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Kontakta gärna någon av våra 
styrelseledamöter om du är 
intresserad av att arbeta i 
föreningen. 

Få medlemmar 
köpte parabol 

Föreningens samarbete med 
möjlighet att köpa en bra 
parabol till förmånligt pris 
blev sparsamt utnyttjat av 
föreningens medlemmar. 
Vid en föregående enkät
förfrågan var intresset 
mycket stort. Säkerligen är 
det lågkonjunkturen och 
osäkerheten med sysselsätt
ningen som har satt sina spår 
även här. Enligt uppgift är 
tendesen densamma i hela 
TV/radiobranschen. 
Föreningen hoppas dock att 
de medlemmar som har köpt 
parabol är nöjda. Vi kommer 
att vara lyhörda om det finns 
intresse för gemensamma 
inköp även i framtiden. 

Köp 
trädgårdsprodukter! 

Vi fortsätter med vår sed
vanliga förmedling av 
trädgårdsprodukter. Be
ställningskort delas ut sam
tidigt med denna tidning. 

Valborg vid 
Utsälje 

Det sedvanliga valborgs-
mässofirandet skedde som 
vanligt vid Utsäljeskolan. 
Föreningen arrangerade 
som vanligt tillsammans 
med Hem och skola och 
samfälligheterna i Utsälje. 
Mats Sundberg höll ett fint 
vårtal. Det hördes särskilt 
bra eftersom högtalarna var 
i ovanligt god form. 

Fyrverkeriet tycktes som 
vanligt tillfredsställa de 
många åskådarna. 

Efter föreställningen blev det 
en sen natt för brandvakter
na. Brasan var ovanligt seg. 
Det var inte heller roligt att 
hitta järnsängar i askan. De 
brinner ju inte så bra. Det är 
tråkigt att det finns de som 
inte själva kan ta ansvar för 
sitt skräp utan lägger en yt
terligare börda på männis
kor som redan osjälviskt har 
tagit på sig ett merarbete. 
Hoppas att järnskroten inte 
upprepas nästa år. 

Nya 
hastighetsmätningar 

Från den 4 september till den 
11 september kommer för
eningen än en gång ha en 
riktad insats för att påvisa 
hastigheterna i Snättringe. 
Vi kommer att på olika plat
ser vid olika tillfällen mon-
era upp en anordning som 
kommer att visa förarna av 
olika fordon vilken hastighet 
de håller. Vid den förra 
mätningen föregående höst 
var hastigheterna överlag 
mycket höga på Lönnvägen 
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Planeringen av 
Snättringedalen fortsätter 
Nu börjar även planeringen för Snättringedalen 2 i området kring Videlen och VIVO 
Matbörsen att ta form. Snättringe Fastighetsägareförening har fått samråds
handlingar och ska yttra sig före den 18 september. Byggnation beräknas kunna 
påbörjas under 1995. Om planerna går i lås kommer cirka 300 nya invånare att kunna 
hälsas välkomna av oss 7.300 som redan bor i det trivsamma Snättringe. 

Området har sedan början 
av 50-talet varit belagt med 
nybyggnads fö rbud på 
grund av motorvägsplaner. 
Dessa planer har nu slutgil
tigt kastats i papperskorgen. 
Istället ska ett sextiotal hus 
få växa upp. 

28 parhus planeras i huvud
sak längs Stenhuggarvägen. 
Strax norr om Matbörsen 
föreslås 7 st fyrfamiljsvillor, 
anpassade för äldreboende. 
För de nämnda husen avses 
bostadsrätt eller äganderätt 
att gälla. Exploatör är 
Byggnads AB L E Lund
berg. I övrigt handlar det 
om friliggande villor i en
skild regi. 

Trafiken ska lösas genom 
förbättrade vägkorsningar 
med S tenhuggarvägen . 
Oxelvägens utfar t mot 
Lönnvägen stängs och er
sätts av Stenhuggarvägens 
förlängning. Svängvägen, 
Stråkvägen och Oxelvägen 
samt en kortare ny väg från 
Koltrastvägen avslutas med 
vändplaner för bilar med 
föjlighet för gång- och 
cykeltrafik att fortsätta. 

De 90-talet hushållen är 
spridda över nästan 1 km 
sträcka och beräknas inte 
medföra någon större trafik
ökning på vägarna. Troligen 
behövs bullerplank på delar 
vid Lönnvägen. Idag är tra
fiken på Lönnvägen omkring 
3.500 fordon/dygn. 

Bebyggelsen sägs stämma in 
i befintlig miljö. I en ca 100 
meter lång och 30 meter bred 
sträng längs Stråkvägen, 
nedanför Köksmontage , 
planeras ett naturområde för 
naturlek. I ett mycket tidigt 
skede framförde föreningen 
boendes önskemål om ett 
grönområde för ökad trivsel 
inom området. Det återstår 
att se hur det blir utformat. 

Den befintliga grusplanen 
för bollspel m.m. kommer 
att försvinna. 

Boende har redan hört av sig 
till föreningen med syn
punkter. Föreningen avser 
givetvis att avge ett väl ge
nomarbeta t y t t rande till 
kommunen. 

5 000 kr för lång
smal mark 
Föreningen har under som
maren sålt en mindre lång
smal sträcka mark i området 
till Byggnads AB L E Lund
berg för 5.000 kr. 

Glesare 
busstrafik 

I övrigt har vi noterat att SL 
överväger att göra vissa 
förändringar i busslinjer i 
Huddinge. Det handlar både 
om glesare trafik och änd
rade linjedragningar. För
eningen ska titta närmare på 
detta. 

Tunnel på 
Häradsvägen 

Enligt tidningen Mitt i Hud
dinge är det nu klart med 
pengar för att genomföra den 
planerade förlängningen av 
Häradsvägen över Stuvsta 
station via tunnel till Hud
dingevägen. 
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Skiss över Snättringedalen 
Så här kommer husen att ligga utspridda när Snättringedalen 2 är utbyggd. Det 
kan vara lite svårt att se på de här skisserna men utgå ifrån Vivo och kända vägar 
så kan man föreställa sig hur det kommer att bli. 

Långa väntetider 
på posten i Stuvsta 

I våras skickade föreningen 
en skrivelse till Postens södra 
regionkontor där vi an
märkte på de orimligt långa 
kötiderna vid postkontoret i 
Stuvsta. Vi betonade att vi 
inte trodde att det berodde 
på personalen utan snarare 
var en fråga om för få an
ställda eller andra liknande 
skäl. 

Någon månad senare fick vi 
svar. Postens Sonja Ledin 
skrev att det regelbundet 
görs väntetidsmätningar. 
Det hade varit långa vänte
tider på över 10 minuter vid 
några tillfällen i slutet av 
1991. 

För att komma tillrätta med 
detta hade Stuvstaposten 
inrättat en särskild informa
tionskassa för tidskrävande 
ärenden. Antalet öppna 
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kassor vid månadsskiften 
hade också ökats. 
Senare mätningar hade visat 
att väntetiderna låg på en 
acceptabel nivå, enligt pos
ten. 

Föreningens medlemmar 
hade hört av sig om vänteti
der på över en timme. Vi 
hoppas nu att problemet är 
ur världen, men är ändå na
turligtvis observanta på den 
fortsatta utvecklingen. 
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Bli medlem i Snättringe Fastighetsägareförening! 

Snättringe Fastighetsägareförening är till för Dig som bor i egen villa, rashus 
eller bostadsrättslägenhet. Föreningen har till uppgift att ta tillvara medlemmar
nas intressen när det gäller bl a: 

* boendemiljö * trafik- och stadsplanefrågor 
* information och medinflytande 

Du som är nyinflyttad eller av annat skäl ännu inte är medlem: 
Gör som 1000 andra hushåll i Snättringe. Bli medlem för 80 kr/år. 
Använd vårat postgironummer 7 52 73 - 3 . 
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Ett vattenhål i Snättringe -
VIVO Matbörsen på Kallkärrsvägen 

I 18 år har den funnits där - vattenhålet för hungriga och törstiga Snättringebor. 
VIVO-Matbörsen har en stor kundkrets som är tacksamma för de generösa öppettiderna 
och det fina sortimentet. Nu finns det planer på att bygga ut affären så att det blir 
mindre trångt mellan hyllorna. HUSBLADET har träffat en av de två köpmännen 
som basar för Matbörsen - Susanne Falk. 

Gott om bra parkeringsplatser vid Matbörsen. 

Tillhör man Vivo-kedjan är 
man sin egen och kan kalla 
sig köpman till skillnad från 
t ex Konsumbutikerna där 
det är en föreståndare som 
bestämmer var burkarna 
skall stå. Susanne Falk har 
tillsammans med Kalle Sjö
berg varit köpman i två år. 
Men det betyder inte att Su
sanne är någon nykomling i 
Snättringe utan redan för 17 
år sedan började hon som 
sommarvikarie på Vivo 
Matbörsen och har allt se
dan dess funnits med i före
taget. Det betyder att hon 
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känner de flesta stamkun
derna och vet vad Snätt-
ringeborna vill kunna stoppa 
i sina matkassar. 
Grönsaksavdelningen är ett 
av flaggskeppen som kräver 
mycket omsorg och tillsyn. 
Några mögliga frukter kan 
snabbt förstöra hela sorti
mentet. 

I delikatessdisken kan man 
också provba på Matbörsens 
egen laxröra av gravad och 
rökt lax i creme fraisch. En 
populär aptitretare till hel
gerna. 

Susanne sätter kvalitet före 
lågpris och anser att man 
vinner i längden på att ha 
bra varor. Men visst måste 
man konkurrera med 
extrapriser och specialer
bjudanden. Satsningen på 
jord och mull till vårbruket 
har slagit väl ut och det är 
inte många som försökt att 
köra iväg med säckarna utan 
att betala. Butiken är försko
nad från några stora snat-
teriproblem och även de 
nattliga tjuvarna har hållit 
sig borta. 
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Besinpumpen tillhör också 
Matbörsen och är nog en av 
de mest tankade pumparna i 
Huddinge. I det här fallet så 
är pr iset ett vä lkommet 
konkurrensmedel,åtmind-
stone för oss bilister. 

Vår fotograf avslöjar att han 
brukar köpa en och annan 
grillad kyckl ing hos 
Matbörsen som annars kan 
vara svårt att få tag i på nära 
håll. Något gatukök är däre
mot inte aktuellt i anslutning 
till butiken eftersom nattlivet 
får anses mycket lungt. De 
närliggande radhusen är 
säkert tacksamma för att 
slippa oset av nystekta ham
burgare. 

Antalet kunder har hela ti
den ökat och nu finns det 
planer på att bygga ut affä
ren. Inom två år skall den 
nya butiken stå klar redo att 
ge service även åt de nya 
kunderna från Snättringe-

Susanne Falk bland frukt och grönt. 

dalen. Susannes slutord när ett stort tack till alla ''under-
vi lämnar VIVO Matbörsen bara och gulliga kunder i 
mitt i fredagsrusningen är Snättringe"! 

Snättringe Husblad 7 



Intryckt mellan hällar -
Snättringetryckare firar 25-årsjubileum 
Mitt emellan stora stenblock ligger Kjellis Offset AB. Ett familjeföretag som firar 25-
årsjubileum. Trots kärva tider klarar man sig bra tack vare hög kvalitet och säkra 
leveranser. När HUSBLADET hälsade på höll man just på med att plocka bort all 
utrustning för blysättning. Nu är det datorer och Desk Top som gäller! 

Att Börje Kjellersten fick 
chansen att på granntomten 
till sin bostad bygga upp ett 
nytt tryck-eri var lite av en 
slump. Källaren i bostads
huset på Oxelvägen började 
bli för trång när fritids
tryckaren skulle övergå till 
att driva företaget på heltid. 
När Milstensområdet bygg
des förstod Börje att det skul
le bli dyrt att spränga bort de 
stora stenblocken på tomten 
intill. Han frågade kommu
nen om det inte skulle vara 
bättre med ett litet företag 
insprängt mellan hällarna. 
Svaret blev överraskande 
nog ja och en hant-verkare 
kunde slå rot mitt bland vil
lor och radhus. 

- Det är aldrig någon som 
har klagat, säger Börje. Vi 
använder inte mycket kemi
kalier och det är inga lång
tradare som dundrar fram 
på gatan 

Kjellis Offset AB är ett rent 
familjeföretag där sönerna 
Anders och Håkan efter 
grafisk utbildning gått in 
som delägare. Även Börjes 
pappa var tryckare så att 
handskas med papper och 
färg ligger i blodet. Att få 
fram de rätta färgerna i en 
trycksak kräver noggranhet 
och exakt passning. Tryck
pressen - en sk Heidelberg-
are -klarar av fyr-färgsoffset 
i A2-format. Att trycktekni-
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Håkan, Börje och Anders Kjellersten vid Heidelberg offsetpress 
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ken kallas off-set förklaras 
med "att tryckplåten över
för sin tryckbild till en rote
rande gummiklädd cylinder 
som i sin tur sätter av tryck
bilden genom att pressa den 
mot pappret". 

Kjellis Offset har specialise
rat sig på högkvalitativt off
settryck till näringslivet och 
offentliga sektorn. Hud
dinge kommun och Bygg
nadsstyrelsen är bl a stora 
kunder. Särtryck ur Svensk 
Byggkatalog år en trycksak 
som kräver att bilderna har 
rätt nyans på fasader och 
byggmaterial. Enligt Börje så 
efterfrågas 4-färgs-bilder allt 
mer och man tar den extrta 



kostnaden för att nå ut med 
sin information på bästa sätt. 

I källaren finns fortfarande 
några gamla maskiner kvar 
som med hjälp av klichéer 
kan trycka kuvert och visit
kort. Där finns också en 
Linotype för maskinel l 
blysättning - en sinnrik kon
struktion som numera mest 
hör hemma på museum. 
Börje kommer att skrota 
maskinen, rensa bort de 
mesta av blytyper, kaster 
och sätthakar som tidigare 
behövdes för att göra ett 
tryckfärdigt original. Nu går 
allt så mycket lättare med 
hjälp av en dator och Desk
Top teknik. Intryckt mellan hällarna på Svängvägen - Kjellis Offset AB 

Med Huddinge Företags
katalog och programmet för 
kungaparets besök i Hud
dinge som exempel på Börjes 
färdigheter som tryckare 
lämnar vi Kjellis Offset. Vår 
sista fråga om en EG-anslut-
ning skulle medföra några 
negativa konsekvenser fick 
ett nekande svar. 

-Som det är idag kan man 
tjäna pengar på att trycka 
utomlands. Även p o r t o t 
från t ex Spanien och Portu
gal kan vara billigare än att 
bara skicka inom landet. Det 
blir mycket pengar om det 
är stora volymer av katalo
ger, säger Börje som hoppas 
att en EG-anslutning skall 
medföra enhetliga porton för 
trycksaker i hela Europa. 

Linotype blysättningsmaskin - vill Du överta maskinen innan skrotning 
så hör av Dig till Kjellis! 
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Café Nytorp inbjuder till 
kaffe med dopp 
Vid Gamla Stockholmsvägen mitt emellan tennisbanan och Källbrinks idrottsplats 

ligger Café Nytorp. En röd stuga med vita knutar och en trädgård under grönskande 

träd. Det är andra året som Ulrika Gyllenklev serverat kaffe och mammas nybakade 

äppelpaj. Den soliga sommaren har gjort att allt fler gäster letat sig fram till den gamla 

stugan som en gång var vägkrog för törstande ryttare. 

Ulrika Gyllenklev i dörrhålet till Café Nytorp. 

Ulrika Gyllenklevs dröm att 
få driva ett eget café med 
trädgård har gått i uppfyl
lelse. Med en stor portion 
envishet lyckades hon över
tyga kommunen om att få 
hyra det gamla rödmålade 
huset. Det hade länge stått 
tomt sedan sista sommar
gästen övergav byggnaden 
och tomten som en gång 
kallades för "Smörpundet". 

Förra året så hade inte Ul
rika vädret på sin sida. Ett 
utecafé i hällregn får tyvärr 
inte så många gäster. Men 
verksamheten gick i alla fall 
ihop utan skulder så Ulrika 
satsade på en ny sommar på 
Nytorp. Den här gången 
sken solen som aldrig förr 
och törstande badare på väg 
till Gömmaren stannade till 
för att få en kopp fika eller en 

avsvalkande läsk. Glass var 
inte heller helt fel när svetten 
rann längs hårfästet. Många 
pensionärer, dagisgrupper 
och utvecklingsstörda från 
Björnkulla har också hittat 
till Café Nytorp. 
Tyvärr får inte Ulrika laga 
någon mat. Det säger Hälso
vårdsnämnden nej till så 
lunchen får bli mammas po
pulära äppelpaj. 
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Vägen utanför är ett litet be
kymmer eftersom många kör 
alldeles för fort. Den sling-
riga vägen inbjuder till 
rallykörning och en 30-skylt 
utanför cafét skulle vara väl
kommen. Beslutet lär emel
lertid ta tid, uppemot två år 
har kommunen meddelat 
Ulrika. Kanske en kopp 
starkt kaffe få besluts våndan 
att släppa. 

Café N y t o r p har haft 
objudna gäster vid ett flertal 
tillfällen vilket har gjort Ul
rika ledsen. Sönderslagna 
fönster och förstörelse i n o m -
hus blir dyrbart när försäk
ringar är för dyra att teckna. 
September blir sista måna
den för i år men Ulrika lovar 
att komma tillbaka i maj 
nästa år igen. Fram till dess 
letar hon efter ett gammal
dags café i Stockholm med 
skylten "till salu" på dörren. 

Terrängtrafik vid Lövdalen 
Föreningen har skrivit till 
kommunen om motorcykel-
och m o p e d k ö r n i n g e n i 
strövområdet mot Göm-
maren, väster om Lövdalen. 
Stigar och gångvägar blir 
sönderkörda och förstörda. 
Djur och människor blir 
störda av motorbullret. 

Vi inser att övervakning 
medför problem, men före
slår ändå att förbudet mot 
terrängtrafik tydliggörs ge
nom att upplysningstavlor 
sätts upp vid de vanligaste 
inpasseringarna till ströv
området. 
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