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Liten vinst med ny tidstariff 
Inför vintern och höga 
elkostnader finns det skäl 
att tänka över hur energin 
och pengar kan sparas. De 
mer fysiska råden är nu
mera säkert välkända. När 
checklistan är genomgången 
återstår frågan om det går 
att göra något åt eltaxan. 

Under hösten har Huddinge 
Elverk annonserat om möj

lighet att gå över till 
tidstariff. Kravet är att 
man har en årsförbrukning 
på över 10.000 kilowattim
mar och det har troligen 
alla med elvärme. 

Allmänt kan sägas att 
tidstariffen inte erbjuder 
någon större ekonomisk 
vinning för oss konsument
er, trots utbyte utan 

kostnad. De som möjligen 
kan tjäna något är förbru
karna med kombinerad el 
och olja. Tidstariffen kan 
då ge en minskad kostnad 

på ca 600 kr/år. Om du är 
intresserad av en mer 
detaljerad information för 
dina förhållanden kan du 
kontakta Huddinge Elverk, 
Åke Ryberg 779 13 05 eller 
Kaj Gustavsson 779 18 80. 

Rabalder kring Balder 
Under flera år har kommunen sökt lokaler för bostadslösa 
människor med missbruksproblem. Ett sådant hem har saknats i 
Huddinge. Enligt statistiska beräkningar finns det omkring 2.500 
alkoholmissbrukare i Huddinge. Ett hundratal av dessa beräknas 
vara hemlösa. 
Dessa människor lever under svåra förhållanden och kostar sam
tidigt oss skattebetalare stora pengar i form av bidrag och vård
kostnader. Det tänkta hemmet är avsett för att återföra raiss-
brukared till en självförsörjande och människovärdig tillvaro. De 
flesta av oss medmänniskor inser säkert det angelägna i att få i 
gång ett sådant hem även i vår kommun. 

I våras berättade Mitt i 
Huddinge att de tilltänkta 
lokalerna var ovanpå 
CHANS-butiken i kv Balder 
på Snättringesidan av 
Stuvsta station. De första 
uppgifterna handlade om 
ett behandlingshem för 
narkomaner, vilket natur
ligtvis skapade oro bland 
de kringboende. 

Föreningen aktualiserade 
därför frågan vid en kon
taktträff med kommundels-
nämnden, som hade fått i 
uppdrag att utreda ären
det. Vi fick information 
om att planerna var mycket 
preliminära och att de 

närmare detaljerna skulle 
utredas. Vi kom också 
överens om att de kring
boende skulle informeras 
så snart som ett förslag 
hade tagits fram. 

Framåt sensommaren berät
tade kringboende i Mitt i 
Huddinge om oro och bris
tande information. Den 18 
september höll kommunen 
det utlovade informations
mötet i dagcentralen, 
Stuvsta. Ett 40-tal per
soner närvarade. 

Inledningsvis informerades 
om planerna. Inackorde

ringshemmet var tänkt 
för bostadslösa män och 
kvinnor med alkoholprob
lem. De får först genomgå 
avgiftning på ett behand
lingshem. 10 - 12 personer 
kan få plats samtidigt. De 
ska samtidigt sköta olika 
former av arbete. 

Hemmet är ej avsett för 
narkotikamissbrukare, män
niskor med dokumenterade 
våldstendenser eller med 
djupgående psykologiska 
problem. 

Boendet blir tidsbegränsat 
för övergång till eget 
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normalt boende. Om vissa 
uppställda regler bryts, 
kommer personen att få 
flytta från hemmet. 

En av de närvarande på 
mötet berättade om sin oro 
efter erfarenheter av 
missbrukare som grannar i 
en grannkommun. Trots 
brottslighet och upprepade 
allvarliga störningar kun
de de inte vräkas. För 
skötsamma grannar hade 
situationen blivit out
härdlig. 

Från kommunen svarade man 
att ett av syftena med 
inackorderingshemmet var 
just att få de före detta 

missbrukarna att klara 
av ett normalt boende och 
inte störa sina grannar. 
En boende på hemmet skall 
kunna utflyttas med mycket 
kort varsel. 

Personal ska finnas till
gänglig mellan kl 07.00 
och 22.00. Några mötesdel
tagare uttalade viss oro 
vad som skulle kunna hända 
på natten. Enligt senare 
inhämtad uppgift har peng
ar begärts för möjlighet 
till viss nattjour. 

Målen för verksamheten är 
att erbjuda ett skyddat 
boende med stöd för fort
satt drogfrihet. Hjälp 
skulle ges för att klara 
boende i försökslägenhet 
och/eller eget boende. 
Friskvård och motion ska 
ingå. 

I skrivande stund tyder 
allt på att verksamheten i 
Balder drar igång efter 
sommaren 1990. Föreningen 
ser idag inga skäl att 
motarbeta förslaget och 
kommer fortlöpande att 
följa utvecklingen. 
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Moderna skräddare i aprikos villa 

I korsningen mellan Lönnvägen och Ängsvägen ligger ett smakfullt 
renoverat trähus. För några år sedan trodde vi nog lite till mans 
att huset snart skulle jämnas med marken. Förfallet var långt 
framskridet. Så plötsligt började det hända saker. Fasaden 
renoverades och tomten snyggades till. Husets färg drog också 
uppmärksamheten till sig och snart kunde man på en stor skylt 
läsa Aprico Sy. Husbladet har gläntat på dörren och hälsat på i 
det aprikosa huset. 

Innanför dörren möts vi av 
rustika golvtiljor och 
trädetaljer hämtade från 
dalarna. Bottenplanet är 
affär med den sortens 
gammeldags prägel som man 
även kan hitta i nya köp
centret vid Globen. Fast 
då rör det sig inte om 
genuin snickarglädje utan 
trendig image. 

Apricot Sy drivs av Kers
t i n och L e n n a r t W a l l é n . 

Affärsidéen är att till
verka sköna kläder i bra 
material. Det är Kerstin 
som står för design och 
utgångspunkten är modeller 
som hon själv skulle kunna 
köpa som kund. Det är ett 
vardagsmode i ren bomull 
eller andra naturmaterial. 
Vill man få sitt plagg 
måttsytt så går det också 
bra utan att det kostar 
skjortan. 

PROFILPLAGG 

En stor del av produktion
en består av joggingdres-
sar i olika utföranden. 
Det är Aprico Sy som har 
gjort skoltröjorna till 
både Snättringe och Utsäl-
je skolor. Många företag 
satsar nu på profilkläder 
dvs tröjor med firmatryck 
och där kan Aprico Sy 
hålla sig framme med 
garanterat bra kvalitet. 
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LAGOM STORLEK 

Att vara egen företagare 
innebär ofta att man job
bar dygnet runt. Kerstin 
och Lennart var tidigt 
överens om att unna sig 
både sommarlov och jullov 
samt lediga lördagar. 
Verksamheten får inte hel
ler växa och bli för stor. 
Det som är roligt är att 
kunna jobba tillsammans 
och dessutom ha chans till 
kundkontakter genom affär
en. Därför sker också den 
mesta marknadsföringen 
lokalt och genom mun till 
mun metoden. 

JUBILEUM 

I våras firade Aprico Sy 
ettårsjubileum i det 
aprikosa huset och Kerstin 
kan i höst fira 5-årsjubi
leum sedan systugan star
tade hemma i sovrummet. I 
framtiden kommer man ännu 
mer att satsa" på service 
åt udda storlekar där man 
syr upp t.ex. kjol och 
blus till samma kostnad 
som i en standardstorlek. 
Fler herrplagg kommer kan
ske också att hänga på 
galgarna. Om Kerstin fick 
som hon ville så skulle 
hon ge sig ut i världen 
och leta nya, fräscha 
tyger. Men det är än så 
länge bara en dröm. Nu är 
det jul-kollektionen som 
står för dörren! 

Snättringe Husblad 5 



Föreningens krav 
står fast när det gäller 
gatukostnader 

Kommunens arbete med den 
laddade frågan om gatu
kostnader har kommit i 
gång. Föreningarna i Ful-
lersta, Stuvsta och Snätt-
ringe har fått med en 
gemensam representant i 
kommittén. Tre möten har 
inträffat under hösten. 

Inventering om gatukost
nadsuttag har gjorts bland 
länets övriga kommuner. 13 
kommuner har tagit ut 
gatukostnadsavgifter på 
mycket varierande grunder. 
Fyra kommuner, Ekerö, 
Upplands Bro, Vaxholm och 
Värmdö tar inte ut av
giften annat än vid 
exploateringsavtal. Res
terande fem kommuner, Dan-

deryd, Nynäshamn, Solna, 
Sundbyberg och Upplands 
Väsby har i skrivande 
stund ej lämnat uppgift i 
frågan. Totalt blir detta 
22 kommuner. 

Kommittén har beslutat att 
skriva till regeringen för 
att efterhöra möjligheten 
att tolka/gå ifrån lag
stiftningen så att ett 
enkelt taxesystem skulle 
kunna användas. 

Föreningarnas krav att 
befintlig bebyggelse i 
stadsplanelagt område inte 
ska drabbas av avgiften 
står kvar. Våra motiv har 
redovisats tidigare i Hus
bladet. Vi anser att en 
avgift endast är tänkbar 
vid nybyggnation. Beloppet 
måste då uppfattas som 
rimligt och överkomligt. 

Transformatorn 

flyttas 
efter nyår 

I trakten av VIVO Mat
börsen står en kantig 
transformator och skymmer 
sikten för trafikanter och 
fotgängare. I början av 
1983 skrev föreningen och 
begärde att eländet skulle 
flyttas. 

Efter skriverier i media 
och stöd från SL fick vi 
svar att flyttning skulle 
ske efter 1985 då kv Do
centen var färdigbyggt. 

Då Docenten nu är klart 
och vi har passerat 1985, 
skrev vi nu i höst ånyo i 
frågan med begäran om 
preciserande av en mer 
exakt tidpunkt för den 
utlovade förpassningen. 

Efter en föredömligt kort 
tid fick vi svar från 
Huddinge Elverk AB. De har 
förhoppningar om att kunna 
flytta transformatorn 
under 1990. Utbyggnaden av 
kv Poleraren har dock viss 
betydelse. 

Vi på Lundblads/GO UP har specialicerat oss på uthyrning av Höjd-
liftar och arbetsplattformar och vi startade vår verksamhet 1966. 
Idag omfattar vår hyrespark 180 liftar i varierande typer och storlekar, 
upp till 45,5 meters arbetshöjd. Ta kontakt med oss får du veta mera. 
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Visst nappar det i Gömmaren! 

Tillsyningsman Göran Westling har fångat en regnbåge. 

Gömmaren är ett andningshål för snättringeborna. På sommaren 
finns chansen till ett svalkande kvällsdopp efter dagens slit och 
släp. Höst och vår inbjuder till skogspromenader och bärplock
ning. Men det finns också ett rikt djurliv under vattenytan. Den 
som är fena på att agna kan lätt ordna en färsk festmiddag. Det 
kan vi tacka Långsjön och Gömmarens Fiskevårdsförening för som 
under lång tid planterat ut fisk i sjön. 
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Stig Wahlberg mfl sätter ut fisk 

VINTERVILA FÖR FISKARNA 

De första regnbågarna 
planterades ut i sjön 1966 
och de senaste åren har ca 
100 kg laxartad fisk satts 
ut varje månad från maj 
till november. Det blir 
sammanlagt ca 900 kg per 
år. Förutom regnbåge finns 
det också öring och bäck
röding för den som har 
fiskelyckan med sig. 

50-ÅRS JUBILEUM 1990 

Fiskevårdsföreningen är en 
aktiv klubb som firar 50-
årsjubileum nästa år. 
Föreningen har satsat på 
vatten- och fiskevård samt 
fiske för alla. Gömmaren 
har klubben arrenderat 
sedan 1957 av Huddinge 
kommun. För att göra 
fisket så enkelt och triv
samt som möjligt har man 
satsat på båtar som lånas 
ut gratis till medlemmar 
och en trivsam klubbstuga. 
Klubben anordnar också 
utflykter och kurser i hur 
man både tillverkar och 
hanterar fiskeredskap. 

För att hålla en bra vat
tenkvalitet har klubben de 
senaste åren tagit regel
bundna vattenprover. Vid 
två tillfällen har Ph-
värdet varit för lågt i 
sjön och då måste man 
tillsätta kalk för att få 
ett tillfredsställande 
värde. 

FLODKRÄFTAN UTSLAGEN 

Fram till i år har det 
varit ett aktivt kräft
fiske under augustimånens 
sken. De flodkräftor som 
planterades in på 1800-
talet har trivts bra i 
sjön. Nu har tyvärr kräft-
pesten även nått Gömmaren 
och allt kräftfiske är 
förbjudet. Föreningen räk
nar med att plantera in 
signalkräftor som är resi
stenta mot pesten, men 
först måste sjön vila i 
tre år. Vad som är orsak 
till att pesten drabbat 
sjön vet man inte med 
säkerhet. 

I år är allt fiske förbju
det i sjön mellan 11 no
vember och 6 januari. Den 
nyplanterade fisken ska få 
en chans att sprida sig 
och bli hemmastadda i 
sjön. Tretton tillsynsmän 
kommer att övervaka att 
ingen försöker tjuvfiska. 
Den som ertappas med en 
fisk i näven riskerar 
åtal. Tillsyningsmännen 
övervakar reglerna även 
under övriga tider. 

RÄDDA GÖMMAREN! 

Klubben har också dragit 
igång en miljödebatt för 
att försöka freda Gömmaren 
från exploatering av 
industrimark, bostäder och 
trafikleder. Snättringe-
borna behöver en närbelä
gen skog för rekreation 
och friluftsliv. Förening
en vill istället utöka 
satsningen på fiske genom 
att göra iordning ett kärr 
i närheten för exklusivt 
flugfiske. Det gäller bara 
att kommunen nappar på 
förslaget. 
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Så här skaffar du dig fiskekort 
Allmänheten kan köpa dag
kort som berättigar till 
handredskapsfiske från 
land. Dagkortet kostar 40 
kr och gäller i 24 timmar. 
Då får man fånga två lax-
artade fiskar och annan 
fisk i obegränsat antal. 
Dagfiskekort finns att 
köpa på Huddinge kommun i 
Kommunalhuset och kommun-
delskontoren. Kortet kan 
även köpas i kioskerna vid 
Häradsvägen, Huddinge Jakt 

o Fiske samt Intersport i 
Skärholmen och Huddinge. 
Vill du bli medlem i 
Fiskevårdsföreningen kos
tar det 150 kr för de 
stora och 75 kr för de små 
samt en inträdesavgift på 
250 kr. Då får man fiska 
gratis i Gömmaren och ut
nyttja båtar och klubb
stuga. I medlemsavgiften 
ingår också Sportfiske
kortet som ger tillgång 
till ca 40 gädd- och ab

borrevatten bl a Orlången, 
Långsjön, Trehörningen och 
Mörtsjön inom Huddinge 
kommun. 
Vill du veta mer om före
ningen kan du vända dig 
till ordföranden Stig 
Wahlberg, tel 710 65 22. 
Har du redan bestämt dig 
för att bli medlem kan du 
också sätta in avgiften på 
Pg 254062-3 så får du 
medlemskort och all annan 
information. 

Nyinflyttat 

i Docenten 

Hyran för de minsta är på 
2.100 kr/mån vid insats 
med 84.000 kr. Motsvarande 
för de största är 6.000 
kr/mån och 240.00 kr i 
insats. Enligt Lisbet 
Ahlin, HSB Huddinge, lär 
HSB använda sig av hem-
budsregeln för ägandetid 
under tre år. Det betyder 
att endast HSB:s bosparare 
kan komma ifråga för nyin-
flyttning och vid hembuds-
situation. Efter 3 års 
boende kan bostadsrätts
innehavaren själv sälja 
sin lägenhet till vem 
han/hon vill och till eget 
fastställt pris. 

0m du är intresserad av en 
lägenhet i Docenten och 
inte har stått i HSB bo-
sparkö under lång tid får 
du således vackert vänta 
minst 3 år innan chansen 
finns att kunna flytta 
dit. Priserna har då 
säkerligen stigit en hel 
del. Det är inte aktuellt 
med HSB-lägenheter i kom
mande bygge i Snättringe-
dalen. Avslutningsvis vill 
vi hälsa våra nya grannar 
i Docenten välkomna till 
ett trivsamt område med 
förhoppning att de ska 
trivas med oss. 
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I mars nästa år beräknas 
den sista lägenheten i kv 
Docenten kunna ta emot 
sina bosparare. 165 HSB-
lägenheter är då på plats 
vid den gamla dansbanan. 
De flesta är av mindre 
storlek i en fördelning 
mellan 1 till 6 rum och 
kök. Ytan varierar mellan 
44 och 140 kvadratmeter. 



Med penseln i sagans värld 

Medan naturen målar landskapet i gult och rött har Husbladet 
besökt konstnärinnan Weiny Granqvist. Färgerna på hennes staffli 
domineras av blått och resultatet blir barn och gamla i sagobe-
tonade miljöer. Ofta har motivet en komisk underton som inspire
rats av verkliga händelser. 

Ateljéen ligger på Stam
banevägen, i samma hus som 
pizzeria Colorado. Här 
växer sagomotiv och natur
scenerier fram på duken 
medan stressade snätt-
ringebor rusar till pen
deltåget. Fast även en 
konstnär måste ha en viss 
press på sig. 

- Jag gillar att jobba med 
kniven i ryggen. Har man 
en utställning framför sig 
gäller det att få tavlorna 
färdiga. Under den mörka 
årstiden måste man också 
passa på och använda de få 
timmarna med dagsljus. 

BÖRJADE SOM SÅNGERSKA 

Weinys konstnärliga debut 
skedde inte med pensel i 
hand utan på scenen. I 
mitten av 60-talet upp
trädde Weiny som sångerska 
och revyartist och reste 
land och rike runt. Hon 
gjorde även ett antal ski-
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vor. Karriären avbröts när 
hon bildade familj på 70-
talet men behovet av att 
uttrycka sig med sång och 
musik har inte lagts på 
hyllan. I dagarna släpps 
en nyproducerad LP med 
egna sånger. Självklart är 
omslaget signerat Weiny. 

REMBRANDT FAVORIT 

Bland de gamla mästarna 
har Weiny hämtat mest in
spiration från Rembrandt 
och hans förmåga att han
tera ljuset i sina motiv. 
Annars vill inte Weiny 
förorda någon speciell 

inriktning eller "-ism". 
Några konstkritiker tycker 
att hennes tavlor är 
"Dusseldorf ska" , kanske 
med anledning av att Weiny 
några år studerade för den 
österrikiska konstnären 
Michael Schrammel. Tittar 
man noga på Weinys tavlor 
kan man ibland se att det 
tittar ut en liten kera
mikfigur utanför ramen. 
Det ger en liten extra 
personlighet åt verken. 

Från början var det trol
len som dominerade mål
ningarna men med åren har 
trollen tappat svansen och 
blivit mer mänskliga. 
Inspirationen från barn
domens mörka skogar i 
Jämtland gör sig dock 
påmind i naturmotiven där 
granarna oftar dignar av 
snö. Weiny värnar också om 
vår miljö och skulle gärna 
se att björkarna fick be
hålla samma friskhet som 
på hennes tavlor. 

NYA IDÉER 

Som alla kreativa männi
skor vill Weiny utveckla 
nya idéer och uttrycks
sätt. Porträttmålning bör
jar bli på modet igen och 
Weiny har under årens lopp 
gjort många beställnings
porträtt i olja. Att jobba 
med lera är en annan 
passion som tyvärr fordrar 
tillgång till en brännugn. 
Mest av allt vill Weiny få 
en möjlighet att skriva 
och illustrera en egen 
sagobok med många sånger. 

BESÖK GALLERI ADOLFSSON 

De svartvita bilderna kan 
inte ge rättvisa åt Weinys 
konstverk. Den som vill se 
tavlorna i färg rekommen
deras ett besök på Galleri 
Adolfsson på Hornsgatan 
60. Där har Weiny vernis
sage 11 november och ut
ställningen pågår t.o.m. 
19 november. 
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När lillan vill ha villan 

Råd från advokat 

Sverker Sten 

Husbladet har bett Snättringe Fastighetsägareförenings 
advokat, Sverker Steen, att reda ut frågan hur man bäst för 
över villan inom familjen. Råden är allmänt hållna och 
Sverker Steen understryker behovet av enskild rådgivning om 
man vill vara säker på att inte drabbas av någon 
skattesmäll. 

BEHÖVER DU PENGAR SJÄLV: 
SÄLJ TILL BARNEN! 

När du vill överlåta vil
lan till barnen men själv 
är i behov av pengar är 
det bäst att sälja på 
vanligt sätt. Överlåtelsen 
sker i princip på samma 
sätt som till en helt 

Inköpspriset x 
uppräkningstalet 
+ Förbättringar x 
uppräkningtalet 
+ Fast belopp 3000 kr/år 
t.o.m. 1980 
+ Försäljningskostnader 
Uppräkningstalet beror på 
villans ålder och finns 
angivet av skattemyndig
heterna. 
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utomstående. Skillnaden är 
att man sätter priset så 
att säljaren inte blir 
beskattad för realisa
tionsvinst, dvs skillnaden 
mellan tidigare köpeskil
ling och försäljnings
priset. Det mest fördel
aktiga priset räknas fram 
på följande sätt: 



BÄST FÖR BÅDA PARTER: GÅVA 

I de allra flesta fall, 
troligen över 90 %, är 
gåva det bästa sättet att 
överlåta villan till barn
en. Fördelen är att barnen 
övertar det ursprungliga 
ingångsvärdet. Överlåtel
sen kan dock medföra gåvo
skatt, vilken räknas ut på 
följande sätt: Taxerings
värdet minus eventuella 
lån som övertas. 

Man bör dock vara uppmärk
sam på att gåvoskatten kan 
bli betydande om det inte 
finns några lån, särskilt 
sedan taxeringsvärdena 
ökat 1990. En möjlighet 
att minska gåvoskatten är 
att låta den som tar emot 
gåvan utfärda en veder
lagsrevers. Man bör dock 
ha klart för sig att 
vederlagsreversen ska be
talas. En viss del av den 
- 2000 kr per barn och år 
- kan dock efterskänkas 
utan skatteeffekter. 

I gåvobrevet kan man också 
föreskriva olika villkor 

t.ex. att gåvan skall vara 
enskild egendom och att 
villan inte får säljas 
eller intecknas under 
givarens livstid. Förbe
håll kan även lämnas av 
säljaren att få bo kvar i 
villan. Det bör dock göras 
som ett särskilt hyres
avtal . 

ÖVERLÅTELSE MELLAN MAKAR: 
BODELNING 

Genom giftorätten har båda 
makarna del i villan. 
Skattemässigt har det där
emot ingen betydelse. Om 
den ena maken äger hela 
villan och säljer denna, 
beskattas enbart han. Om 
han däremot fört över 
halva villan på sin fru 
innan försäljningen, be
skattas båda för hälften 
var. Det kan i vissa lägen 
ha en oerhört stor bety
delse och innebära bespa
ringar på 100.000-tals 
kronor. En bodelning kan 
även vara en lämplig åt
gärd innan en gåvoöver
föring. Gåvoskatten kan då 
radikalt minskas eftersom 
det är två givare. 

Har man mycket skulder 
förutom inteckningslånen 
får man i vissa lägen inte 
ge bort eller föra över 
villan genom bodelning. 
Det regleras i Konkurs
lagen och Brottsbalken. 

KOM IHÅG: 
DET ÄR DINA PENGAR! 

Man bör naturligtvis inte 
enbart tänka på skatte
effekter. Har man givit 
bort sin villa så har man 
definitivt lämnat ifrån 
sig egendomen. Det finns 
ingen möjlighet att ångra 
sig. Tänk noga igenom din 
ekonomiska situation innan 
du skriver på någon över
låtelse. Är man i 70-
årsåldern och har god eko
nomi är det knappast någon 
fara. Om man däremot är i 
50-årsåldern bör det 
finnas mycket starka skäl 
till att skänka bort vil
lan. Man vet aldrig när 
man kan råka i penning
knipa. 

Advokat Steen lämnar 
g r a t i s rådgivning per 
tfn t i l l föreningens 
medlemmar! (774 88 99) 
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Liten risk för radon 
i Snättringehusen 

I den senaste tidningen 
från vår broderförening i 
Fullersta finns en artikel 
om radonfaran. Av artikeln 
framgick att en del strål
ning kan komma direkt från 
marken. Husbladet ringde 
till Jan Söder vid Miljö-
och hälsoskyddskontoret i 
Huddinge och frågade om 
förhållandena i Snätt-
ringe. 

Vi fick ganska lugnande 
besked. Enligt Jan är 
Snättringe i stort ett 
normalriskområde men med 
flera inslag av lågrisk
områden. Eventuell mark
strålning förebyggs 
enklast genom att grund
plattan är hel utan spric
kor. 

Den största risken ligger 
annars i blå lättbetong. 
1984 genomfördes en stor 
mätning av fastigheterna i 
Huddinge. Husägare med 
höga värden blev då under
rättade. Hälsokontoret har 
ett register med ca 500 
fastigheter, vid vilka man 
inte vet om stålnings-
problemen blivit åtgärda
de. Eventuellt kommer kom
munen att skriva till 
dessa husägare i höst. 

Den blå lättbetongen ska 
normalt inte förekomma i 
nyare hus. Om du är nyin
flyttad efter 1984 och 
misstänker blå lättbetong 
i huset kan du kontakta 
Olof Smith, tfn 779 12 18 
kl 13.00 - 14.00 för att 
få information. 

Tomter till salu 
Vår förening har tre 
tomter i sin ägo. I dags
läget står de tomma och 
ger väl inte någon större 
glädje annat än att de 
möjligen ökar i värde. 

Föreningen har vid åter
kommande tillfällen disku
terat hur dessa tomter 
bäst skulle kunna komma 
medlemmarna till del. 
Styrelsen har inlett ett 
beredande arbete för att 
möjligen låta tomterna 
medverka till en trivsam 
samlingslokal för snätt-
ringeborna. 

Kanske har Du någon ytter
ligare idé? Hör i så fall 
av dig till någon i sty
relsen i god tid före 
årsmötet i februari. 
Troligen kommer frågan upp 
på årsmötet. 
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