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Inför valet: 

Ställ politikerna 
mot väggen! 

Som vanl ig t i va l t ider så 
anordna r Snättr inge Fastig
hetsägareförening en panel
d e b a t t m e d k o m m u n e n s 
politiker. Platsen blir Snät
tr inge skola och prel iminär 

t idpunk t är t i sdagen den 3 
september kl 19.00. Här har 
du chansen att få klarhet i 
var par t ierna står i frågor 
s o m r ö r g a t u k o s t n a d e r , 
barnti l lsyn, skolor, skatter, 
G ö m m a r e n , Å l e d e n och 
mycket annat . Bilda dig en 
e g e n u p p f a t t n i n g in för 
kommunva le t . Boka kvällen 
redan nu! 
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Intresset bland villaägare för satellit-TV ökar 
Föreningen satsar på ett 
"Snättringepaket" till bra pris! 

Kabel eller parabol? Snättringes villaägare blir allt mer intresserade av att 
kunna välja och vraka bland de kanaler som sänds via satellit När det gäller 
kabel-TV så är det främst radhusområden och flerfamiljshus som redan nu får 
tillgång. Villaägarna lär få vänta, mycket beroende på att det inte är lika 
lönande för kabelföretagen att satsa på enskilda fastigheter. Parabolpaketen 
kryper långsamt ned i pris, men vill man vara garanterad en brusfri bild 
kommer man inte undan med de lockpriser som finns i annonserna. Snättringe 
Fastighetsägareförening har tidigare gjort en enkät om intresset för kabel-TV. 
Nu går vi vidare med en enkät om intresset att via föreningen köpa ett bra 
parabolpaket till fördelaktigt pris. 

Kabel-TV 1994 

Vid årsmötet i februari infor
merade föreningen om det 
senaste i frågan om kabel-TV. 
Enligt uppgift från Telever
kets Kabel-TV-division plane
rar man att under 1992 göra 
en fältundersökning i hela 
Huddinge. Då kommer man 
att testa förutsättningarna för 
enskilda hus i olika områden. 

Ett genomförande för dem 
med gynsamma förutsättning-
ar beräknas kunna ske under 
1993-94. Med goda förut-

INTRESSEANMÄLAN FOR PARABOLPAKET 

JA, vi är intresserade av att skaffa ett parabolpaket 
genom föreningen 
Denna intresseanmälan är inte bindande. Vi emotser mer 
information om kostnader och vad parabolpaketet innehåller. 

Namn: 

Adress: 

Tfn: jag vill bli medlem 



sättningar menas bl a att huset 
geografiskt ligger nära de två 
huvudledningar som idag går 
genom Snättringe. Den ena 
går längs Häradsvägen och 
den andra i ett stråk längs 
Norrbyvägen, Storbergsvä
gen, Svängvägen och vidare 
upp mot Utsälje. 

Ett annat krav är att ledningar
na för tele och el ska vara 
separerade ti l l fastigheten. 
Televerket räknar nu med en 
kostnad på upp till 10.000 kr 
föranslutningoch att ingen är 
beredd att betala så mycket 
mer. Det har alltså ökat några 
tusenlapppar sedan senast 
och kan nog öka ytterligare. 
Vi fortsätter att bevaka kabel-
TV frågan. 

Parabolpaket för 
ca 10 000 kr 

För att tillgodose de som inte 
tror sig kunna få kabel eller 
inte vill vänta till mitten av 
90-talet har föreningen även 

tagit kontakt med ett antal 
leverantörer av parabolpaket. 

Syftet har varit att försöka hitta 
en bra produkt till ett oslag-
bart pris för våra medlem
mar. Enligt de offerter vi fått 
in så beror priset i stor ut
sträckning på hur många 
parabolpaket man gemen
samt beställer. Redan vid 25 
beställningar så går det att 
pressa priset betydligt. Som 
jämförelse kan nämnas att 
föreningen fått in ca 370 in-
tresseanmälningar för ka-
bel-TV. 

Vi vil l nu gärna veta hur 
många som är i ntresserade av 
att via föreningen eventuellt 
köpa ett parabolpaket till ett 
förmånligt pris. Föreningen 
förmedlar utan någon ekono
misk vinning för egen del. 
Det paket som kan vara ak-
tuelIt är ett sk Astrapaket med 
satellitmottagare, parabolan-
tenn, mikrovågshuvud, pola
risationsväxlare, fjärrkontroll 
och kablar. Alla kanaler som 
sänds via Astra kan tas emot t 
ex TV3, MTV, Screensport, 
Lifestyle, Childrens Channel 
mfl samt betalkanalerna TV 
1000 och Filmnet. De som 

visat intresse kommer att 
bjudas in till en särskild infor
mation och visning av pro
dukten där man också kan 
diskutera vilka komplettering
ar som behöver göras om man 
vill få kontakt med ytterligare 
satelliter. 

Du som är intresserad av att 
köpa ett parabolpaket via 
föreningen fyller i svarstalong
en och skickar den t i l l 
föreningen senast torsdagen 
den 9 maj 1991. Intressean
mälan är inte bindande. Alla 
som skickar in talongen 
kommer att få ytterligare in
formation. Eventuellt kommer 
vi också att samarbeta med 
föreningarna i Stuvsta och 
Fullersta för att få så stor 
mängd rabatt som möjligt. 

Information, köp och leve
ranser beräknas i huvudsak 
äga rum direkt efter kom man
de sommar. Priset beror på 
antalet intresserade men 
kommer att hamna någon
stans mellan 9.000 kr och 
11.000 kr. 

Snättringe 
Fastighetsägareförening 

Box 2099 
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Synpunkter på Snät-
tringedalen: 

Fler utfarter 
på Häradsvä
gen minskar 
hastigheten 

Föreningen har yttrat sig 
över detaljplanen för Snät-
tringedalen 1. Vi hävdar att 
det är förkastligt att stänga 
av Frösövägen, Pinnmovä-
gen och Milstensvägen mot 
Häradsvägen. 

Avstängningen skulle inne
bära en icke önskvärd trafi
kökning på mindre gator 
som Snättringevägen och 
Frösövägen samt en ökad 
belastning på den redan 
besvärliga korsningen mel
lan Snättr ingevägen och 
Häradsvägen. 

Vi tycker att det är bra med 
många utfartsvägar längs 
Häradsvägen. Dessa bidrar 
till att hålla nere trafiktem
pot. Fler rödljussignaler är 
ett annat tempodämpande 
önskemål. Vi påpekar även 
att utfarterna mot Härads
vägen bör ske där sikten är 
god. Därför föreslår vi att 
Gnejsvägen stängs av vid 
nuvarande utfart mot Hä
radsvägen och istället fort
sätter ut på Häradsvägen via 
nuvarande Milstigen där 
sikten är god. Gnejsvägens 
nuvarande utfart är mycket 
trafikfarlig. 
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Ny ägare till Forsbergs kiosk 
Tony hoppas på varm "glass
sommar" 
Tony Tuominen, 25 år, är ny ägare till kiosken på Lönnvägen sedan 
november förra året. Många av oss var säkert där invigningsveckan och 
drack en kopp kaffe eller köpte två kexchoklad till priset av en. Då var det 
ganska glest på hyllorna men sortimentet utökas hela tiden. Nu finns det 
mesta man kan önska sig i en kvarterskiosk. Du kan också köpa fiskekort 
till Gömmaren, lämna in dina säkra stryktipsrader eller satsa på en 
penninglott. 

Landslagsmetare 

Tony inte bara säljer fiske
kort utan är själv en riktig 
storfiskare. Träningen sker 
som med lem i Långsjö-
Gömmarens fiskevårdsföre
ning men de stora nappen 
blir som landslagsman i VM 
i mete. Innan han blev kio
skägare var Tony fritidsle
dare samt jobbade 8 måna
der i Australien på en ita
liensk restaurang. 

- Ett underbart land med fint 
klimat och öppna männi
skor, tycker Tony. Men Snät-
tringeborna är inte så dum
ma dom heller. Till somma
ren hoppas Tony på värme
bölja så vi vallfärdar till kio
sken för att få svalka i form 
av glass och läsk. 
- En liten kiosk lever på små 
marginaler. Det går runt idag 
men det vore fint om vi 
kunde utöka med mer spel t 
ex Oddset. För att kunna 

göra det krävs både högre 
omsättning och en större 
kiosk. 

Korv eller kultur 

Forsbergs gamla kiosk är lite 
av en kulturbyggnad i Snät-
tringe. Den har funnnits där 
de senaste 35 åren och lever 
kvar på dispens. Dagens 
kiosker är betydligt större 
och liknar mer en liten affär. 
Läget är väl inte heller det 

Tony Touminen 
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allra bästa sedan Snättringe-
leden kom till. Kanske finns 
det anledning att i anslut
ning till de nya planerna för 
Snättringedalen satsa på en 
större kiosk bredvid Vivo. 
Då skulle man också kunna 
ha korv och hamburgerför-
säljning till hungriga Snät-
tringebor. 

- Vissa undersökningar har 
tidigare gjorts för att komp
lettera med grill men de som 
bor i närheten har proteste
rat, säger Tony. De moderna 
kiosker som finns i dag har 
en bra luftrening så det be
höver inte lukta grillat lång 
väg. Däremot måste parke
ringar och tillfarter vara 
ordnade på ett bra sätt. 

Än så länge så litar Tony till 
sina stamkunder som börjat 
hitta tillbaka till den lokala 
kiosken. 
- Är det något som fattas i 

sortimentet så är det bara att 
säga till så skaffar vi hem, 
säger Tony som har ambitio
nen att jobba upp kiosken 
till en tillgång för Snattringe. 
HUSBLADET kan bara önska 
honom lycka till - både med 
kiosken och VM-fisket! 

Ny Huddingekar
ta i maj 

I början av maj ger kommu
nen ut en ny karta över 
Huddinge. Den förra har 
hunnit fylla 10 år och myck
et har hänt sedan dess. 
Nyheter fram till och med 
årsskiftet 90-91 finns med. 
Skalan blir som tidigare 
1:20.000 . En nyhet är att 
särskilda kartor över cen
trumbildningarna finns med 
i skala 1:7.500. 
1 cm motsvarar 75 m. Dessu
tom blir kartan utsmyckad 
med en del foto-grafier från 
Huddinge. 

Enligt Maja-Lisa Netz på 
Statsingenjörskontoret kom
mer kartan att kosta 
50 kr/st . Den finns att köpa 
v id k o m m u n e n s kansl i , 
kommundelsför-valtningar-
na och bokhandlarna. Här 
finns alltså möjlighet att lära 
känna sin närmaste omgiv
ning. Kanske kan man också 
hjälpa någon stackars förvir
rad själ tillrätta. 
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KÖKSMONTAGE -
installerar 25 000 spisar varje år 

Många av oss som åker Snättringeleden har sett ett företag som heter 
KÖKSMONTAGE. På gården brukar det ibland vara fullt med gamla spisar 
och kylskåp. HUSBLADET ringde upp Lottie Eriksson på Köksmotage och 
undrade hur det kunde komma sig. 

Vitvaruinstallatör 

Köksmontage är ett företag 
som funnits i Snättringe 
sedan 18 år tillbaka. Företa
get är entreprenörer åt i för
sta hand de allmännyttiga 
bostadsföretagen t ex Riks
byggen, Svenska Bostäder 
och Familjebostäder. Som 
vitvaruinstallatör har man 
hand om inmoterning av 
spisar, diskmaskiner, kyl-
och frys samt fläktar. Det 
gäller både vid nyproduk
tion och vid renovering. Det 
kan bli upp till en 25 000 
lägenheter som får nya vita 
varor varje år. Vitt är fortfa
rande den mest vanliga fär
gen även om det finns mode 
även i färgen på spisen. Vill 
man ha något utanför stan
da rdp rog rammet så kan 
man oftast som hyresgäst 
göra ett eget tillval och punga 
ut med några extra hundra
lappar. Spisar med hällar har 
t ex ökat markant i popula
ritet. 

För bostadsföretagen är det 
bekvämt att anlita en entrep
renör som håller varorna i 
lager och kommer ut med en 
fullt utrustad lastbil med 
både elektriker och snicka
re. 

VD Lennart Johnsson och Lottie Eriksson,administratör 

Liten personalomsättning 

Som de flesta företag i Snät
tringe så har Köksmontage 
låg personalomsätning. Av 
de totalt 22 anställda har 
många medarbetare varit 
med sedan starten. Grunda
ren, Torbjörn Strandberg, 
sålde företaget 1988 och den 
nya VD:n heter Lennart 
Johnsson. Företaget har haft 
vind i seglen även om den 
nya momsen gjort att instal
la t ionskos tnaderna ökat 
med 25%. Vitvarorna måste 
ju trots ökade kostnader 
komma på plats. Någon 
marknadsför ing behöver 
man inte kosta på sig efter
som kunderna är ständigt 
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återkommande. Det gäller 
bara att göra ett bra jobb 
så inte någon konkurrent 
får in en fot. 
Köksmontage jobbar över 
hela Stor-Stockholm och 
man kan se de oranga bilar
na både i Märsta och Nynäs
hamn. För framtiden finns 
planer på att montera hela 
kök dvs även snickerierna, 
men det återstår att se om 
det blir verklighet. 

Gamla spisar till skroten 

De utbytta vitvaror som står 
i ur och skur på gården 
kommer alla att skrotas. 
Spisar och kylskåp är ofta 
upp till 20 år gamla och har 
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tjänat ut. Någon försäljning 
av begagnat förekommer 
inte. 
Köksmotage är med andra 
ord med om både den första 
och sista resan för hyresgä

sternas vitvaror. En och 
annan bostadsrät t tillhör 
också kundkretsen men vil
laägarna får lita på sin egen 
händighet eller anlita hant
verkare. För att inte tala om 

hemtransporten som brukar 
fresta på både kropp och själ. 
Så visst finns det fördelar 
även med hyreslägenheter t 
ex Köksmontage! 
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Bagarbröd blev polisstöd 

På Snättringesidan vid brofästet mot Stuvsta står ett fint hus med namnet 
på framsidan - HÖGKLINT. Nuförtiden säljs det vedspisar i bottenvåning
en, men för drygt 30 år sedan fanns där ett konditori. Bakom bröddisken 
stod en man som kom att göra sin hustrus namn välkänt bland tusentals av 
Sveriges polismän. Det handlade inte om mord eller rån. Det handlade om 
aktier som sedemera bildade grundplåten till en stipendiefond för polis
män. 

Enligt vår källa var bagare 
Hugo Johnson en företagsam 
person med utpräglad eko
nomisk läggning. Han bod
de med sin fru Hildur i vå
ningen ovanpå konditoriet. 
En 50-liters mjölk-kruka fick 
tjäna som sparbössa för 
växelpengarna. Pengarna 
satsades sedan på aktier och 
eventuellt några hyresfastig
heter i Årsta. 

I mitten av sjuttiotalet tog 
Hugo Johansson kontakt 
med Svenska Polisförbundet 
för att göra en donation till 
en fond. Det fanns då redan 
en Polisskadefond för bidrag 
till poliser som skadats eller 
dödats genom brott, men 
Hugo ville hedra sin hustrus 
minne med en egen fond. 
Genom två stora donationer 
på vardera ca 1 miljon kro
nor tillfördes 1977 Svenska 
Polisförbundet dels Hildur 
Johnsons stiftelse, dels Hil
dur Johnsons minnesfond 

Stiftelsen har bl. a till uppgift 
att ge stöd till polismän som 
på g r u n d av ö m m a n d e 
omständigheter är i behov 
av hjälp och där det måste 
ses som en hederssak att 
träda hjälpande emellan. 

Fonden är till för att främja 
vidareutbildning av polis
män. 

Sedan 1979 har 1457 poliser 
fått någon form av bidrag. 
Totalt har drygt 2,5 miljoner 
kronor betalats ut. Kapitalet 
uppgår till drygt 2,4 miljo
ner kronor. 

Kanslichef Rolf Ekman vid 
Svenska Pol isförbundet 
hade kontakt med Hugo 
Johnson i samband med 
donationerna. Han fick al
drig höra några direkta skäl 

till varför han ville stödja just 
polismän. Han tycktes aldrig 
ha haft någon direkt kon
takt med polisverksamhe
ten. Enligt Rolf Ekman har 
donationerna gjort stor nyt
ta för enskilda poliser. Det 
hörs respekt i rösten när han 
avslutar samtalet med orden: 
"Han hedrade oss med till
gångar som han hade skra
pat ihop under en livsgär
ning. Tydligen kände han 
inga andra förpliktelser. Han 
insåg nog polisarbetets svå
righeter i ett föränderligt 
samhälle". 
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Brasan tänds kl 20.30 
Välkommen! 

Lämna bilen hemma. P-platser finns inte 

Arrangörer: 
Snättringe Fastighetsägareförening 
Hem- och skolaföreningen i Utsälje 
Samfällighetsföreningarna i Utsälje 


