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Verksamhetsberättelse 1995 

Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft tio sammanträden under året. 
Liksom tidigare år har föreningens kommittéer 
och enskilda styrelseledamöter haft en mängd 
kontakter i olika typer av frågor. 

Vid årets slut var vi rekordmånga betalande 
medlemmar: 1 082. Det är en ökning med 61 
medlemmar från föregående år. Det innebar 
också att vi slog föreningens tidigare rekord 
från 1991 med 45 medlemmar. Lite drygt vart 
tredje hushåll i Snättringe var medlem i fören
ingen under 1995. 

Styrelsen har tacksamt noterat ökningen som 
ger ökad styrka och motivation för det fortsatta 
arbetet. Siktet är inställt för att vi boende i 
Snättringe ska bli än mer aktiva och starkare för 
att kunna bevaka våra intressen som individer 
och i grupp. 

Årsmötet 
Vid årsmötet den 21 februari 1995 var ett femtio
tal medlemmar närvarande. Styrelsen hade för
slag på stadgeändringar och eventuell försälj
ning av föreningens tomter. Ylva Landerholm 
kåserade och visade bilder från utländska träd
gårdar. Det blev mycket uppskattat. Föreningen 
bjöd på kaffe och tårta. 

Julfesten 
174 barn och 202 vuxna kom till den 23:e jul
festen i Källbrinksskolan under trettonhelgen. 
Vi arrangerade som vanligt festen tillsammans 
med Fullersta Fastighetsägareförening. Slagsta 
Gille spelade upp i sina fina folkdräkter, skäm
tade och ledde dansen kring granen. 
Den färgstarka kvinnliga trollkonstnären Bissa 
Abelli trollband oss med sina konster. I övrigt 
fanns det lotter, peka rätt, fiskdamm, choklad
hjul mm. Vi tror att festen var lyckad för både 
barn och vuxna. 

Valborg 
Kommunens nya beslut om totalt eldningsför
bud skapade problem både för enskilda och för 
alla traditionella majbrasebrännare. Mot bak
grund av förbudet hänvisade kommunens an
ställda allmänheten att lägga sina kvistar på 
valborgsmässohögarna. Vi befarade att högen 
skulle kunna bli så stor att vi skulle få problem 
att hantera den. Vidare var vi rädda för att 
föreningen skulle få stå för kostnaden om allt 
bråte skulle behöva transporteras bort om elden 
fick ställas in pga torka. 

Föreningen var först inne på att ställa in brasan, 
men efterhand beslutade vi ändå att genomföra 
vår traditionella aktivitet med fyrverkeri till
sammans med Hem och Skola samt samfällig-
heterna i Utsälje. Manskören med Per-Arne Sjö
ström i spetsen sjöng som vanligt vackra vår
sånger för oss. 

Trädgård 
Vår stadgeenliga förmedling av trädgårdsvaror 
vår och höst ökade något i omfattning jämfört 
med föregående år. Omsättningen låg totalt på 
drygt 62 000 kronor. Idéen med att få hemkörda 
varor till ett rimligt pris tycks fortfarande vara 
uppskattad. Trrädbeskärning förmedlades un
der våren men vi missade tyvärr på hösten. 

Husbladet 
Vår medlemsinformation, Snättringe Husblad, 
kom ut med tre nummer inklusive medlemsma
trikeln. Vi skrev bl a om julfesten, grann-
samverkan mot brott, eldningsförbudet, maj
brasan, studiecirklar, intressetorget, bygglovs-
bestämmelser,rondeller, Långsjön, Johnny Lonn, 
närpolisen, Snättringeskyltar samt ett flertal före
tagsbesök. I september gav vi ut ett extra 
Snättringe-Infoblad. 
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Grannsamverkan mot brott 
Arbetet med Grannsamverkan mot brott har 
fortsatt. Minst fyra nya områden har tillkommit 
under året. Vi närmar oss nu 40 områden totalt. 
I april hade vi ett uppföljningsmöte med 
kontaktpersonerna för våra områden. Vi har 
varit i kontakt med den nya närpolisen i Hud
dinge och i Vårby-Segeltorp. De hade ännu inte 
riktigt kommit igång med sin verksamhet, men 
räknade med att bli mer bemannade och klara 
under 1996. Troligen blir det närpolisen som i 
första hand kommer att ha kontakt med kon
taktpersonerna för grannsamverkan. 

Våra tidigare skrivelser om grannsamverkans-
skyltar utan avgift och frågan om nattbelys
ningen har inte uttömmande besvarats av kom
munen. Beträffande skyltarna förefaller bygg
lovsavdelningen och gatukontoret inte ha 
samstämmig uppfattning, så egna tolkningar 
har gjorts. Beträffande nattbelysningen har vi 
vid förfrågan fått en muntlig tveksamhet. 

Intressetorget 
Under året gick vi ut med ett upprop att komma 
till Intressetorget; ett forum för Idé och intresse
utbyte i Snättringe. Föreningen erbjöd att ta in 
"annonser" om aktiviteter samt att hjälpa till 
med att ordna lokal. Ambitionen ska vara att 
aktiviteten inte ska kosta pengar - möjligen själv
kostnadspris för material och liknande. 

Först ut var Gunnel Jacobsen med en historisk 
rundvandring i det gamla Snättringe vid Göta 
Landsväg. Vi hoppades på uppåt ett trettiotal 
deltagare - det kom över 90! 
Stor glädje. 

Inger Forsmo ledde en mycket uppskattad cir
kel om släktforskning under fem kvällar med 15 
deltagare. 

Ylva Landerholm stod som färdledare för en 
heldagsutflykt med buss till blommorna. Hon 
fick sedan som räddare i nöden också ta över 
och leda en cirkel om blomsterarrangemang/ 
torkade växter med ett fyrtiotal deltagare. 

Ett stort tack till ledarna som med stort mått av 
idealitet, tid och kunskap ställt upp för oss bo
ende i Snättringe. Vi hoppas på en fortsättning 
och att fler intresserade hör av sig under det 
kommande året. 

Snättringedagen 
Föreningen medverkade när Snättringe Föräld
raförening Hem och Skola den 20 maj arrang
erade Snättringedagen vid Snättringe Skola. Vi 
deltog för andra gången genom utställning kring 
gamla Snättringe och information om fören
ingen. 

Föreningens tomter 
Styrelsen skrev undert våren till ett tjugotal 
husfabrikanter och begärde in anbud på fören
ingens tre angränsande tomter på en höjd med 
fin utsikt vid Utsälje. Vi annonserade i DN och 
i vårt eget Husblad. Inga anbud kom in av detta. 
Styrelsen har ändå fortsatt arbetet. I slutet av 
året kom en förfrågan på en av tomterna. Vid 
utgången av året var tomterna alltjämt i fören
ingens ägo. 

Skrivelser 
Föreningen har skrivit till kommunen om pro
blem med de nya reglerna för eldning. Vi har 
som stöd till en medlem skrivit ang p-platser vid 
Snättringe IP. I en remiss till kommunen har vi 
välkomnat förenklingar ang bygglov. 
I en skriftväxling med Gatukontoret har vi påta
lat behovet av en identitet i Snättringe. Vi har i 
tydliga ordalag förklarat vår ståndpunkt att vårt 
områdesnamn ska stå fast oavsett administra
tiva beslutsområden. Ett konkret exempel i 
denna principfråga är skyltar med ortsnamn. 

Samverkan 
Det goda samarbetet har fortsatt med våra syster
föreningar i Stuvsta och Fullersta. Riksförbun
det Villaägarna har som tidigare år fått tre kro
nor per betalande medlem i bidrag för sin verk
samhet. 
Styrelsen och ledamöterna i kommittéerna har 
haft mängder av kontakter under året. Vi inser 
att vi är beroende av varandra och att samarbete 
är nyckeln till mycket gott. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlem
mar för stödet under det gågna året. Vi hoppas 
att vi i en fortsatt gemenskap kan ta nya krafttag 
för bättre boendeförhållanden under 1996. 

Alla medlemmar, blivande medlemmar och öv
riga snättringebor tillönskas Ett Gott 1996! 

Snättringe i januari 1996 

Snättringe Fastighetsägareförening 
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Grannsamverkan fortsätter 
Inbrotten har minskat i Snättringe 
Grannsamverkan har pågått i Snättringe sedan 
sommaren 1994. Antalet kontaktpersoner har 
ständigt ökat och många områden är täckta. Men 
det finns fortfarande vita fläckar. Du som är 
intreserad och beredd att efter utbildning fungera 
som kontaktperson: Tveka inte! Hör av dig till 
oss i styrelsen! 

Glädjande nog visar den preliminära statistiken 
över antalet polisanmälda inbrottsstölder i bostä
der i vårt område under 1995 en nedgång. Det är 
totalt 34 inbrott jämfört med 52 under 1993. Klar 
förbättring, men vi känner medliodande med 
våra drabbade grannar. 

Grannsamverkan i Snättringe 1996-01-01 

Stambanev. 
Brovaktarv. 
Buntmakarv. 
Kallkärrsv. 
Byggmästarv. 
Hällebergsv. 
Lövdalsv. 
Myrmarksv. 
Norrängsv. 
Snättringeleden 
Stråkvägen 
Yrkesvägen 

4 Ängsvägen 4 
2 Förgyllarv. 2 
2 G: a Stockholmsv.2 
2 Allévägen 1 
1 Gesällvägen 1 
1 Lönnvägen 1 
1 Milstensv. 1 
1 Mästarvägen 1 
1 Repslagarv. 1 
1 Stenhuggarv. 1 
1 Tranvägen 1 

Snättringe Husblad 6 



Snättringe Husblad 7 

Studiecirkel om 
blomsterarrangemang 
Fortsättningskurs - 3 kvällar 

Kursen bygger vidare på höstens inhämtade 
kunskaper och tar ytterligare ett kliv mot mer 
avancerade arrangemang 
Cirkelledare: Ylva Landerholm 

tel kvällstid: 08-530 240 35 
Tid: 18.30-21.30 

onsdag 6 mars: två buketter, 
levande blommor 
onsdag 13 mars:kransar, 
levande blommor 
onsdag 20 mars: 
vegetativa arrangemang 

Plats: Snättringe skola 
Kostnad: 380 kr inkl blommor 

Bindande anmälan till Snättringe Fastighets
ägareförening, Box 2099, 141 02 Huddinge 
eller Fax 08-711 13 38 senast fredag den 
9 februari 1996. Ange namn, adress och tel. 

Studiecirkel om 
kompostering 
3 kvällar 

Kursen tar upp grundläggande principer för 
kompostering, olika behållare, tillvägagångs
sätt samt olika andra idéer för trädgården. 
Cirkelledare: Ylva Landerholm 

tel kvällstid: 08-530 240 35 

Tid: 18.30-21.30 
onsdag 10 april 
onsdag 17 april 
tisdag 23 april 

Plats: Snättringe skola 

Kostnad: 125 lo-

Bindande anmälan till Snättringe Fastighets
ägareförening, Box 2099, 141 02 Huddinge 
eller Fax 08-711 13 38 senast fredag den 
15 mars 1996. Ange namn, adress och tel. 

Studiecirkel - 3 kvällar 

Att starta eget - undvik fällor och fel 
Cirkeln ger kännedom om olika 
företagsformer,hur företag startas samt hur 
fällor och fel undviks i fortsättningen 

Kursledare: Gustaf Rubenson 
godkänd revisor med 35 års 
erfarenhet och f.d. revisor i 
Snättringe Fastighetsägare
förening 
För frågor om innehållet ring 
08-711 31 11 (kvällstid) 

Tid: 19.00-21.00 
tisdag 16 april 
måndag 22 april 
onsdag 24 april 

Plats: Snättringe skola 
Kostnad: 200 kr inkl material 

(självkostnadspris) 

Bindande anmälan till Snättringe Fastighets
ägareförening, Box 2099, 141 02 Huddinge 
eller Fax 08-711 13 38 senast fredag den 
22 mars 1996. Ange namn, adress och tel. 



Den 25 :e julfesten i Källbrink 
En uppskattad tradition 
Det kom 417 besökare till 1995:års julfest som enligt traditionen genomfördes i Källbrinks-
skolan. Slagsta Gille spelade, Johnny Lonn trollade och det fanns chans att vinna fina priser. 

i i f f i f f i i i i i i i i i i i i i 

Chokladhjulet - alltid lika populärt! 

<Ett stort tacli MtiWRyBO som sfönfye Blågröna alger i Långsjön 
- trots trålfiske 

Vattnet i Långsjön har blivit sämre på senare år. 
Fler bakterier och grumligt vatten. Den sämsta 
reningen är på Stockholmssidan. Förekomsten 
av blågröna alger kan tidvis utgöra fara för barn 
och hundar. 
Miljöförvaltningen i både Stockholm och Hud
dinge vill bevara både sportfiske och badbart 
vatten i Långsjön. Då krävs det att man kan 
vända utvecklingen och för 1996 planerar man 
bl a att göra en vegetationskarta över vass och 
näckrosor samt en uppföljning av växt- och 
djurplankton kombinerat med provfiske. Det 
finns också en möjlighet att Långsjön kan ingå 
i ett forskningsprojekt som drivs av Naturvårds
verket. Muddring är fortfarande en kraftfull 
men mycket dyr åtgärd. Försök ska också göras 
att minska bräddavlopp och spillvatten. 
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