


Vi vill bli fler 
medlemmar 

Till dig som inte är med
lem i vår förening. Unge
fär 4 av 10 hushåll i 
Snättringe är medlemmar. I 
jämförelse med andra områ
den är det en god anslut
ning men vi vill gärna bli 
fler. 

Tänk gärna efter om du 
anser föreningens arbete 
vara värt 50 kr/år eller 
ca 4 kr/månad. För att 
möjligen veta vad vi gör 
förutsätts att du är 
beredd att ta emot vår 
information som du får i 
din brevlåda.. 

Därutöver görs naturligt
vis en hel del arbete som 
aldrig kommer till känne
dom. 

Vi vill gärna ha dig och 
din familj som medlemmar. 
Om du vill vara med är det 
ganska enkelt att betala 
50 kr för 1989 på postgiro 
75273-3 eller bankgiro 
111-6664. Glöm inte namn 
och adress. VÄLKOMMEN! 

Föreningens svar 

på Huddinges planer 

Föreningen har yttrat sig 
över förslag till över
siktsplan för Huddinge 
kommun. Vi framför bl.a. 

- För Snättringe bör lov
ärenden alltid prövas av
seende ingrepp i naturen 
och tillgänglighet till 
naturområden. 

- För att Gömmareområdet 
skall behålla sitt värde 
är det viktigt att Åledens 
sträckning Snättringeleden 
- Kungens kurva helt utgår 
ur planläggningen. 

- Kommunen bör ställa sig 
positiv till de som vill 
rusta sina hus. 

- Tätare trafik på bussar, 
T-bana och pendeltåg. 

- Infartsparkeringarnas 
antal bör minst fördubblas 
jämfört med förslaget. 

- Tullinge flygplats bör 
helt utgå ur alla planer. 

- I områden kring skolor 
och barnens skolvägar bör 
hastigheten vara max 30 
km/tim. 

- Uppställningsplatser för 
lastbilar, husvagnar och 
båtar bör upplåtas. 

13 fartsyndare fast 

Vid radarkontroll på en 
50-sträcka längs Härads
vägen den 23 augusti kl 
20.23 - 22.00 passerade 
436 fordon. 13 förare 
rapporterades för hastig
heter mellan 63 och 73 
km/timmen. 

Det kostade förarna 

antingen 600 eller 800 
kronor. Gränsen går vid 15 
km över det tillåtna. 
Totalt inbringades alltså 
nära 10.000 kr till 
staten. Vi kan notera att 
föreningens skrivelse till 
trafikpolisen har fått 
viss effekt. 
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Seved lugnar om gatukostnad 

I efterdyningarna av valet 
kunde vi läsa att kommu
nalrådet Seved Petrén ut
talat att gatukostnads
frågan på nytt skulle ses 
över. 

Vi ringde upp honom och 
fick sådana besked att vi 
kan känna vissa förhopp
ningar inför framtiden. 
Han talade om att en ny 
gatukostnadsutredning 
skulle komma igång efter 
nyår. Under tiden skulle 
kommunen ha en avvaktande 
attityd. Varje parti skul
le troligen representeras 
i utredningen. 

Petrén ansåg att fördel
ningsprinciperna borde 
korrigeras. Informationen 
hade varit bristfällig. 
Som huvudprincip menade 
han att nybyggnation borde 
ta den största delen vid 
gatukostnader. Gammal 
stadsplanelagd bebyggelse 
skulle endast kunna drab
bas marginellt. Som ett 
tänkbart tak för gammal 
bebyggelse angav han ca. 
6.000 kronor. Han menade 
också att mycket av arbe
tena på gatorna i själva 
verket var normalt under
hållsarbete och därför 
skulle betalas med allmän
na medel. 

Föreningens tidigare syn
punkter står fast och vi 
kan med glädje konstatera 
att vi idag står betydligt 
närmare varandra. Nu be
vakar vi utredningen. 



Björn i kommundelen 

går ur ide vid nyår 

Vid årsskiftet införs ett 
nytt system med kommun-
delsnämnder i Huddinge. 
Systemet finns tidigare på 
en del håll i länet och i 
några större landsorts
städer. Syftet sägs vara 
att föra invånare och kom
mun närmare varandra. 

Huvuddelen av oss i Snätt-
ringe hamnar i Stuvsta-
Snättringe, men de som bor 
i Utsälje tillhör i detta 
avseende Segeltorp. Före
ningen har protesterat mot 
att politikerna på detta 
sätt har splittrat en gam
mal inrotad befolknings-
krets. Hur som helst har 
politikerna intygat att 
föreningens ställning inte 
förändras. 

Vad kommer det då att 
innebära för de boende i 
Snättringe? Husbladet 
vände sig till Björn 
Söderlind som blir chef 
för 650 anställda med upp
gift att ge service åt 
13.000 invånare i Stuvsta-
Snättringe. 

ERBJÖD OLJEFLASKOR 

Björn bor själv i Milsten 
sedan 12 år och har arbe
tat i kommunen sedan 1981. 
Trots att han bjöds på 
pulverkaffe och kallt 
golvdrag från ett bort
glömt brasspjäll gav han 
ett trevligt och gemytligt 
intryck. Han har bred 
erfarenhet av personal-
administrativa uppgifter 
blandat med lite annor-

Björn 

Söderlind 

lunda jobb som att erbjuda 
oljeflaskor vid jippon på 
landsbygden. 

Kunnandet lär vara stort 
eftersom han själv satt 
med i utredningen av kom-
mundelsnämnderna. I prin
cip kommer all kommunal 
verksamhet i de tidigare 
"mjuka" nämnderna att 
decentraliseras. Det bety
der att kommundelen själv 
kommer att svara för 
grundskola, socialtjänst, 
barnomsorg, hemtjänst/ 
äldreomsorg, fritid och 
och kultur. Dessutom ingår 
park, grönytor och att 
vara remissinstans för 
t.ex stadsplanefrågor, be
rättar Björn. 

Varje kommundel kommer att 
ha en egen nämnd med loka
la politiker. Dessa är i 
nuläget ännu ej ut
sedda. Enligt Björn kommer 
decentraliseringen inte 
innebära fler anställda 
eller fler politiker. 

Han talar också om att en 
informationsbroschyr från 
kommundelsnämnden kommer 
att skickas ut till hus
hållen i början av nästa 
år. 

GYMNASIETORGET 

Kommundelsnämnden kommer 
inledningsvis ha en till
fällig lokal och reception 
vid Gymnasietorget, nära 
tennisbanan vid Huddinge 
gymnasium. På sikt hoppas 
Björn att få en lokal vid 
Stuvsta torg. 

- Som slutord kan skrivas 
att Björn har friska idéer 
men att hans diplomatiska 
läggning framskymtar då 
han inte vill marknadsföra 
tankarna innan politikerna 
har fått säga sitt. En 
brist med systemet kan 
vara att vi invånare ej 
direkt får välja politi
kerna i kommundelsnämnden. 
I övrigt hoppas vi att 
idén verkligen leder till 
ökad närkontakt, förank
ring och lokalkännedom. 



Häng med till gården slit dig och kom loss! 
Husbladet har besökt Snättringe fritidsgård. Med kamera och 
penna vill vi skildra lite av livet på gården. Vi har också 
träffat gårdsföreståndaren, Eva Zetterlund, och diskuterat 
om gårdens framtid. 

I SKOLANS KÄLLARE 

Fritidsgården ligger i 
Snättringeskolan. Det kan 
vara en nyhet för några 
eftersom det inte finns 
några skyltar eller andra 
kännetecken. Gården ligger 
som de flesta andra gårdar 
i källarplanet och består 
egentligen av en stor 
hall, ett mysrum och till
gång till skyddsrum. Sko
lans matsal kan användas 
för större tillställning
ar. 

Eva Zetterlund, som är ny 
föreståndare sedan några 
månader tillbaka, vill 
rusta upp lokalerna och 
göra miljön mer ombonad. 
Helst skulle hon vilja ha 
andra lokaler, gärna en 
gammal villa. 
- Varför måste all ung
domsverksamhet förvisas 
till källarplanet? undrar 
Eva som också hoppas att 
politikerna engagerar sig 
mer i ungdomsfrågorna. 

- Det är viktigt att vi 
kan erbjuda ungdomarna i 
Snättringe en meningsfull 
fritid på hemmaplan. Vill 
vi också få en trivsam 
miljö måste alla hjälpa 
till. Jag hoppas att vi 
kan ordna en mer ombonad 
café-hörna och ett mysrum 
med både böcker och tid
ningar. 

MER VUXENKONTAKT 

Eva vill också få fler 
föräldrar och andra vuxna 
intresserade av att komma 
ned till gården. 

Bordtennis är populärt. Fast visst vore det roligt att ha 
ett ordentligt bordtennisrum och slippa spela i korridoren. 

- Alla är välkomna på en 
kopp fika! Det vore roligt 
att få, mer kontakt med 
föräldrarna. Jag har också 
kontaktat pensionärsföre
ningen för att vi ska 
kunna träffas lite mer 
över åldersgränserna. De 
är pigga på att komma ned 
på eftermiddagarna och 
umgås med 7 - 1 2 åringar-
na. 

GÅRDENS FRAMTID 

Eva hoppas att få igång 
fler aktiviteter när per
sonalen är intrimmad. 

- Vi är nästan alla nya 
här så det tar ett tag att 
bygga upp kontakten både 
med varandra och med ung
domarna. "Kul efter 
skolan" och fredagsdisco 
kommer igång efter nyår. 
Jag vill också bjuda in 
föreningar, t.ex. Amnesty 

och Greenpeace, samt an
ordna talangjakter och 
attraktiva överraskningar. 
Gårdsverksamhet förtjänar 
ett bättre rykte än idag. 
Det är ett trevligt gäng 
ungdomar som "hänger" på 
gården och det är en rolig 
arbetsplats. 

Både Husbladet och Eva var 
överens om att fick man 
önska fritt så skulle man 
anordna ett aktivitets
centrum i Snättringe där 
det fanns fritidslokaler 
och café i gamla skolbygg
naden, motionscenter i 
gymnastiksalen och en upp
rustad matsal för både 
teater och filmvisning. 

Givetvis skulle det vara 
aktiviteter riktade till 
alla åldrar, ungdomar som 
vuxna. Kanske något för 
den nya kommundelsnämnden 
att fundera på? 
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Maud Larsson leder en 
grupp med utvecklingsstör
da barn som varje efter
middag kommer till gården. 
Maud tycker att det funge
rar fint tillsammans med 
de andra ungdomarna. På 
bilden ser vi Micke, Net-
tan, Lisen, Lena, Anna, 
Maud och Petter. 

Gården har tillgång till 
gymnastiksalen några gång
er i veckan. Då kan det gå 
hett till när golvet får 
bli bandyplan. Här är det 
Nettan, Pernilla, Magnus, 
Tony, Matte och Erik som 
springer efter bollen. 

Flipperspel har alltid 
tillhört utrustningen på 
en gård. Här är det Linda, 
Pernilla, Kristin och Lin
da som försöker få ett 
extra spel. Annars är det 
mest killar som kommer 
till gården. Utom på dis-
codansen förstås. 
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På eftermiddagarna är går
den öppen mellan kl 14.00 
och 17.00 för 7 -12 
år ingår. Det blir ofta 
mycket spel. Här är det kö 
tillbiljardspelet. 

Fullt i mysrummet! Här 
brukar man spela spel, 
diskutera eller göra något 
annat som ledarna hittar 
på. Det finns tre heltids
anställda ledare och det 
blir mycket deras kunskap
er och intresse som styr 
verksamhetens inriktning. 

En kaffe med dopp är all
tid gott. Eller kanske 
lite godis? Här är det Eva 
som fyller påsen med något 
snaskigt. 
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Transporterar allt 

med skruv 
Många har säkert undrat 
vad som sker i det lilla 
industrihuset nedanför 
Snättringe gård. Husbladet 
kan avslöja att man säljer 
skruvtransportörer. Om det 
inte räcker som förklaring 
så är det bara att läsa 
vidare! 

BÄTTRE SKRUVA ÄN SLÄPA 

En skruvtransportör spar 
både ryggar, svett och 
möda. Den transporterar 
material från ett stället 
till ett annat med hjälp 
av en roterande skruv i 
stället för rullande band 
eller handkraft. Det kan 
ske både horisontalt och 
lutande och transporten är 
helt inkapslad. Det inne
bär att det är en miljö
vänlig och hygienisk tran
sport. Inget damm. Inget 
läckage. 

Det mesta går att tran
sportera t.ex. is, kaffe, 
massa, gryn och brunkål. 
Flytande och kletigt mate
rial går också bra. Sirap 
har däremot visat sig vara 
lite besvärligt. 

Transporten kan helt 
skräddarsys efter kundens 
behov och det finns en 
mängd olika storlekar på 
skruv. En variant är också 
spiraltransportör. Som 
namnet antyder så är det 
en spiral istället för en 
skruv som för materialet 
framåt. 

GAMMALT FAMILJEFÖRETAG 

Engebe AB är ett gammalt 
familjeföretag som funnits 
länge i Huddinge. Grunda
ren är Nils Gustav Benzler 
vars initialer återfinns i 
firmanamnet. På kontoret i 
Snättringe finns tre gång
er Benzler, Nils, Ebon och 
Lars samt Björn Schutzler. 
Man konstruerar och säljer 
transportörer. Tillverk
ningen har flyttat från 
Högdalen till Skutskär. 
Det fanns inte tillgång 
till duktiga yrkesmän i 
våra trakter. 

Nils berättar att verksam
heten startade efter krig
et med tillverkning av 
kolstokerskruvar dvs tran
sportörer för stenkol. 
Istället för att skyffla 
in kolet i pannan så 
maldes det långsamt in med 
hjälp av en transport
skruv. Tekniken gick sedan 
att överföra till en mängd 
andra områden. Under många 
år var Alfa-Laval den 
största kunden som också 
marknadsförde skruvar över 
hela världen. 

Efter några mindre bra år 
så räknar Nils med en 
rekordomsättning. Allt 
fler efterfrågar transpor
törer. Det går också att 
datorisera användningen 
för att t.ex. blanda olika 
färgnyanser åt färgtill
verkare. 

En transportskruv i sin 
kapsel. 
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SNÄTTRINGE GÅRD RUSTAS UPP 

Nils bor själv i Snätt-
ringe gård som ligger ett 
stenkast från industri
huset. Gården håller på 
att rustas upp och Nils 
jobbar själv med att göra 
iordning övervåningen till 
kontor. Trägolven plockas 
fram och dörrspeglarna 
renoveras. Även fasaden 
har fått en ansiktslyft
ning. 

Nils var själv lite för
vånad över att kommunen 
gav tillstånd till kontor 
och industrihus mitt bland 
villorna. Anledningen var 
främst att bullret från 
Häradsvägen gör marken 
mindre attraktiv för bo
ende. 

Det lilla huset i gårdens 
trädgård smälter också 
rätt väl in bland Övrig 
bebyggelse. Som ersättning 
för ev stilbrott så beva
ras istället Snättringe 
gård som ett minne från 
forna storhetsdagar. Huset 
är lite speciellt med sin 

FOTO: BJÖRN TÅNG 

stomme av stående timmer 
och sin amulett i väggen 
som skydd som allt ont. 

Enligt historiebeskriv
ningen så fanns det så 
sent som 1962 bara torr-

SNÄTTRINGE GÅRD 

toaletter på gården. Idag 
kan Husbladet konstatera 
att det inte bara finns 
rinnande vatten utan även 
bastu och allehanda andra 
moderniteter. 
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Huddingepartiet ökade i Snättringe 

Huddinges kommunalval 
följde i stort tendenserna 
i riksdagsvalet. Centern 
och miljö/Huddingepartiet 
gick fram med följd att 
framför allt moderater och 
folkpartister gick till
baka. Även socialdemo
kraterna fick träda till
baka. 

Husbladet har tittat 
närmare på hur vi röstade 
i Snättringe och det 
följer övriga förändring
ar. Vi är i huvudsak 
hemmahörande i valdistrikt 
H 1, H 2, SM 9 och SM 10, 
se kartan. 

Utfallet blev följande med borträkning av vissa ogiltiga eller 
betydelselösa röster. 

Jämfört med valet 1985 är 
Huddingepartiets framsteg 
mest märkbara hos oss. Av 
tillgängliga siffror är 
det framför allt modera
ter, socialdemokrater och 

folkpartister som fått 
stryka segel. 

Troligtvis har de allmänna 
vindarna och flygplatsen 
haft betydelse, men 
från föreningens sida vill 

vi också skjuta fram gatu
kostnadsfrågan. Vi har 
fått bekräftelse från 
flera håll att denna fråga 
har varit avgörande för 
var rösten har gått. 
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Dist 

H 1 
% 

H 2 
% 

SM 9 
% 

SM10 
% 

Tot: 
% 

m 

399 
28,9 

400 
35.3 

205 
25,8 

416 
34.2 

1420 
31.4 

c 

124 
9,0 

98 
8,7 

69 
8,7 

98 
8,1 

389 
8,6 

fp s 

182 361 
13,2 26,2 

168 240 
14,8 21,2 

128 272 
16,1 34,2 

186 237 
15,3 19,5 

664 1110 
14,7 24,5 

vpk 

64 
4,6 

51 
4,5 

27 
3.4 

38 
3.1 

180 
4,0 

mp/hp 

23/214 
17.2 

17/137 
13.6 

12/ 70 
10,3 

27/205 
19.0 

79/626 
15.6 

kds 

12 
0.9 

22 
1.9 

12 
1.5 

11 
0.9 

57 
1,2 

Total 

1.379 

1.133 

795 

1.218 

4.525 

valdlt % 

87.4 

86,8 

88,7 

82,0 



INSÄNDARE 
Emma påkörd på gångväg 

Något viktigt tråkigt hän
de nu i höstas. Vår Emma 
påkördes bakifrån av en 
mopedist på hemväg från 
skolan i Utsälje. Det 
skedde på en gångväg som 
alla vet inte ska användas 
för mopeder eller andra 
fartvidunder. 

Emma bröt benet. Det kunde 
ha gått värre men var illa 
ändå. En pojke i grå jacka 
stannade. När Emma inte 
kunde stödja på foten 
skjutsade han henne hem 
och försvann. 

Det är alltså inte bara 
snack när vi påstår att 
det är farligt med mope
der/mc på gångvägar. Vi 
vill därför uppmana alla 
ungdomar att tala om för 
mindre kloka kamrater att 
de ska hålla mopeder/mc 
borta från gångbanor och 

att de är skyldiga att 
köra försiktigt. 

Till föräldrar till 
mopedåkande barn vill vi 
bara vädja att ni talar om 
trafiksäkerhet och att 
gångbanor inte är tillåtna 
att använda. 

Trots att vi känner till 
polisbristen måste vi ock
så framföra önskemål om 
polisinsatser. Blotta när
varon har troligen stor 
effekt. 

Emma, hon hade ont under 
en lång tid. 

Behöver du 

hjälp med din 

trädgård? 

Måhända finns det någon 
snättringebo som sliter 
sitt hår när han inte 
hinner med sin trädgård. 

Likaväl kanske det finns 
trädgårdsintresserade som 
tycker att det finns tid 
över för att hjälpa till 
på andra håll. 

Husbladet tar gärna emot 
erbjudanden och efterfråg-
ningar från enskilda för 
vidare spridning i sådana 
fall. 

Om intresse finns - skriv 
till Snättringe Husblad, 
Box 2099, 141 02 Huddinge 
och tala kortfattat om vad 
du erbjuder eller efter
frågar så ska vi söka 
finna plats i kommande nr, 
april 1989. 

Det förutsätter att du 
anger ditt namn och tfn-
nummer och att dessa upp
gifter får publiceras. Vi 
erbjuder alltså kontakt
möjlighet. Övriga överens
kommelser står ni natur
ligtvis själva för. Det 
finns redan exempel på 
lyckade lösningar. 
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