull 4—20 

Skulle ytterligheterna inom dessa ramar utnyttjas med huvudparten inom lera-mjäla 
området och ett minimum av mull erhålles en mycket besvärlig för att inte säga hopplös 
matjord. Den kommer att slamma till vid första regn, den blir både tät och ogästvänlig. 

Vilka uppgifter har matjorden i trädgården? 
För att förstå hur en majord bör vara beskaffad måste man ha klart för sig vad den gör 
för nytta. Matjorden har, starkt förenklat, fyra uppgifter: 
1. håller växterna på plats 
2. förmedlar syre till rötterna 
3. förmedlar vatten till västerna 
4. förmedlar näring till växterna 

Av dessa uppgifter ställer den första inga särskilda krav på matjordens kvalitet. Däremot 
de tre andra, och det innebär att jorden skall vara luftrik och porös, den skall vara vatten
hållande och den ska ha förmåga att hålla på och avge näringsämnen. 

Jordtyper 
Sandjord 

Lerhaltig jord 

Mulljordar 
Finns flera typer 

Kännetecken 
Lätt, smulig, torkar fort ut efter 
regn. 

Lite jord + vatten kan knådas 
och rullas ut till en några mm 
tjock sträng utan att gå sönder. 

Förefaller fet och näringsrik med 
sin svarta glans, men kan vara 
giftig. Giftigheten i mulljordar 
kommer av svavelinnehåll som 
ger lågt pH-värde. Upptäcktes 
först vid jordanalys! 

Lämplig uppblandning 
Organiskt material som natur
gödsel, kompostjord och torv
strö. Kan kräva upp till 4 m3 orga
niskt material per 100 m3 och år. 

Organiskt material som ovan an
vändes, men mullen nedbrytes 
inte lika snabbt. Lämplig mängd 
c:a 2 m 3 per 100 m3 

I handeln förekommande "fet, 
svart trädgårdsjord" döljer ofta 
svavelhaltig jord från gammal 
sjöbotten. Är grundjorden mull-
jord tillföres kalk och mineraljord 
på basis av analysresultaten. 



Snättringe Husblad 

Snättringebor: 

Bli medlemmar! 

Ni som ej är medlemmar. Gå med i er lokala 
fastighetsägareförening. 

På vårt program har vi bl.a.: 
• Vi förmedlar trädgårdsvaror (vår och höst) 
• Vi verkar för att medlemmarna kan få 

rabatter hos detaljister och hantverkare. 
• Vi är remissinstans i frågor avseende 

bebyggelse, gator, kommunikation m.m. 
som berör Snättringe. 

• Vi hjälper till i försäkrings- och juridiska 
frågor. 

Remissvar 
Kv Docenten 
Föreningen har lämnat svar på remiss från Länsstyrel
sen angående kv Docenten. 

Vi har föreslagit att Länsstyrelsen AVSTYRKER för
slaget till ändaring av stadsplanen. Som skäl har vi pe
kat på den massiva kritik planen väckt, att skollokalerna 
i Utsälje inte räcker till, att gatustandarden inte behöver 
höjas på Linneavägen och Atlestigen, samt att kv Do
centen inte är ett topografiskt väl valt område för den 
föreslagna bebyggelsen. 

Vi får se vilket utfall det blir av det svaret. 

Stuvsta centrum 
Föreningen har också svarat på en remiss från Hudd
inge byggnadsnämnd angående Stuvsta centrum. 

Vi har påpekat att post och apotek bör ligga i huset 
närmast stationen och vårdcentralen och servicebostä
derna i huset vid stationsvägen. 

Vidare har vi påpekat att parkeringsplatserna bör vara 
så många som möjligt redan vid utbyggnaden av cent
rumet och dessutom att stationen skall ha uppvärmd 
vänthall. 

I övrigt tycker vi att planen är i stort sett bra för oss 
Snättringebor även om det blir lite bökigt under byggna
tionstiden. 

• Vi arrangerar aktiviteter (Valborgsmässo-
firande, Gömmarrundan, Julfester). 

• Vi ordnar medlemsmöten i särskilda frågor. 
• Vi arrangerar utfrågningar av Huddinges 

politiker under valåren. 

• Vi ger ut Snättringe Husblad. 

Medlemsavgiften är 40:—/år 

Ring eller skriv (se sid. 2) 

Styrelsen 
Snättringe Fastighetsägareförening 
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Snättringe Husblad 

Indragning av buss nr 715 
För att uppnå förbättrade resor till 
Huddinge sjukhus har en delning av 
linje 715 ägt rum den 1 mars 1985. De 
nya linjerna betecknas 704 och 705. 
Linje 704 trafikerar sträckan, Fru
ängen — Källbrink — Huddinge — 
Huddinge sjukhus — Visättra och lin
je 705, sträckan Stuvsta station — 
Trehörningen och Huddinge station. 

Delning — varför! 
Frågan om förbättrade förbindelser 
till Huddinge sjukhus har aktualise
rats av att de boende inom Häger
stens församling för viss akutsjuk

vård hänvisas till Huddinge i stället 
för som tidigare S:t Eriks sjukhus. 

Trafikalternativ 
Att inrätta en direktförbindelse mel
lan Fruängen och Huddinge sjukhus 
kan antingen ske genom inrättande 
av en ny linje, eller genom en föränd
ring av nuvarande trafik. 

Antalet omstigande vid Huddinge 
stn mellan linjerna 703 resp 715 och 
linjerna till Huddinge sjukhus uppgår 
till ca 400 per riktning under ett var
dagsdygn. Endast en mindre del av 

dessa reser från/till Fruängen. Nyttan 
av inrättandet av en ny linje anses 
inte motsvara kostnaderna härför. SL 
har därför valt en delning av linje 715 i 
stället för en ny linje. 

Trafikanteffekter 
SL räknar med att delningen av linje 
715 skall innebära en restidsvinst för 
trafikanterna totalt sett. Detta gäller 
även tåganslutningarna som är onö
digt tidskrävande. En delad och "upp
snabbad" linje 715 medger andra för
bättrade omstigningsmöjligheter en
ligt SL 

Statistik ger besked: 

Så ser Snättringeborna ut 
Snättringe — en sovande idyll 
där folk går och petar i trädgår
darna i väntan på att barnbarnen 
ska hälsa på? Knappast. Faktum 
är att Snättringe sjuder av liv. 
Och barnbarnen har ännu inte 
hunnit komma. Anledningen är 
enkel: det finns inga. 

Vid en första anblick ter sig Snätt
ringe som en sovande idyll med alla 
sina villor och prunkande trädgårdar. 
Livet flyter behagligt med säsongs
mässiga inbrott. Bilarna och bussar
na går sin eviga lunk till och från. 
Vivo får sina mattransporter och fa
miljen sitt käk. 

Alla är nöjda. 

Många barn 
Visst stämmer det här. Men Snätt
ringe är inte alls så dött som man 
kanske tror. Faktum är att stadsdelen 
sjuder av liv. Det ser nämligen den 
stora mängden barn- och ungdomar 
till. Tittar vi på befolkningsunderlaget 
i Snättringe finner vi nämligen att to
talt bor 7 200 människor i området. 
Jämfört med hela Huddinge är ande
len barn större liksom motsvarande 
föräldrageneration, åldergruppen 
35—45 år. Gruppen 20—30 år är myc
ket liten. 

Fram till och med 1989 väntas be
folkningen i Snättringe öka med ca 
400 personer. Och eftersom folk har 
en tendens att rota sig i området, 

kommer således antalet barn i för
skola, låg och mellanstadieåldrarna 
att minska. 

Bebyggelsen består till 93% av vil
lor och radhus som huvudsakligen 
byggdes under 20—40-talen samt 
60—70-talen. Det totala antalet hus
håll är 2 269 (siffran från 1980) 647 av 
dessa utgörs av 2-personer hushåll. 
638 är 4-personer hushålls. 

Tjänar mer 

Om man tittar på antalet hushåll med 
hemmavarande barn under 17 år, lig
ger Snättringefamiljerna bra till. Be
tydligt över genomsnittet i Huddinge. 
Det gäller också inkomsterna, både 
vad gäller män och kvinnor. Inkomst
uppgifter från 1982 visar att medelin
komsten för män är 104.000 kr jäm
fört med 85.000 för övriga Huddinge. 
För kvinnor är siffrorna 61.000 mot 
56.000 i hela kommunen. Snättringe
borna har också betydligt högre av
drag i deklarationen än övriga 
Huddinge-bor. Framför allt när det 
gäller underskott i förvärvskälla. 

Men även rese-avdragen är större. 
Och detta beror naturligtvis på att de 
flesta Snättringeborna arbetar utan
för området. Totalt finns 750 arbets
platser medan antalet förvärvsarbe
tande är 3 600. 59% pendlar till 
Stockholms kommun. Endast 8% har 
jobb i Snättringe. Andelen familjer 
med bostadsbidrag är 6% mot 12 för 
Huddinge. 

Barnbarnen kommer 

I ett lite längre perspektiv — vad 
kommer att hända i Snättringe? Någ
ra dramatiska förändringar sker inte. 
Det kan vi lova. Så ni kan gott påta 
vidare. Fram till 1989 finns dock ris
ken att barnbarnen ökar i antal och 
äntligen kommer. Andelen åldringar 
blir nämligen fler eftersom folk som 
tidigare nämnts älskar sitt Snättringe 
och bor kvar. Behovet av daghems
platser minskar liksom antalet klas
ser i skolorna. 

Förtätningen av området inskrän
ker sig till byggandet av 165 lägen
heter i kv Docenten. 

Klar 1986 

Den största förändringen har redan 
börjat och det är ombyggnaden av 
Stuvsta i samband med byggandet av 
dubbla tågspår. Häradsvägen anslut
ning till Stuvsta och Huddingevägen 
är nästa stora projekt och den plane
ras till omkring 1992—93. Spårut
byggnaden innebär att den nuvaran
de gamla bron över järnvägen rivs för 
att ersättas i väntan på den perma
nenta utbyggnaden av Häradsvägen 
norr om Stuvsta, dvs till Huddinge
vägen. När den biten är klar ska den 
bro som nu byggs användas som 
bussbro. 

I samband med spårutbyggnaden 
byggs även pendeltågsstationen om 
för att tas i bruk i juni 1986. 
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