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ÅRSMÖTE 
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till 
årsmöte onsdagen den 19 februari kl 19.00 i 

Snättringeskolans matsal 

PROGRAM 

o 

1. Arsmötesförhandlingar 
Information om läget med ev kabel-TV 

inom området. 

2. Information om: 

* Snättringedalen 
Sören Torstendahl, projektledare Huddinge kommun 

* Vad kommer att byggas runt 
Snättringe? 
Daniel Norström, chef för stadsbyggnadskontoret 

* Idéer om framtidens byggande i 
Huddinge 
Jan Hjertsson, ordförande i Byggnadsnämnden 

3. Närvarolotteri 
Efter mötesförhandlingarna bjuder föreningen på smörgås 
med lättöl eller läskedryck. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
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Verksamhetsberättelse 1990 

Styrelsen har haft nio sammanträden 
under året. Därutöver har föreningens 
kommittéer och enskilda styrelse
medlemmar haft en mängd möten och 
kontakter i föreningens intressen. Vid å-
rets slut var 1053 hushåll medlemmar i 
föreningen. Det visar på en fortsatt hög 
anslutning som ändå kan förbättras. 
Årsmötet 1990 med information om ka-
bel-TV och varabol lockade ett sjuttiotal 
medlemmar. 

JULFEST 

Julfesten i januari slog rekord, 440 
besökare varav närmare 300 barn. 
Festen genomfördes tillsammans med 
Fullersta Fastighetsägareförening. Det 
här var nittonde gången. 

MAJBRASAN 

Majbrasan med tillhörande fyrverkeri 
vid Utsäljeskolan arrangerades till
sammans med Utsälje Hem och 
Skolaförening och samfällighets-
föreningarna i Utsälje. Vårtal och kör 
gjorde det hela till en fin tillställning 
för flera hundra åskådare. 

NATTVANDRING 

Nattvandring har planerats i samma 
krets som arangerar majbrasan. 
Lyckligtvis minskade bråken vid 
Utsälje. Vissa samordningsproblem 
visade sig men kan förhoppningsvis 
lösas i framtiden. 

KABEL-TV 

Kabel-TV enkät skickades ut från för
eningen till samtliga hushåll. I slu-tet 
på året har 360 hushåll visat intresse. 
Föreningen har haft flera kontakter 
med kabel-TV-företag samt företag 
som erbjuder parabol. Föreningen 
strävar efter att få förmånliga erbju
danden till de boende såväl från Ka
bel-TV som från enskilda parabol-
företag. Någon slutlig lösning kunde 
inte nås under 1990. 

RADON 

Radon blev en uppmärksammad fråga 
under 1990 sedan gränsvärdet hade 
sänkts. Föreningen tog kontakt med 
ett företag som rekommenderats av 
kommunen. Genom att göra en stor 
beställning kunde vi sänka priset på 
radonmätning från 240 kr till 165 kr/ 
dosa. Efter nyår höjdes priset med 
nära 25%. 67 medlemmar beställde l0l 
dosor. 

HUSBLADET 

Husbladet , föreningens informa
tionsblad till hushållen i Snättringe, 
har utkommit med tre nummer in
klusive medlemsmatrikeln. 
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TRÄDGARDSVAROR 

Trädgårdsvaror förmedlades till 
medlemmar inför vår- och höstarbetet 
i trädgårdarna. Antalet beställningar 
ökade jämfört med 1989. 

TRÄDBESKÄRNING 

Trädbeskärning har förmedlats un
der året. 

SNÄTTRINGEDALEN 

Snättringedalens planer för bebyg
gelsen började ta form. Föreningen 
har tidigt framfört synpunkter och 
önskemål. Mer detaljerade synpunk
ter kommer att kunna lämnas vid 
samråd i början av 1991. 

GATUKOSTNADER 

Gatukostnadsfrågan kunde inte av
göras under 1990. Föreningen är re
presenterad i kommunens kommitté 
som endast haft ett möte under året. 
Kommunen har skrivit till Bostads
departementet för att eventuellt kunna 
få göra avsteg från reglerna. Något 
svar kom inte under 1990. Frågan bör 
aktualiseras inför kommunvalet 1991. 

SAMARBETE 

Samarbetet med fastihetsägareföre-
ningarna i Stuvsta och Fullersta har 
fortsatt i likhet med tidigare år. I slutet 
på året fick vi höra att föreningen i 

Snättringe Husblad 

Segeltorp åter hade aktiverats efter en 
längre tids tystnad. Vi har tagit kon
takt med Segeltorp för att diskutera 
framtida samarbete. 

SVERIGES VILLAÄGARE
FÖRBUND 

Sveriges Villaägareförbund har erhål
lit tre kronor per betalande medlem i 
verksamhetsbidrag. 

ÖVRIGT 

I övrigt har styrelsen fortlöpande haft 
kontakter med enskilda medlemmar. 
Vi har också haft en hel del kontakter 
med kommunens politiker och tjäns
temän. Den nya organisationen med 
kommundelsnämnder har hittills varit 
positiv från vår utgångspunkt. Möj
ligen skulle kommundelsnämnderna 
ha lite mer att säga till om t ex när det 
gäller utformning av bebyggelsen. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka 
alla medlemmar för förtroendet un
der det gångna året. Vi önskar alla 
medlemmar, blivande medlemmar 
och alla andra snättringebor ett gott 
1991! 

Snättringe i januari 1991 

STYRELSEN FÖR SNÄTTRINGE 
FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
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UTHYRNINGSMATERIEL 

Medlemmar har möjlighet att hyra nedanstående materiel till bra pris. Genom 
samarbete med Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening får Snättringe-medlemmar 
tillgång till olika materiel. 

Byggnadsställningar: 

- Hel 850 kr för 14 dagar, därefter 425 kr per påbörjad vecka 
- Halv 500 kr för 14 dagar, därefter 250 kr per påbörjad vecka 
- Mindre 400 kr för 14 dagar, därefter 200 kr per påbörjad vecka 

Aluminium.Varje sektion 2 m bred och 4 m hög. Lätt med hjul: 
50 kr/dygn (minst 3 dygn). 

Stegställning 
Betongblandare 
S t e g e (även 4-delad) 
Avloppsrensare 
Trädgårdsvält 
Grässåningsmaskin/ 
Gödselspridare 
Häftpistol 
Tapetbord 
Slagborrmaskin 
Slipsten till dito 

Icke medlemmar i föreningen 

Per dag: 
30 kr 
40 kr (minst 3 dagar) 
25 kr 
30 kr (jouravgift vid helger) 
25 kr 

30 kr 
20 kr 
20 kr 
20 kr 
15 kr 

betalar tillägg med 50%. 

Förhyrning i samband med helger debiteras för 2 dagar.För byggnadsställning 
erlägges 25 % vid beställning.Vid inlämning av materiel skall ev. skador eller brister 
anmälas. Uthyrningsmateriel skall vara väl rengjort vid återlämnandet. Eventuella 
skador som åsamkats materiel betalas av den som hyr.Ut- ochinlastning av materiel 
äger rum måndag, tisdag och torsdag. Vi har stängt lördag, söndag och övriga 
helgdagar. 
OBS! All ut- och inlastning ombesörjes av den som hvr. Transporter kan vi twär r inte 
hjälpa till med. 

Adress : Kynäsvägen 28 
Önskemål om att hyra materiel skall lämnas till vår telefonsvarare. Den som ringt 
blir sedan uppringd av jourhavande materielförvaltare. 

Telefon 08/ 774 21 11 
Välkommen med Din beställning! 

Snättringe Husblad 18 



Beskärning av fruktträd 

Medlemmar som kommande säsong önskar få 
hjälp med beskärning av fruktträd och prydnads
träd genom föreningens försorg (mot kostnad) 
måste skicka in nedanstående talong senast den 28 
februari 1991. Även trädfällningsarbete utföres. 

För vidare information om priset kontakta: 

Mats Weywadt, tel: 08-18 97 70 eller 
Torbjörn Jensen, tel: 08-46 79 02 

Ange antal träd och buskar som önskas beskärda! 

J A, jag är intresserad av: 

beskärning Antal 
äppelträd päronträd 

prydnadsträd 

trädfällning antal träd 

Namn: 

Gatuadress 

Postadress 

Tel bostad Tel arb 

Inget arbete sker innan priset har godkänts av beställaren. 
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Till 

Snättringe Fastighetsägareförening 

Box 2099 
141 02 HUDDINGE 


