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Vad tycker Du om Snättringe ?
Snättringe Fastighetsägareförening har vid
två tidigare tillfällen (1983 och 1987) gjort en
enkät bland snättringeborna för att ta reda
på vad man tycker om sin boendemiljö. Nu
är det snart dags för en ny enkät där vi vill ta
reda på Dina åsikter om bl a.:
få bebyggelse
é
kommunikationer
kommunikationer
ti
service

vägar och trafiksäkerhet
mm
é
vägar och trafiksäkerhet
#
mm
Har Du några frågor som Du vill få belysta
i vår enkät kan Du snarast kontakta Lars
Lehman, tel 08/711 66 77.
Resultatet av enkäten kommer att presenteras i ett kommande nummer av Snättringe
Husblad.

Snättringe Husblad

ÅRSMÖTE
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte tisdagen den 16 februari
kl 19.00 i Snättringeskolans matsal
PROGRAM
1.

Årsmötesförhandlingar

2.

Tips och råd om hur Du kan försköna Din trädgård.
Lämpliga växter för Din täppa. Tillfälle för frågor.
Se bilder och lyssna till Lennart Öman, mångkunnig trädgårdsexpert och blomstervän.

3.

Närvarolotteri

Efter mötesförhandlingarna bjuder föreningen på
smörgås med lättöl eller läskedryck.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Snättringe Husblad
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Verksamhetsberättelse 1992
Styrelsen har haft nio sammanträden under
året. I likhet med tidigare år har föreningens
kommittéer och enskilda styrelseledamöter
dessutom haft en mängd möten och kontakter.
Vid årets slut var 993 huhåll betalande medlemmar i föreningen. Det ar en liten minskning mot föregående år (rekordåret) med 44
medlemmar. Styrelsen är glad och tacksam
över att så många hushåll aktivt stöder
boendeinstressena i Snättringe genom att
betala sin medlemsavgift. Vi siktar dock på
att fler blir medlemmar av de nästan 3 000
hushåll som finns i Snättringe.
Årsmöte
Vid årsmötet 1991 informerade Åke Ryberg,
Huddinge Elverk, om praktiska tips angående energi. Dessutom repeterades parabolerbjudande och de aktuella läget för
möjligheter till kabel-TV.
Julfesten
Den traditionella julfesten i januari, nr 21 i
ordningen, lockade 169 barn och 130 vuxna.
Det var ett mindre antal än föregående rekordår. Slagsta Gille spelade upp och bjöd
på dans kring granen. Clowner spexade på
scenen och teckande filmer visades. I övrigt
fanns lotterier, fiskdamm och andra spel. Vi
arrangerade festen tillsammans med Fullersta Fastighetsägareförening.
Valborg
Majbrasan vid Utsäljeskolan var ovanligt
svårtänd och slocknade kl 02.00. Fyrverkeriet
föreföll som vanligt att uppskattas. Vi hade
en ny mikrofon så att tal och skönsång hördes ovanligt bra. Ett glädjande stort antal
människor var samlade. Föreningen samarbetade m e d Hem och Skola samt sam-
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fälligheterna i Utsälje.
Trädgård
Föreningen förmedlade trädgårdsvaror till
snättringeborna såväl vid vår som till hösten. Antalet beställningar minskade i förhållande till föregående år. Trädbeskärning
har också förmedlats.
Husbladet
Vår informationsskrift till snättringeborna,
Snättringe Husblad, kom ut med tre nummer inklusive medlemsmatrikel. Vi har fortsatt att informera om aktuella planer och
aktiviteter i Snättringe. Vi har också besökt
och och gjort reportage om företagare i vårt
närområde.
Parabol
I början av året visade det sig att intresset för
förmedling av parabol hade minskat. Endast ett fåtal boende utnyttjade erbjudandet. Möjligen bidrog det allmänna ekonomiska klimatet delvis till detta. I övrigt sjönk
priser på paraboler märkbart efterhand.
Besked från Televerket gjorde att vi kunde
utesluta möjligheterna till kabel-TV inom
Snättringe under överskådlig framtid. Styrelsen har tills vidare funnit att parabolfrågan får vila.
Hastighetskontroll
I början av september anordnade föreningen
ett antal hastighetskontroller på olika platser i Snättringe. Vi lånade och bemannade
en hastighetstavla som visade trafikanterna
den egna hastigheten. Resultaten redovisades i Snättringe Husblad och skickades i
detalj till Huddingepolisen och trafikpolisen
i Solna för kännedom. De största och flesta
överträdelserna skedde återigen vid Lönn
vägen.
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Tomtförsäljning

Samverkan

I s a m b a n d m e d p l a n e r i n g e n av
Snättringedalen sålde föreningen under året
en tomt på 85 m2 till byggnadsfirman L-E
Lundberg för 5 000 kr.

De fina s a m a r b e t e t m e d våra systerföreningar i Stuvsta och Fullersta har fortsatt. Rissammanslutningen Villaägarna har
liksom tidigare år fått tre kronor per betalande medlem i verksamhetsbidrag. I Övrigt
har styrelsen haft fortlöpande kontakter med
medlemmar och företrädare för kommunen
och kommundelsnämnderna.

Skrivelser
Under året har vi också skickat iväg en rad
skrivelser. Vi har bl.a. yttrat oss i stadsplanefrågor om Snättringedalen 2 och kvarteret
Mjölner vid järnvägen. Vi har skrivit till
kommunen om hastighetsdämpande åtgärder vid Mästarvägen och Laboratorvägen.
Vi har också skrivit till posten och framfört
kritik över service vid postkontoret i Stuvsta. Det sistnämnda har vi också fått svar på.
I övrigt har vi utan framgång försökt få
adresser till nyinflyttade i Snättringe.
Julgran
I slutet av året s a m v e r k a d e vi m e d
kommundelsnämnden i Stuvtsa-Snättringe
och Plast-In AB så att en större julgran med
beslysning kunde placeras längs Häradsvägen vid Plast-In. Vi hoppas att den har
spridit lite glädje i vintermörkret åt alla
snättringebor som passerat granen.
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Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar för stödet under det gågna året.
Flera styrelseledamöter drabbades av en del
sjukdomar under året. Lyckligtvis var prognoserna goda vid årets utgång. Vi hoppas
på nya krafttag och gemenskap samt önskar
alla medlemmar, blivande medlemmar oach
alla andra snättringebor ett Gott 1993!

Snättringe i januari 1993

Styrelsen för Snättringe
fastighetsägareförening

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
- Halv
- Mindre

800 kr for 14 dagar, därefter 400 kr per påbörjad vecka
400 kr för 14 dagar, därefter 225 kr per påbörjad vecka
350 kr för 14 dagar, därefter 175 kr per påbörjad vecka

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

Per dag:
Stegställning
Betongblandare
Stege (även 4-delad)
Avloppsrensare
Trädgårdsvält
Grässåningsmaskin/
Gödselspridare
Häftpistol
Tapetbord
Slagborrmaskin
Slipsten till dito

30
40
25
30
25

kr
kr (minst 3 dagar)
kr
kr (jouravgift vid helger)
kr

30 kr
20 kr
20 kr
20 kr
15 kr

Icke medlemmar i föreninseii betalar tilläte 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- och inlastning av materiel
äger rum måndag, tisdag och torsdag. Vi har stängt lördag, söndag och övriga
helgdagar.
OBS! All ut- och inlastning ombesöries av den som hvr. Transporter kan vi t w ä r r inte
hiälna till med.

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

Telefon 08/774 2111
Välkommen
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med Din

beställning!
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Julfesten lockade ca 300 deltagare. För musik och dans
svarade Slagsta Gille ( se omslag). Från scenen trollade Medij Joker. Full fart var det också på chokladhjulet
och kön var lång till peka rätt och fiskdamm. Kaffe, saft
och bröd fanns också att tillgå och många gick hem med
fina priser under armen.
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