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Snättringe Fatighetsägareförening
Aktuella medlemsrabatter 1994 -09-01

Ledare

Citarent

Valet är över. Nu återstår att se vad vi har valt för
tilltro i kommunen och Snättringe de närmaste åren.
Det avgående borgerliga blocket fick ta ansvar under ett
kämpigt ekonomiskt tidevarv med krav på många tuffa
beslut. Nu har väljarna vatt att låta socialdemokraterna
få visa vad de går för. Huddinge kommun ser ut att
behöva en fortsatt ansvarsfull politik. Vi önskar Rolf
Cartsson och hans styrelsekamrater tycka titt med uppgiften. Likaså hoppas vi på livaktig opposition som
gynnar debatten och demokratin.

Tel: 711 25 10

Dala Trä

10 % på
hyrpriset

Tel: 744 74 70

10 % på
ordinarie pris

G:ssons
Fastighetskonsult

15 % på
ordinarie timpris

Tel: 7174 42 43
Mblte.: 010/217 94 91

Lelles Bildelar AB
Gullarängens Gård
Tel: 774 13 00

LTH El
Tel: 774 41 63
Mblte: 010/215 78 18

Malms
Fastighetsbyrå

25 % på
begagnade bildelar
Gratis skrotning av
komplett bil
5 % på
elinstallationer
och materiel

20 % p å
mäklararvodet

Tel: 774 82 88

Q8
Huddingev. 376
Tel: 711 10 82

Stuvsta
Glasmästeri
Stationsvägen 29
Tel: 7111740

Stuvsta Rör
Tel: 774 02 85

TOMI
Elektronik

10 % på
tillbehör och oljor
hyra av släpkärror
(dock ej batterier,
däck, specialerbj.)
10 % vid
rep av fönster i hemmet
30 % vid
rep. inl. i butik
10 & på inramningar
10 % på
VVS-varor, tillbehör och
beställningsvaror
(dock ej på extrapriser
och kampanjpriser)
10 % på
rep. av TV, video, CD,
HiFi mm.
antennmonteringar

Rabatterna ovan erhålls vid uppvisande av
årets medlemskort i
Snättringe Fastighetsägareförening.

Snättrinae

Husblad

Partiernas lokala valrörelser var inte helt lätta att sätta
sig in i. Det mesta läser vi nog i Mitt i Huddinge. Det
ska bli intressant att följa om tidningen kommer att
fortsätta att kritiskt granska de styrande efter regimskiftet.
I stort var nog debatten ganska ren från sparkar under
bältet. Det tycks bara vara ett parti i Huddinge som
mera klart ägnar sig åt insändare med personangrepp av
tveksam modell.
Liksom vid tidigare valrörelser anordnade vi i föreningen en valdebatt. Till vår stora tillfredsställelse kom
partiernas tungviktare även i år. Ett fyrtiotal
snättringebor tog chansen att träffa dem. Det är lite
tråkigt att vi inte blev fler. Kanske var det inte så
engagerande frågor i år? Hur som helst kan vi nog säga
att vi har politiker som är värda att bekanta sig med.
Även om du från början har valt parti finns det goda
skäl att lyssna på och tala med de övriga företrädarna.
Särskilt roligt var det att iaktta politikernas intresse för
de frågor som fördes fram från församlingen. Henry
Pepling talade om stöd för de äldres kulturstadier. I
övrigt berördes bl a Stuvsta stationsbyggnad, barnomsorgen, Häradsvägen, 30 km/tim, överfulla bussar,
skräpig reklam och vad parterna är för och emot i
ekonomin.
Slutligen erinrar vi oss att Rolf Carlsson uttalade att
skatten inte skulle höjas under 1995 men att oförändrad
skatt inte var säkert för hela perioden.

Lars Lehman
ordf i Snättringe Fastighetsägareförening
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15 nya komposter efter
lyckad studiecirkel
Äntligen har studiecirkeln för kompostering
och förnyelse av trädgården dragit i gång.
15 intresserade snättringebor tillsammans
med vår strålande ledare Ylva Landerholm
kommer säkert att leda till ett lyckat resultat. Möjligen var kursstarten den 4 oktober
historisk för föreningen eftersom vi inte
anordnat någon studiecirkel under de tidigare 75 åren. Hör gärna av dig om du vet
annorlunda.

Av första kvällen förstod vi att det inte är så
svårt att kompostera bara vi kan grunderna.
Det är i regel inte nödvändigt att köpa dyra
komposteringskärl. mycket kan vi göra
själva. Under kursen kommer vi också att ta
med oss jordprov som Ylva ska analysera åt
oss.
Än en gång: Kompostering är att ta hand om
våra egna rester. Som belöning får vi fin
matjord och vår miljö blir bättre. Kompostera mera!

Nyblivna komposterare tillsammans med
sin ledare Ylva
Landerholm

Informationsmötet
om kompostering
samlade 140 intress
erade snättringebor.
Både SRV och kommunen ligger långt
framme när det gäl
ler miljövänlig avfallshantering.
Rolate varmkompost
hör till de bättre be
hållarna om man inte
bygger en själv.

Snättringe Husblad
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Fler grannar i
samverkan mot brott

Claes Tell inf ormerar kontaktpersonerna om grannsamverkan

Vart samarbete mot brottsligheten fortsätter. Den 18 maj var vi ca 25 kontaktpersoner
som träffade Lars Sjögren från Huddingepolisen i Snättringe skola. Han berättade i
stort vad grannsamverkan handlar om.
Efter mötet började kontaktpersonerna sondera intresset för grannsamverkan i sina
områden. På några håll hann man sätta i
gång med verksamheten redan före sommaren. Fler har anslutit på höstkanten och
de gula dekalerna med "Grannar i samverkan mot brott" börjar mer och mer synas
runt om i Snättringe.
Den 13 september hade vi en förnyad träff
med kontaktpersonerna. Då bar vi drygt 30
personer på listan. Under det här mötet
träffade vi Claes Tell från Huddingepolisen,
Lås-Arne och e representant från Folksam.
Claes Tell berättade engagerat och mer konkret om hur det fortsatta arbetet skulle ske.
Kontaktpersonerna kommer regelbundet att

6

få information om brottsligheten i områdena. De ska också kunna kontaktas då en
akut brottslighet börjar att visa sig i ett
område.
En mängd tips om hur vi kan uppträda och
skydda oss presenterades. Enligt försäkringsrepresentanten har Folksam och ev
Länsförsäkringar lovat att bjuda på självrisken vid inbrott för de som dokumenterat är
med i Grannsamverkan.
Vi tror att de som ännu inte är med i grannsamverkan går miste om något verkligt bra.
I nuläget finns det ett flertal tomma fält i
Snättringe. Hör gärna av dig om du vill veta
hur det är i ditt område. Tveka inte att bli
kontaktperson. Prata gärna ihop er några
stycken på gatan och hör av er till oss så
hjälper vi er att komma igång. Skriv, ring
eller faxa. Adress och tfn finns i början av
tidningen. Vårt faxnummer är 08-711 13 38.

Snättringe Husblad

Nya Stuvstaleden invigd
Ulf Adelsohn klippte bandet och
dragonen blåste i trumpet
Torsdagen den 29 september kl 11.00 invigdes den nya Stuvstaleden. Det var både en ny bro och en
ny tunnel som gör det lättare för trafiken från Häradsvägen att nå ut till Huddingevägen.
Affärsmännen i Stuvsta centrum passade också på att ha marknadsdagar med fina extraerbjudanden.
18 000 fordon passerar genom Stuvsta
Tidigare passerade nästan 18 000 fordon
dagligen genom Stuvsta centrum. Ulf
Adehlson jämförde trafikintensiteten med
en mindre landsortsstad som t ex Gävle och
tyckte att det var glädjande att även Stockholmsområdet kun de få lite bidrag för att
förbättra trafikmiljön. Vägverket och Länsarbetsnämnden har stått för 58 miljoner av
de ca 70 miljoner som vägbygget kostat.
Huddinge kommun har fått skjuta till resterande belopp. Stuvstaleden kommer att väsentligt förbättra trafikmiljön i Stuvsta centrum och affärsmännen som tidigare var lite
tveksamma till att kunderna skulle åka centrum förbi kan glädja sig åt fler boende både
i centrum och så småningom ovanpå de nya
tunneln.
Ulf Adehlson klippte bandet
Som brukligt är när nya vägar invigs så var
det många talare som kände sig manande
att säga några väl valda ord. Det avgående
kommunalrådet Jan Hjersston (m) tog på
sig äran av att trots kommunens skrala ekonomi drivit igenom vägbygget och på köpte
fått möjlighet att bygga fler bostäder än
någon annan k o m m u n Stockholms län.
Landshövdingen Ulf Adelsohn gratulerade
sig själv som bra förhandlare eftersom
Hjertsson inte var helt nöjd med de statliga
subventionerna. Hade han varit det hade
jag inte skött mitt jobb menade Adehlson
och klippte bandet utanför tunneln. Först att

Snättringe Husblad

ta sig igenom tunneln var en dragon från
Livgardets Dragontrumpetarkår tätt följd
av den gamla Coca-Colabilen med destination Loffes grill. Den har figurerat i tidigare
nummer av Husbladet.
Bostäder ovanpå tunneln
För inbjudna gäster fanns det sedan ett partytält med en uppdukad buffé. För oss andra
vad det armbågarna som gällde för att
komma fram till en bulle och en kopp kaffe.
Eleverna från Kungsklippans skola som fick
beröm av NCC såg sin chans till lite extra
mellanmål vilket gjorde att trängseln blev
stor. I allmänhetens tält fanns också en modell av de bostäder som Metodbyggen kommer att bygga ovanpå tunneln. Det blir 164
lägenheter i bostadsrättsform som grupperas kring en bilfri och solig gård. Husen
kommer att vara högt belägna och antalet
våningar blir mellan 3 och 6. Samtliga lägenheter kommer att få golvvärme. Det blir flest
2-rummare (118 st) varav några har 2 1/2
rum och kök. Resterande blir 31 3-rummare
samt några 1 1/2-rummare.
Intresset för prospekten var stort, inte minst
från pensionärer som vill sälja villan men bo
kvar i Snättringe. Priserna var väl inte direkt
lockande och lägenheterna byggs enligt den
nya trenden "compact living". På köpet får
man då matos i vardagsrummet och en ständig strid mellan ljudet på TV'n och spisfläktens envisa surrande.
Se fotocollage på

mittuppslaget!
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75 är i Snättringe - Fastighetsägareföreningen jubilerar

När Snättringedalen
stod under vatten
Snättringe Fastighetsägareförening har vid ett flertal tillfällen visat upp bildskärmar med foton från
gamla Snättringe. De är hämtade från Ivar Hages fotosamlig och det är hans far, som har stått bakom
kameran. Här ett axplock med forografier från när Snättringe mest var sankmark och orörd natur.

Från

utställningen

under

Snättringedagen

Ivar Hage

Nybyggarna i Snättringe fick ta sig till Stockholm via Älvsjö station på en väg som ungefär
följde nuvarande Stråkvägen uppför Korkskruven och genom den mörka skogen på
gränsåsen mot Långsjö. Bilden nedan visar utsikten mot norr över gärdet där Härads- och
Stråkvägarna numera korsar varandra. Ladan ligger ungefär mellan Konsum och där det
tidigare fanns en husvagnsförsäljning. Nu är det bebyggelsen i Snättringedalen som växer
fram i det här området.

fotot är troligen taget från höjden bakom Videlen. Ivar Hages hus skymtar i skogsbrynet.
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Före Häradsvägens tid flöt en å, möjligen grävd, långsamt ner genom Snättringe. Vid
Kallkärret flöt den samman med en annan å från Milstens- och Utsäljeområena, för att
sedan fortsätta genom Skogsäng, under järnvägsbanken och ut i Trehörningen. När
Stuvsta började bli påtänkt byggdes en spång utmed ån mot Stuvsta. Det blev början till
Häradsvägen. På 20-talet satta man igång arbetena med Häradsvägen. Bilderna nedan är
från det område där Härads- och Stråkvägarna korsar varandra.

Ett favoritnöje för traktens
y n g r e var n ä r kloakdiket
svämmade över höst och vår.
Vid stora vårflöden bildades
en sjö som sträckte sig över
vägen ända upp mot "Gula
kåken" där man förvarade
väghållningsredskap. Vid de
tillfällena låg också hela
Kallkärret under vatten.

Nu växer den nya
bebyggelsen fram i
Snättringedalen.

Snättringe Husblad
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Specialaffär för
modellhobby i Snättringe
På Häradsvägen bredvid Statoil i Lövdalen har Magnus och Henrik Odsjö öppnat en ny butik för
alla som har modeller som hobby. Det kan vara både stora och små barn som vill leka eller tävla med
modeller av allt från Monster Trucks till helikoptrar och stora jagare.
Butiken öppnade i februari och hittills har
det varit ca 20 kunder per dag. Flera får plats
och H e n r i k Odsjö h o p p a s mycket på
julruschen. Henrik och Magnus är ensamma
om att ha en specialbutik för modeller söder
om Slussen men det märks att alla har mindre i plånboken. Det blir det kanske den
personliga hobbyn som får ta mindre utrymme. För det är inget billig nöje. Särskilt
inte om man vill tävla eller t ex köra med
etanoldrivna bilar. Då hamnar man i prislägen runt 13 000 kronor. Vanliga radiostyrda bilar finns komplett med styrenhet och
batteriladdare för ca 2 000 kr.
Henrik_Odsjö visar en av dyrgriparna

Entusiastera får bereda sig på att använda
lika mycket tid till service och inställning
som att köra eller flyga. Modellflygarna håller till på Årstafältet eller på Tullinge flygfält. Det finns många olika föreningar och
antalet modellflygare ökar. Att köra på vattnet är inte lika lätt eftersom det är förbjudet

på många sjöar. Bilförarna får innan man
väljer modell ha klart för sig var man vill
köra:
innomhus, på asfalt eller i terräng. I Jönssonligan och den svarta diamanten kunde man
också se vilken nytta man kan ha av radiostyrda bilar för transporter.

Beskärning av stenfruktträd
Medlemmar som önskar få hjälp med beskärning av stenfruktträd t ex plommon genom föreningens försorg
(mot kostnad) måste skicka in nedanstående talong senast den 1 november 1994 eller faxa till 08 - 71113 38.
Även trädfällningsarbete utföres.
Prisuppgift lämnas efter påseende plats. Ange antal träd som önskas beskärda. Kontakta:

Mats Weywadt, tel: 08-710 90 76 eller
Torbjörn Jensen, tel: 08-646 79 02
Namn:

J A , jag är intresserad av:
beskärning
trädfällning

Antal
Antal

Gatuadress
Postadress
Tel bostad

Tel arb

Inget arbete sker innan priset har godkänts av beställaren. Vi ringer upp för att bestämma närmare.

Snättringe Husblad.
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Rådjuren lockas av
våra smörgåsbord
223 rådjur avlivades i tätort inom Huddinge under föregående jaktsäsong. Under 1993 dog dessutom
omkring 100 rådjur i trafiken i Huddinge. Den totala avgången uppskattas till mellan 300 och 400
rådjur per år. En grov uppskattning av Lasse Heins på kommunens fastighetskontor är att det kanske
finns lika många överlevande det senaste året.
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Jaktsäsongen på rådjur varar mellan den 1
oktober och den 31 januari här i Huddinge.
Jakten och trafikolyckor minskar beståndet.
De senaste årens milda vintrar samt det
faktum att vissa jakträttsinnehavare inte
utnyttjat sin rätt har gjort att beståndet av
rådjur har ökat.

Husbladet tog även kontakt med Viking
Alm som bl a leder kommunens jakt på
rådjur. Han berättade att kommunen inte
hade särskilt bra platser för jakt inom
Snättringe, möjligen med undantag för området vid vattentornet.

Enligt Lasse Heins smakar trädgårdens växter mums jämfört med vad som växer i
skogen. Trädgårdarna blir som magneter
och drar in rådjuren till tätorten från skogen.
Han kände inte till något medel för att locka
med något godare i skogen. Blodmjöl, luktstarka ulltussar och höga stängsel kan vara
olika sätt att ändå försöka hålla rådjuren
borta från den egna trädgården.

Han informerade också om möjligheten för
boende med stora probelm att ta kontakt
med honom, tfn 779 16 93, för att kommunen
eventuellt skulle kunna skjuta inom en begränsad tomtyta. Om fler angränsande tomtägare har samma problem ökar också möjligheten att skjuta. I princip har varje tomtäga re jakträtt på sin egen tomt. Det är dock
bara vissa utsedda personer från kommunen som får skjuta inom tättbebyggt område.

Snättringe Husblad

Snättringe Husblad
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Kompostera ditt hushålls- och trädgårdsavfall med Nya Gröna Johanna!
Allt får plats i Nya Gröna Johanna.

Den rätta runda formen.

Nya Gröna Johanna rymmer 300 liter. Det räcker väl för allt
ditt komposterbara hushållavfall och lika mycket trädgårdsavfall. Genom att behållaren är sluten med lock och botten är
den lämplig för kompostering av matrester. Komposten blir
dessutom hygenisk och lätt att sköta. Cirka 50% av hushållsavfallet går att kompostera. Det är i principbara plast,
plåt och behandlat papper som inte går att kompostera.

Nya Gröna Johanna är rund och svagt konisk. Därför sprids
värmen jämnare och luften cirkulerar lättare i Nya Gröna Johanna
än i en fyrkantig behållare. Komposteringen blir effektiv.

Genomtänkt konstruktion.
Nya Gröna Johannas fyra ringar sätter du lätt ihop på ett par
minuter. Det enda du behöver är en kryssmejsel för skruvarna.
Locket - fungerar som ett luftspjäll. Genom att vrida
det reglerar du ventilationen. Locket har bajonettlåsning.
Två luckor nertill - gör det lätt att ta ut kompostmassan
efter hand som den blir färdig. Från två håll.
Bottenplattan - släpper in nyttiga maskar, mikroorganismer
och luft men stänger ute smågnagare.
Nya Gröna Johanna har inga hål som är större än 5 mm.

Visste du att:
- Man får 50% rabatt på sophämtningsavgiften om man
komposterar sitt hushållsavfall. Hämtning sker då var 14:e dag.
- Grovsophämtningen upphörde 1/10. Elda trädgårdsavfall är
inte tillåtet efter 1 juli i år. Vad gör med löven? Köra till
återvinningscentralen? Börja kompostera trädgårdsavfall och
hushållsavfall (ger bästa funktion) i Nya Gröna Johanna istället!
Nya Gröna Johanna godkänns för
kompostering av hushållsavfall,
om vinterkappan används under vinterhalvåret.

DATA: höjd 95 cm, vikt: 10 kg.
Diameter: lock 52 cm, botten 80 cm
Omonterad: Endast 80 x 27 cm!

Oslagbart lågt pris!
Gröna Johanna säljs utan fördyrande mellanhänder. Därför är priset per liter faktiskt mindre
än hälften jämfört med andra slutna behållare,
Gröna Johanna är framställd av återvunnen polyetenplast. Vinterkappan är också av polyeten. Luftningsstaven är av rostfritt stål och speciallackat trä.

Med luftningsstaven underlättas den viktiga luftningen och
omrörningen. Bra även till uträkning av färdig kompost.
Vinterkappan består av 3 st ringar som lätt träs över Johannan
när det blir höst. Inga snören!
Isolering på utsidan, ingen isolering på insidan som ruttnar.
Isoleringen tas av sommartid, minskar risken för att näringen
lakas ur kompostmassan p.g.a. för hög temperatur i komposten.
Ge bort en Gröna Johanna i t.ex 50-årspresent!
Finns det en "nyttigare" present till någon som har "allt"?
Vill du vill lära dig mer om kompostering? Köp då nya Kompostboken
av Gustaf Alm m.fl. pris 210:-. Finns Miljöbutiken.
Eller köp paket 2 nedan. Pris för boken i bokhanden ca 245:-.
En sorteringslista medföljer Nya Gröna Johannas bruksanvisningHuddinge Miljöprodukter, Box 5075, 141 05 Huddinge.
Telefon 08-99 01 71 / 464 91 03, Telefax 08-708 73 23.
Naturligtvis lämnar vi ett års garanti mot matcrialfcl.

Paket 1: Nya Gröna Johanna, vinterkappa och luftningsstav: 1085:Paket 2: Nya Gröna Johanna, vinterkappa, luftningsstav och kompostboken: 1275:
Paket 3: Nya Gröna Johanna och vinterkappa: 990:För hemkörning inom Huddinge tillkommer 100:- (se även erbjudandet nedan).
Miljöbutiken, Långbrovägen 42
Telefon: 0 8 - 9 9 01 71
Öppet: Värd 16 - 19, Lör 12 - 14
Tel. övrig tid: 0 8 - 4 6 4 91 03
(Är till Huddinge Miljöproduktcr)

Erbjudande t.o.m. 94 10 31:
Förskottsbetala paket 1 eller 2 (se ovan) till postgiro
443 80 28-5 (Huddinge Miljöprodukter) så bjuder vi på
hemkörning. Skriv namn, adress, telefon och vilket paket
det gäller på inbetalningen så levererar vi inom 10 dagar.
Hemkörningserbjudandet gäller ej paket 3.

Priserna gäller t.o.m. 94 11 30. | © Peter Lind 09-94

