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ÅRSMÖTE 
Snättringe Fastighetsägareförening 

kallar till årsmöte 
tisdagen 

den 21 februari 1995 kl 19.00 
i Snättringeskolans matsal 

PROGRAM 

1. Årsmötesförhandlingar med bl a 
- förslag till stadgeändring 

- förslag om mandat för att sälja föreningens tomter 

2. Kåseri om utländska trädgårdar 
med Ylva Landerholm 
I mån av tid svarar hon även på allehanda 
frågor om trädgård och trädgårdsskötsel. 

3. Närvarolotteri 

OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrel 

sens funktionärer tillhanda senast 1995-01-31.Se adressförteckningen. 

Det går också bra att faxa - 08- 711 13 38. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna! 
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Föreningens tomter 
kan bli till salu 

Sedan många år äger föreningen tre an
gränsande tomter med högt läge och fin 
utsikt på ett berg vid Furuvägen, mitt emot 
daghemmet Grottan. Vi har under åren fun
derat på att sälja tomterna, men inte förrän 
nu visar en nyligen genomförd utredning 
att det kan vara lönsamt att sälja. 

Kostnaden är varje år avsevärd för fören
ingen. Skatten kostar nu 17.364 kronor per 
år och kommer att öka. Nästan en fjärdedel 
av medlemspengarna går till denna utgift 
varje år. 

Vid årsmötet kommer styrelsen föreslå att 
styrelsen ska få mandat att under kommande 
verksamhetsår få sälja tomterna. Det skulle 
innebära en möjlighet, men inget tvång, för 
styrelsen att sälja tomterna om betalningen 
blir den rätta. Vid eventuell försäljning har 
styrelsen givetvis en uppgift att förvalta 
inkommet kapital på ett ekonomiskt och 
etiskt riktigt sätt. 

Vi kan redan nu börja fundera över vad 
eventuella pengar skulle kunna användas 
till nytta för de boende i Snättringe. Kom 
och tyck till - Var med och besluta! 
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Snättringe Fatighetsägareförening 
Aktuella medlemsrabatter 1995 -01-01 

Byggkonsult 
Kjell Häckberg AB 
Snättringe 
Tel: 711 53 64 

Citarent 
Tel: 711 25 10 

Dala Trä 
Tel: 744 74 70 

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

Huddinge Järn 
Djupåsvägen 
Tel: 774 08 80 

Lelles Bildelar AB 
Gullarängens Gård 
Tel: 774 13 00 

LTH E1 
Tel: 774 41 63 
Mblte: 010/215 78 18 

Malms 
Fastighetsbyrå 
Tel: 774 82 88 

Q 8 
Huddingev. 376 
Tel: 711 10 82 

Stuvsta 
Glasmästeri 
Stationsvägen 29 
Tel: 711 17 40 

Stuvsta Rör 
Tel: 774 02 85 

TOMI 
Elektronik 
Tel: 18 61 70 

15 % på 
ordinarie timkostnad 

10 % på 
hyrpriset 

10 % på 
ordinarie pris 

15 % på 
ordinarie timpris 

10% vid köp av snickerier 
för minst 1000 kr (ej varor 
till specialpris) Vid större 
ombyggnader begär offert. 

25 % på 
begagnade bildelar 
Gratis skrotning av 
komplett bil 

5 % på 
elinstallationer 
och materiel 

20 % på 
mäklararvodet 

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. 
10% på antennmonteringar 

Rabatterna ovan erhålls vid uppvisande av 
årets medlemskort i 

Snättringe Fastighetsägareförening. 

Förslag till 
stadgeändring 
Vid årsmötet kommer styrelseförslag om stad
geändring att behandlas. Vi vill i uppgifterna 
för föreningen lägga in trygghet och trivsel för 
de boende. Vi vill ta bort uppgiften att förmedla 
besprutning. Dessutom föreslår vi att taket för 
medlemsavgiften tas bort. Det kan även tänkas 
komma motioner som rör stadgarna. 

Styrelsen föreslår ändring § 2 

Nuvarande lydelse: 
Föreningens syfte är att tillvarata och främja 
sina medlemmars ekonomiska och andra ge
mensamma intressen i egenskap av fastighetsä
gare genom att bl.a. hjälpa medlemmar med 
skrivelser till kommun och andra instanser, för 
medlemmarnas räkning förmedla besprutning 
och beskärning av träd och buskar samt anskaff
ning av trädgårdsmaterial m.m. till förmånliga 
priser. 

Föreslagen ny lydelse: 
Föreningens syfte och andra instanser, verka 
för medlemmarnas trygghet och trivsel, för med
lemmarnas räkning förmedla beskärning av träd 
och buskar samt anskaffning av trädgårds
material m.m. till förmånliga priser. 

Styrelsen föreslår ändring i § 3, mom 2 

Nuvarande lydelse: 

På årsmöte beslutas medlemsavgiften för näst

kommande verksamhetsår. Avgiften skall vara 

högst 100 :- och erlagd senast den 1 april. 

Föreslagen ny lydelse: 
På årsmöte beslutas medlemsavgiften för näst
kommande verksamhetsår. Avgiften skall vara 
erlagd senast den 1 april. 

För stadgeändring krävs beslut på två efter var
andra följande föreningsmöten, varav det ena 
skall vara årsmöte. Dessutom fordras minst2/3 
majoritet av de närvarande vid det senare mö
tet. 

Därutöver krävs godkännande av Patent och 
registreringsverket. 
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Verksamhetsberättelse 1994 

Styrelsen har haft elva sammanträden un
der året. Dessutom har föreningens kom
mittéer och enskilda styrelseledamöter haft 
en mängd möten och kontakter. 

Vid årets slut var vi 1.021 hushåll betalande 
medlemmar i föreningen. Det innebar en 
fortsatt ökning och närmande mot rekord
året 1991 då vi var 1.037 medlemmar. 

Styrelsen är tacksam över att så många hus
håll aktivt städer våra boendeintressen i 
Snättringe genom att betala medlemsavgift. 
Vi siktar även i fortsättningen på att bli fler. 
Ökat medlemsantal ger ökad kraft och mo
tivation i handling och möjligheter. 

Årsmöte 

Årsmötet 1994 blev välbesökt. Mats Dahl 
från länspolisen informerade om grann-
samverkan. Eftersom det var föreningens 
75-Årsdag passade det bra att Hans Olsson 
från hembygdsföreningen också informe
rade med bilder om det gamla Huddinge. 
Som sig bör kunde vi även njuta av en 
jättetårta och kaffe. 

Vi lyckades även få fram ett valutskott utan
för styrelsen och önskade dem lycka till. En 
särskild grannsamverkanskommitté inrätta
des. Mötesdeltagarna var glädjande aktiva 
och kom med flera förslag och synpunkter. 
Det handlade bl.a. om föreningsordning, 
utflykter, SL-bussar och kompostering. 

Julfesten 

156 barn och 132 vuxna deltog i den 23 
julfesten i samarrangemang med Fullersta 
Fastighetsägaref rening. Det var ungefär lika 
mÄnga som föregående år. Slagsta Gille 
gjorde som vanligt en fin insats för att känna 

oss välkomna och dansa kring granen. Wil
liam och Rickard spelade och spexade. 
Tecknade filmer visades genom gammel
dags projektor. Där fanns också Peka Rätt, 
Chokladhjul, Fiskdamm och lotterier. Tom
ten lämnade också en påse till varje barn. Vi 
tror och hoppas att både barn och vuxna var 
nöjda. 

Valborg 

Högen för brasan blev aningen utbredd 
varför vi tvingades ta dit en gaffeltruck. 
Manskör, och kringaktiviteter fungeradebra. 
Raketerna var lite svåra att tända men fung
erade ändå. Applåderna var nog ett tecken 
på att de närvarande var nöjda. Flera hundra 
människor var på plats men det var nog 
något färre än vanligt. Ishockey och melodi
festival konkurrerade. En vädjan till kom
mande År kan vara att inte bredda ut det 
brännbara materialet i omgivningen. Det 
kostar bara mer pengar och kan eventuellt 
hindra genomförandet av säkerhetsskäl. Lik
som tidigare skedde arrangemanget i 
samverkan med Hem och Skola samt 
samfälligheterna i Utsälje. 

Trädgård 

Föreningen förmedlade trädgårdsvaror till 
snättringeborna till våren och hösten. 
Antalet beställningar var ungefär som före
gående år. Ett nytt förenklat administrativt 
system togs fram för hanteringen. Vi tycks 
ha ett ganska stadigt antal boende som har 
sett fördelen med att få varorna hemkörda 
till ett rimligt pris. även trädbeskärning har 
förmedlats. 
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Kompostering 

Vid årsmötet framkom ett stort intresse för 
kompostering. Den 26 april ordnade vi en 
infokväll om kompost i Snättringe skola. 
Ellen Forss t röm från Miljö- och 
Hälsokontoret informerade. 
Olika modeller av kompost förevisades. 
Ca 140 personer kom för att lyssna. Troligen 
var det ett av de mer välbesökta informa
tionsmötena under föreningens senare his
toria. 

Under hösten arrangerade vi även en stu
diecirkel om kompostering med Ylva Lan-
derholm som kursledare. Möjligen var det 
den första cirkeln i föreningens historia. 15 
intresserade snättringebor deltog. Vi upp
fattade att cirkeln blev mycket uppskattad. 

Husbladet 

Snättringe Husblad kom ut med tre nr in
klusive medlemsmatrikel. Vi redovisade 
bl.a. vad politikerna hade för kommentarer 
om vår Snättringe-enkät. Vi informerade 
om grannsamverkan mot brott och kom
postering. I anledning av föreningens 75:e 
år bad vi Gunnel Jacobsen tala om svunna 
tider i Snättringe och Huddinge. Vi skev 
också artiklar om trädgård, Ivar Hages foto
samling, invigningen av Stuvstaleden, rå
djur och en hobbyaffär i Snättringe. 

I augusti gav vi ut ett extra Snättringe-info, 
bl.a. med en kallelse till valdebatt. 

Grannsamverkan mot brott 

Under året kom vi i gång med grann
samverkan mot brott i Snättringe. Vi ord
nade informationskvällar tillsammans med 
Huddingepolisen. Vi har medverkat för re
krytering av kontaktpersoner. Tack och lov 
visade det sig att det fanns människor i 
Snättringe som var villiga att ställa upp lite 
extra för sina grannar. Nu gäller det bara att 
få behålla dem. Fortfarande saknas det dock 
kontaktpersoner vid ett antal områden. Vid 
utgången av 1994 hade vi 35 kontaktpersoner 

i Snättringe. Av naturliga skäl har deras 
arbete varierat. Vissa kom igång tidigt. An
dra har hört av sig senare och därför också 
kommit igång senare. 

Föreningen tog fram en särskild dekal som 
deltagare kan sätta på sina brevlådor. Vid 
utgången av 1994 var den gula dekalen syn
lig på en hel del brevlådor och dörrar i 
Snättringe. 

I slutet av Aret skrev föreningen till Hud
dinge Elverk om gatubelysningen nattetid. 
Fråga hade uppkommit om få full belysning 
efter midnatt för att öka tryggheten. Vi skrev 
och frågade om de boende längs en gata 
eller i ett område skulle kunna få full belys
ning på egen bekostnad. 
Vi fick mycket snabbt en underhandssvar 
att elverket och Huddinge kommun skulle 
utreda frågan. 

I december skev vi även till kommunen om 
avgiftsbefrielse för skyltar om grann
samverkan. Vi erbjöd oss även att samverka 
om placeringen av dessa skyltar. Innan året 
tog slut fick vi ett svar om att en liten grupp 
med gatukontoret, kommundelsnämnden 
och föreningen skulle bildas för att finna en 
rimlig lösning. 

Utstä l ln ing om Snättr inge 

Med anledning av föreningens 75 år och 
förhållandet till Snättringes framväxt beslu
tade styrelsen att föreningen skulle börja ta 
fram en utställning med foton om Snättringes 
historia. Björn Tång har hållit i trådarna och 
fatt fram de första skärmarna. Dessa skär
mar har sedan förevisats vid 
Snättringedagen och olika informations
möten under året. Arbetet med utställningen 
lär fortsätta. 

Snättr ingedagen och öppe t h u s 

Föreningen medverkade vid Snättringe-da-
gen på Snättringe skolas skolgård. Vi vi
sade utställningen, informerade om grann
samverkan och talade allmänt om vad vi 
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höll på med. 

Den 20 mars medverkade vi vid Stuvsta-
Snättringe kommundelsnämnds Öppet Hus. 
Vi fick ett vänligt bemötande från nämnden 
och kunde informera de besökande om vår 
verksamhet, i synnerhet grannsamverkan 
och kompostering. 

Valdebatt 

Den 30 augusti anordnade vi traditionsen
ligt en valdebatt med tungviktarna bland 
Huddinges politiker. Jan Hjertsson, Rolf 
Carlsson, Leif Edgren, Valter Samuelsson, 
Siv Vikström-Grahn, Per Olding, Arvo 
Piibor och Serefxan Sciziri var duktiga 
debattörer. Även de församlade väljarna var 
aktiva så att det blev en bra debatt. Vi hade 
gärna sett fler vljare på plats. 

Samverkan 

Det fina samarbetet med våra syskon
föreningar i Stuvsta och Fullersta har fort
satt. Villaägarna har liksom tidigare år fått 
tre k ronor per be ta lande medlem i 
verksamhetsbidrag. 

I övrigt har styrelsen och ledamöter i 
kommittéerna haft fortlöpande kontakter 
med snättringebor, kontaktpersoner, politi
ker, tjänstemän, föreningsliv, skola, företa
gare och poliser. Vi vill tacka alla dem vi 
mött för de goda kontakterna under 1994. Vi 
inser att vi är helt beroende av varandra och 
att vi vinner på samarbete. 

Även i år drabbades några av föreningens 
funktionärer av sjukdom. Arbetet har dock 
kunnat fortsätta med oförminskad styrka. 
Förhoppningsvis ska allt gå åt rätt håll. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla med
lemmar för stödet under det gångna Året. Vi 
hoppas på nya krafttag, gemenskap och triv
sel samt önskar alla medlemmar, blivande 
medlemmar och alla andra snättringebor e 
Ett Gott 1995! 

Snättringe i januari 1995 

Styrelsen för 
Snättringe fastighetsägareförening 
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Snättringe 
"som på landet men ändå nära staden" 

Vi är ca 7 700 människor som bor i Snättringe. Vi bor i nära 3 000 hushåll. Omkring 1 
000 av dessa hushåll är med i vår förening, Snättringe Fstighetsägareförening, bildad 
1919. Det kostar 80 kr /år att vara medlemshushåll i föreningen och ni som ännu inte är 
medlemmar kan använda anmälningstalaongen som finns i Husbladet. 

Föreningen är en pigg gamling som just fyllt 75 år. Vi är till för de boende i Snättringe, 
från järnvägen i öster, till brandsstationen i söder, Lövdalsvägen i väster och Stockholm 
i norr. 

Vi hanterar frågor om boendes intressen för: 
- trafik, stadsplan och kommunikationer 
- miljön 
- trygghet och trivsel 

Vi: 
- har kontakt med kommun och kommundelsnämnder 
- hjälper medlemmar med skrivelser 
- ordnar informationsmöten t ex vid val, om kompostering mm 
- ordnar tillsammans med andra föreningar julfest och valborgsmässobrasa 
- ger ut en tidning, Snättringe Husblad, 3 ggr per år 
- förmedlar trädgårdsvaror till dörren höst och vår 
- förmedlar trädberskärning och uthyrning av materiel 
- ger ut en årlig medlemsmatrikel 
- organiserar grannsamverkan mot brott 
- gör mycket annat och 
- har ögonen öppna för nya behov och aktiviteter. 

Medlemmar får rabatt hos olika företag. Se förteckning i Husbladet. 

Ungefär vart 5:e år går vi ut med en enkät i Snättringe och frågar de boende vad de 
tycker i olika frågor. Svaren ligger sedan till grund för våra ställningstaganden och 
ageranden. 

Om ni har några frågor kan ni ringa till någon i styrelsen. Se förteckningen i Husbladet. 
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Med förra årets lyckade cirkel i ryggen vågar vi oss nu på en fortsättning med inspirerande 
och kunniga Ylva Landerholm som cirkelledare. 

Vi har tänkt oss tre tisdagskvällar mellan kl 19.00 och 21.30 i Snättringe skola. Varje kväll har 
ett särskilt tema. Anmälan kan ske till såväl enskild kväll som till hela cirkeln. Den ordnas till 
självkostnadspris. Vi räknar med ca 75 - 100 kr/kväll inklusive kaffe/the beroende på antalet 
deltagare. 

7 mars Kompostering, "Hur starta upp?", för oss som funderar på att starta upp men 
inte säker på hur eller för oss som börjat men inte riktigt kommit 
igång. 

14 mars Förnya din trädgård, tips om lämpliga blommor, buskar, kombinationer mm 

21 mars Beskärning av fruktträd och buskar. 

Anmälan om deltagande till föreningens adress eller fax 711 13 38, senast vid föreningens 
årsmöte tisdagen den 21 februari 1995. Har Du frågor, ring Annsofi Ericsson, 
kvällstid säkrast efter kl 19.00. Kom gärna och hör Ylva kåsera om utländska trädgårdar på 
årsmötet! 

Varmt välkommen! 

Anmäler mig till nedan kväll/ar 

• 7 mars • 14 mars O 21 mars 

• alla 3 kvällar (7, 14, 21) 

Namn 

Adress: Tel nr: 

Du erhåller skriftlig bekräftelse innan kursstart. 



Grannsamverkan i full gång 
men vi behöver bli fler! 
Grannsamverkan har pågått i Snättringe 
sedan sommaren 1994. Inom många områ
den finns det redan kontaktpersoner (se för
teckningen t h) men det finns fortfarande 
vita fläckar på Snättringekartan. Du som är 
intresserad och beredd att efter utbildning 
fungera som kontaktperson för information 
i olika riktningar: Tveka inte! Hör av dig till 
oss i styrelsen! 

Grannsamverkan: 

- ett billigt och sunt sätt att förhindra brott 
- att hjälpa andra 

Grannsamverkan i Snättringe 1995-01-01 
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Ingen rök och 
ingen eld 
Under föregående sommar kom 
beslut om eldningsförbud i kom
munen. Olika rykten har svävat 
runt angående tillämpningen av 
reglerna. Enligt Tommy Sköldby 
vid kommunens miljökontor är 
det numnera förbjudet att elda 
utomhus (undantag är bara 
Valborgsdmässoeldar). Du får 
elda med ved inomhus i kami
ner, pannor och öppna spisar. 
Annat trädgårdsavfall får kom
posteras eller köras till åter
vinningscentraler. Hämtning av 
trädgårdsavfall kan också ske 
efter överenskommelse med 
kommunens entreprenör för 
renhållningen dvs Södertörns 
Renhållningsverk. Hämtningen 
kostar givetvis pengar. Tommy 
Sköldby berättade också att 
kommunens beslut har blivit 
överklagat av en person som 
först hade begärt dispens men 
fått avslag av kommunen. Ären
det är inte avgjort. 

Kommentar: Vår urgamla rätt 
att elda en brasa till vår och höst 
har alltså urholkats. Istället ska 
vi ta vårt hallonris och våra ned
klippta äppelgrenar under ar
men och åka till nä rmas te 
å t revinningscentral . Någon 
möjlighet till automatisk hämt
ning vid grinden finns ju inte 
heller kvar utan hellst bör man 
hyra en container . För att 
komma till återvinningscen
tralen måste man hyra en släp
kärra och dessförinnan montera 
en dragkrog och göra om-
besktning av bilen. 
Måste det vara på detta viset? 
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UTHYRNINGSMATERIEL 

Medlemmar har möjlighet at t hyra nedanstående materiel till bra pris. Genom 
samarbete med Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening får Snättringe-medlemmar 
tillgång till olika materiel. (Vi reserverar oss för ev prishöjning i april 1995.) 

Byggnadsställningar: 

- Hel 800 kr för 14 dagar, därefter 400 kr per påbörjad vecka 
- Halv 400 kr för 14 dagar, därefter 225 kr per påbörjad vecka 
- Mindre 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). 

Stegställning 
Betongblandare 
S t e g e (även 4-delad) 

Avloppsrensare 
Trädgårdsvält 
Grässåningsmaskin/ 
Gödselspridare 
Häftpistol 
Tapetbord 
Slagborrmaskin 
Slipsten till dito 

Icke medlemmar i föreningen 

Per dag: 
30 kr 

40 kr (minst 3 dagar) 

25 kr 

30 kr (jouravgift vid helger) 
25 kr 

30 kr 

20 kr 

20 kr 

20 kr 

15 kr 

betalar tillägg 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 ombesörjes av den som hyr. Transporter kan vi tyvärr inte 
hjälpa till med. 

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

Telefon 08/ 774 21 11 
Välkommen med Din beställning! 
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Beskärning av fruktträd 
Medlemmar som kommande säsong önskar få hjälp med 
beskärning av fruktträd och prydnads-träd genom föreningens 
försorg (mot kostnad) måste skicka in nedanstående talong senast 
den 28 februari 1995. Även trädfällningsarbete utföres. 

Prisuppgift lämnas efter påseende plats. Kontakta: 

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

Ange antal träd och buskar som önskas beskärda! 

J A . , jag är intresserad av: 

beskärning Antal 
äppelträd päronträd 

prydnadsträd 

trädfällning antal träd 

Namn: 

Gatuadress 

Postadress 

Tel bostad Tel arb 

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