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Aktivt årsmöte 
Närmare 40 medlemmar fick vara med om ett 
ovanligt aktivt årsmöte den 16 februari. Många 
frågor var uppe till diskussion bl.a. föreningens 
inre arbete och behovet av en karta över medlem
sområdet Föreningens tre tomter är både en 
tillgång och en utgifts-post. I dagens läge är det 
inte lämpligt att sälja men årsmötet aktualise
rade åter frågan och styrelsen kommer att aktivt 
undersöka olika möjligheter. Att sopberget växer 
det vet vi alla och ett sätt att minska antalet so-
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Kontakta gärna någon av våra 
styrelseledamöter om du är intresse

rad av att arbeta i föreningen. 

por är att kompostera. Hur man gör detta finns 
det flera informationsbroschyrer om bl.a. från 
Södertörns Renhållningsverk. På årsmötet kom 
det upp önskemåll om att även föreningen skulle 
bidra med information. Bron i Stuvsta och 
cykelmijön var andra frågor som dryftades innan 
blomstervännen Lennart Öman fick visa egna 
bilder och roande och kärleksfullt kåsera om 
olika blommor och odlingsmetodenblötbäddar. 
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Skiss över en av hustyperna i Snättringedalen 
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Planeringen av 
Snättringedalen 
fortsätter 
Milstensparken bör 
rustas upp 

Föreningen har på nytt ytt
rat sig om planerna över 
Snättringedalen 2. Vi har 
bl.a. framfört att det grön
område som planerats låg 
alldeles för nära den trafike
rade Snättringeleden. Att ett 
g rönområde behövs när 
fotbollsplanen försvinner är 
alla överens om och fören
ingen ställer sig bakom 
kommundelsförvaltningens 
idé om att rusta upp Milsten
sparken .Den ligger söder 
om Kallkärsvägen och väs
ter om Myrmarksvägen dvs 
bakom fritidshemmet Gro
dan. 

Någon samlingslokal i om
rådet finns fortfarande inte 
med på några ritningar var
för föreningen har utttryckt 
sitt missnöje över att någon 
lämplig lösning inte har fö
reslagits. 

I övrigt tycker vi att planer
na ser bra ut. Vi kan också 
konstatera att många avvara 
tidigare synpunkter tillgo
dosetts vilket måste innebära 
att föreningens åsikter har 
viss tyngd. 

Ingen minskad 
hastighet på 
Laboratorvägen 
och Mästarvägen 
Gatukontoret kall-
sinninga till gupp 

I februari fick vi en första 
reaktion från Gatukontoret 
på vår skrivelse om hastig-
hetsnedsättande åtgärder 
vid Laboratorvägen och 
Mästarvägen.Gatukonto-
rets preliminära bedömning 
är att en begränsning till 30 
km/tim med givna förutsätt
ningar inte ligger i linje med 
Huddinges praxis. 
Gatukontoret bedömer att 
det inte heller är angeläget 
att kosta på gupp vid dessa 
gator. Arbete pågår dock för 

att pröva om villaföreningar 
eller liknande själva ska få 
bekosta anläggande av gupp 
om man så önskar. Beslut 
väntas före halvårsskiftet. 

Mjölner en 
våning lägre 

Efter kontakt med de boende 
i området kring den plane
rade bebyggelsen i kv Mjöl
ner vid Stuvsta station har 
föreningen yttrat sig över 
förslaget. Vi ansåg att höj
den på husen var för hög 
enligt de ursprungliga rit
ningarna. Glädjande nog har 
planerarna lyssnat på de 
boende och föreningen var
för hushöjden i det senaste 
förslaget är sänkt med en 
våning. Vi har även flaggat 
för ev parkeringsbekymmer 
genom närheten till den 
överfyllda parkeringen vid 
Stuvsta station. Vi får väl se 
om man hittar någon bra lös
ning. I övrigt har vi uttryckt 
vårt gillande över planerna. 



Gun motade krisen med pensel i hand 
Ställer ut akvareller och prövar ny datateknik 

När Gun Wallier blev arbetslös på grund av arbetsbrist tog det ett tag innan nya tankar kunde ta 
form och ett ljus kunde tändas i det som först bara var ett stort mörker. Gun är utbildad grafiker men 
har alltid haft måleri som hobby - både i olja och med vattenfärg. En mindre lyckad skidsemester 
slutade i gips och då tog Gun upp akvarellmålandet på allvar. Läste böckerom måleriets svåra konst, 
skissade, målade och beslöt sig för att bli konstnär på heltid. Resultatet kunde under våren beskådas 
i Segeltorps bibliotek. 

Gun Wallier i sitt arbetsrum 

Motiven är ofta hämtade från 
Stockholms skärgård eller 
Gotland. Gun är en hängi
ven båtmänniska och då lig
ger det nära till hands att 
ägna sig åt just akvarellmål
ning. Det är lätt att ta med 
sig sin lilla låda med färger 
och lite papper. Vatten finns 
ju i obegränsad mängd! De 
bleka färger som ofta karak
teriserar akvareller passar 

också väl ihop med det ljus 
som finns på sjön. 
En målarkurs i Portugal har 
också lämnat spår efter sig i 
form av akvareller från 
Algarve. 

Gun har använt måleiet som 
ett medel att inte tappa fot
fästet utan att se det som ett 
dagligt arbete med 8-10 tim
mars arbe tsdag. Målar-

väskan får hänga med över
allt och sedan hösten -92 har 
det blivit flera utställningar 
både i Huddinge och Täby. 

Gun har också fortsatt med 
att utveckla sig som data
grafiker och försöker att hitta 
något sätt att förena den nya 
datatekniken och kretivt ska
pande. I sitt arbetsrum på 
Midgårdsvägen tränger hon 
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allt djupare in i de nya pro
grammen och testar möjlig
heterna med Photo-CD. Kan
ske finns det en chans för 
Gun att på sikt kunna för
sörja sig som egen företa
gare med Macintosh och 
färgskrivare som bas
instrument och med layout-
rit- och färgbildprogram som 
tillämpningar. Akvarellå-
dan kommer dock även i 
fortsättningen att finnas med 
och penseln vara det instru
ment som ger både avkopp
ling och framtidstro. 

Nedan: Några exempel på Guns 
akvareller från Segeltorps 
Bibliotek 

Karta över Snättringe 
På nästa uppslag hittar Du en karta över Snättringe. För Dig som är nyinflyttad kan det vara 
intressant att se om Du tillhör föreningens upptagningsområde eller inte. Om Du rycker ut enkä
ten, ser Du kartan bättre. Glöm inte att fylla i enkäten och skicka tillbaka den till Snättringe 
Fastighetsägareförening. Föreningen betalar portot. 
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Vad tycker Du om 

SNÄTTRINGE? 
ENKÄT 

från Snättringe Fastighetsägareförening 

Snättringe Fastighetsägareförening arbetar bl.a. för en bättre boendemiljö i 
vår del av kommunen. Genom att svara på enkäten ger du oss vägledning för 
hur vi ska agera i vår fortsatta verksamhet. 1983 och 1987 gjorde föreningen 
liknande rundfrågningar. Flera av förslagen som kom fram har kunnat 
förverkligas. Har du synpunkter som inte får plats i enkäten - svara gärna på ett 
.. Vik här! 
löst blad. Enkätsvaren kommer att redovisas i Husbladet hösten 1993. 

Svaren vill vi ha så snart som möjligt dock senast den 1 maj 1993. 

Svaren kan lämnas direkt i postlåda utan porto. Om du vill hjälpa föreningen att 
spara pengar kan du också lämna ditt svar i någon av brevlådorna på 
Bergmarksvägen 6, Myrmarksvägen 89 eller Gråbergsvägen 17. Av kartan i 
Husbladet framgår om du bor inom föreningens verksamhetsområde och i vilken 
del av området du bor. 

Tack för din medverkan. Vi hoppas på många svar. 
\ 

STYRELSEN 
g 

P.S. Svara även om du inte är medlem i föreningen. Om du inte redan är 
medlem i föreningen kan du bli det genom att betala in årsavgiften för 1993, 80 
kr på pg 752 73 - 3. 
Efter att Du har svarat på frågorna viker du ihop handlingen och tejpar i kanten 
så att nedanstående del blir synlig för posten. Tejpa ej mer än nödvändigt! 

Vik här! 

Snättringe Fastighetsägareförening 

Kundnr: 150 034 500 

141 20 Huddinge 

Tejpa här! 



Sätt x i ( ) 

Hur länge har du varit snättringebo? 

Hur stort är ditt hushåll? 
barn 

Hur gammal är du som svarar? 

Hur bor du? 

Var bor du? (se kartan ) 

( ) 0 - 5 år 
( ) 6 - 15 år 
( ) 16- år 

vuxna: 
0-5 år: 
6-15år 
16- år: 

( ) 0 - 30 år 
( ) 31 - 45 år 
( ) 46 - 65 år 
( ) 66 - år 

( ) rad/kedjehus 
( ) villa 
( ) fritidshus 
( ) flerfamiljshus/ 

lägenhet 

( ) Snättringe gård 
( ) Milsten 
( ) Utsälje 
( ) Skogsäng 

6. Vad anser du om bebyggelsen i Snättringe? 
( ) kan förtätas med friliggande villor 
( ) kan förtätas med rad- och kedjehus 
( ) kan förtätas med flerfamiljshus 
( ) bör ej förtätas ytterligare 

7. Vad anser du om allmän service/affärer i Snättringe? 
( ) bra som den är 
( ) jag saknar följande allmän service/affärer: 

8. Vad anser du om snättringebornas allmänna kommunikationsmöjligheter? 
( ) bra som de är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 

9. Vad anser du om trafiksäkerheten på vägarna inom Snättringe? 
( ) bra som den är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 

10. Vad anser du om trafiksäkerheten utmed barnens skolvägar? 
( ) bra som den är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 



11. Vad anser du om cykelmiljön i Snättringe? 
( ) bra som den är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 

12. Vad anser du om kommunens service? 
( ) bra som den är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 

13. Vad anser du om kommundelsnämndens service? Tillhör: 
( ) bra som den är 
( ) jag vill ha följande preciserade förändringar: 

14. Vad anser du om tillgången på kommunal barntillsyn? 
( ) tillräcklig 
( ) otillräcklig, önskar följande åtgärder: 

15. En väg för brandkåren har nyligen asfalterats genom en del av Gommar-
området. Anser du att vägen ska öppnas för allmän trafik? 
( ) ja, därför att 
( ) nej, därför att 

16. Med Häradsvägens dragning med en ny bro över järnvägen planeras den 
nuvarande bron endast bli öppen för bussar och cykeltrafik. Anser du att 
även den nuvarande bron skall vara öppen för allmän trafik? 
( ) ja, därför att 
( ) nej, därför att 

17. Snättringe Fäf äger tre tomter vid Furuvägen. Taxeringsvärdet är närmare 
en miljon kronor. Fastighetsskatten har gått upp och kostar föreningen 
nästan en fjärdedel av medlemsintäkterna. Frågor har tagits upp om 
pengarna kan användas till något bättre, exempelvis samlingslokal. Har du 
förslag om alternativ? 
() behåll tomterna 
( ) behåll tomterna till bättre konjunktur, sälj och använd pengarna till att: 

( ) sälj tomterna så fort som möjligt, visserligen i ett dåligt läge och med 
reavinstskatt, och använd pengarna till att: 

( ) övrigt: 

18. Föreningen har tagit initiativ och varit delbetalare till en större julgran längs 
Häradsvägen. Det är oklart om andra är beredda att betala i fortsättningen. 
Anser du det befogat att föreningen ska kunna ta hela kostnaden på ca 
5.000 kr? Vi har cirka 80.000 kr i intäkter/år. 
( ) ja 
( ) nej 

19. Kompostering av köksavfall har blivit aktuellt under senare år. Skulle du 
vara intresserad av att föreningen aktiverade sig i detta? 
( ) ja, genom att 
( ) nej. 



20. Rådjur och harar springer tätt runt våra knutar. De är både vackra och en 
fara i trafiken. Anser du att föreningen ska verka för att beståndet minskas? 
( ) ja, därför att 
( ) nej, därför att 

21. Vedeldning och eldning av löv börjar betraktas som en miljöfara. Anser du 
att föreningen ska verka för minskad eldning? 
( ) ja, därför att 
( ) nej, därför att 

22. Emellanåt ser det risigt och skräpigt ut längs våra gator och i våra få 
grönområden, exempelvis runt Utsäljeskolan. Skulle du kunna tänka dig att 
ställa upp på ett dagsverke för städning av allmäna ytor om föreningen 

skulle svara för container och liknande? 
( ) ja, om 
( ) nej. 

23. Föreningen arrangerar årligen olika aktiviteter. Avser du eller någon i ditt 
hushåll att delta i dessa aktiviteter? 
Julfest 
Valborgsbrasa 
Trädgårdvaror 
Materieluthyrning 
Trädbeskärning 

( ) ja 
( ) ja 
( ) ja 
( ) ja 
( ) ja 

( ) nej 
( ) nej 
( ) nej 
( ) nej 
( ) nej 

( ) vej ej 
( ) vet ej 
( ) vej ej 
( ) vet ej 
( ) vej ej 

Förslag till förbättringar/nya aktiviteter: 

24. Vad är mest angeläget för dig att föreningen verkar för? Rangordna följande 
punkter där siffran 1 är mest angelägen för dig. 
( ) stadsplanefrågor 
( ) information om fastighetstillbehör 
( ) allmän information 
( ) fritidsaktiviteter (fester, utflykter m.m.) 
( ) skatte-, juridik- och försäkringshjälp 
( ) information om Snättringe 
( ) rabatter på varor och tjänster, vilka: 
( ) övrigt: 

25. Vad är det bästa med att bo i Snättringe? 

26. Vad är det sämsta med att bo i Snättringe? 

27. Är du medlem i Snättringe Fastighetsägareförening? 
( ) ja 
( ) nej, därför att: 
( ) jag vill bli medlem 

Namn och adress: 
(Ej obligatoriskt) 
Har du fler synpunkter - skriv gärna på lösblad! 





Trots bistra tider köper vi tulpaner 
Ny blomsteraffär satsar på kvalitet och lågpris 

I huset på Häradsvägen 31 har det under åren funnits många olika verksamheter. Senast var det 
pryl och antikshop och före det så kunde man köpa hushållsmaskiner. Ännu längre tillbaka i tiden 
fanns där en möbelaffär. 
Nu har portarna slagits upp på nytt och lagom till våren så kan man botanisera bland snittblommor 
och krukväxter. Det är Anette Sparrelid-Larsson och Jan Parnestam som som etablerat sig som 
JANET's Blommor. 

Jan Parnestam med ett fång tulpaner 

HUSBLADET träffade Jan 
Parnestam som tyckte att det 
var skönt at t få k rypa 
innomhus när vårvindarna 
friskar i. Jan har tidigare haft 
minitorg utanför Korvbröds-
bagaren i Segeltorp och har 
lång erfarenhet av torghan
del. Affärsidén bygger på att 
ha fräscha blommor och 
snabb omsättning. Då kan 

man sälja till ett lägre pris 
och man slipper springa om
kring och vattna krukväxter 
som börjar tappa både blom
mor och blad. 

Jan tycker att det är alldelse 
rätt tid att starta en ny verk
samhet. - Ju sämre tider de
sto fler blommor köper vi 
för att pigga upp tillvaron, 

tror Jan. Många kunder 
tycker också att det är roligt 
att det är verksamhet i huset 
igen. Vi har en stark fram
tidstro och vi har redan 
märkt att kunderna börjar 
hitta hit. 

Utanför butiken så kommer 
det snart upp P-skyltar så att 
det blir lättare att se var man 
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kan ställa bilen. Annars kan 
det lätt bli kaos i backen och 
kunderna kan få rosiga kin
der av annat än butikens sor
timent. 

Populära blommor just nu 
är krysanthemum och pri-
mula men tulpaner håller 
fortfarande tätplatsen. Det 
finns många olika sorter och 
färger så alla kan hitta sin 
favorit. Du som brukar mö
tas av slokande tulpaner så 
fort st jälkarna kommi t 
innomhus och i vas rekom
menderas att läsa vår lilla 
faktaruta här intill om hur 
man sköter tulpaner. Jans råd 
på vägen till alla blomster
kunder är annars att inte 
vattna för mycket. Det räcker 
oftast med att ge krukorna 
en ordentlig genomvattning 
en gång i veckan. 

Lilla tulpanskolan 
Välj tu lpaner som visar 
blomfärgen ordentligt! Allt
för knoppiga tulpaner får 
sämre blomfärg. 
Sär av 1 cm av stjälkarna med 
en vass kniv. Då tar tulpa
nerna lättare upp vatten! Låt 
tulpanerna vara kvar i sin 
förpackning så att stjälkarna 
får stöd under den första ti
den de suger vatten! Då blr 
de raka och fina. 
Placera tulpanerna i en vas 
fylld med ca 10 cm friskt och 
svalt vatten. Låt dem stå svalt 
och dra åt sig vattnet i ett par 
timmar. Ta bort papperet och 
sätt vasen där du vill ha den. 
Försök att hitta en dragfri 
och sval plats. Undvik di
rekt solljus.Tänk också på att 

inte placera dem nära färsk 
frukt. Tulpanernas åldrande 
påskyndas av den etylengas 
som frukten avger. 
Byt vatten varje dag! Använ
der du snittblomsnäring be
höver du inte byta vatten. 
Då räcker det med att fylla 
på vatten. 
Riktig behandling ger frä
scha, raka tulpaner som le
ver länge! 

(Svenska Blomsterfrämjandet) 
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Brasan tänds kl 20.00 
Fyrverkeriet börjar 21.30 

Välkommen! 

Lämna bilen hemma. P-platser finns inte 

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


