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Verksamhetsberättelse 1996 

Möten och 
medlemsantal 

Styrelsen har haft 10 samman
träden under året. Därutöver har 
föreningens representanter och 
kommittér haft ett stort antal 
möten och kontakter. 

Vid årets slut kunde vi glädjas 
åt en ny rekordnotering över 
antalet betalande medlemmar, 
1.142 hushåll. Det innebar att 
vi ökade fjolårets rekord med 
60 medlemmar. Drygt var tredje 
hushåll i Snättringe är medlem 
i föreningen. 

Ett ökande antal medlemmar 
har inneburit medvind och råg i 
ryggen när vi ska driva våra 
gemensamma intressefrågor. 

o 

Årsmötet 
o 

Årsmötet hölls i Snättringe-
skolan den 13 februari. Ett 60-
tal medlemmar närvarade. För
slag till stadgeändringar god
kändes. Styrelsen fick mandat 
att sälja föreningens tomter. 
Bernt Söderlund slutade efter 
25 års förtjänstfullt styrelse
arbete och utsågs därför till he
dersmedlem. Även Kurt Jans
son och Hans Hallman slutade 
och avtackades för gott arbete. 

Bo Antonsson valdes till leda 

mot. Gunda Fernström, Rolf 
Holmqvist och Bibbi Hengen 
invaldes som nya suppleanter. 

Närpoliser från Huddinge och 
Vårby informerade om sin ny
startade verksamhet. 

Julfesten 

Julfesten firade 25-årsjubileum. 
417 barn och vuxna deltog i 
festligheterna. Världsartisten 
Jonny Lonn visade sina troll
konster. I övrigt fanns de tradi
tionella attraktionerna som fisk
damm, chokladhjul, peka rätt 
och lotteriet. Folkdanslaget 
Slagsta gille svarade för svenska 
julsånger, musik, dans och le
kar. De såg härliga ut i sina fina 
folkdräkter. Vi samverkade med 
Fullersta fastighetsägareföre
ning. 

Valborg 

Kommunens beslut om ett eld
ningsförbud förutom två 
veckor/år medförde även i år att 
det blev ovanligt mycket bråte 
på brasan. Det betydde extra 
kostnader. Firandet skedde på 
sedvanligt sätt i Utsälje med 
Per-Arne Sjöströms manskör, 
ett kortare tal och fyrverkeri. 
Ca 200 människor närvarade. Vi 
arrangerade i samverkan med 
samfälligheterna i Utsälje. 

Trädgård 
Vår förmedling av trädgårds
produkter ökade något i om
sättning i förhållande till före
gående år, från drygt 62.000 
kronor till 66.500 kronor. Efter
frågan var störst under våren. 
Under hösten gjordes 80 be
ställningar på sammanlagt 
30.063 kronor. Samarbetet med 
leverantören fungerade som 
vanligt mycket bra. Beskärning 
av fruktträd förmedlades under 
våren. 

Husbladet 

Vår medlemsinformation, 
Snättringe Husblad, kom ut med 
tre nummer inklusive medlems
matrikeln. Vi skrev bl.a. Lång
sjön, grannsamverkan mot brott, 
gatukostnader, försämrade 
bussförbindelser, eldnings
förbudet, Bilkällan, nybyggen 
som Snättringedalen och Mjöl-
ner, pizzerian i Lövdalen, nya 
byggbestämmelser, nätverk av 
fastighetsägare i Huddinge, sop
hämtningen, Agenda 21, par
keringselände vid Stuvsta sta
tion, brandstationen och his
toriekommitténs arbete. I fe
bruari gav vi ut ett extra Snätt-
ringe-Info sedan det kommit 
oroande besked om att ändra 
kommunens gatukostnadsreg
ler. 
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Gatukostnader 

Vi trodde att den tidigare kon
troversiella frågan om gatukost
nader hade stabilerat sig sedan 
vi fick en acceptabel lösning 
1991. I början av 1996 fick vi 
klart för oss att Huddinges soci
aldemokrater i maskopi med 
vänsterpartiet och miljöpartiet 
höll på att driva igenom ett nytt 
beslut som även skulle kunna 
kosta befintliga fastighetsägare 
i Huddinge stora avgifter. Inför 
det senaste valet hade socialde
mokraterna förnekat Huddinge
partiets aningar om att föränd
ringar var på gång. 

Tillsammans med syskon
föreningarna i Fullersta och 
Stuvsta uppvaktade vi ansvarig 
politiker, Edith Hedström (S). 
Vi samarbetade även med Hud
dinge Villaägarkrets. Vi begärde 
att få förtydliganden och möj
lighet att komma med synpunk
ter. Edith Hedström lovade att 
vi skulle få ge synpunkter inom 
en viss tid, men innan tiden 
hade gått ut hade hon redan 
skickat vidare sitt förslag. 
Agerandet visar på en upprö
rande nonchalans som möjli
gen var vanlig under socialde
mokraternas tidigare ångvälts
tid. Politiker med sådana syn
sätt hör inte hemma i 90-talets 
Huddinge. Förslaget drevs ige
nom före sommaren. På grund 
av överklaganden har beslutet 
inte vunnit laga kraft vid årets 
utgång. 

På initiativ av bl.a Snättringe 
FF träffades företrädare från sju 
fastighetägareföreningar den 30 
oktober för att diskutera hur vi 
skulle agera i gatukostnads-
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frågan. Vi beslutade då att före
slå alla fastighetsägarefö
reningar i Huddinge att bilda ett 
gemensamt nätverk, som bl.a. 
skulle kunna agera i gatukost
nadsfrågan. 

Den 28 november träffades ett 
20-tal företrädare från tretton 
föreningar i Kvarnbergsskolan. 
Där föddes nätverket för fastig-
hetsägare i Huddinge. 
Förhoppingsvis ska nätverket 
snabbt växa till sig inför valet 
1998. Snättringe FF har inled
ningsvis tagit på sig en aktiv 
roll, med inriktning att behålla 
grundprinciperna i gällande 
gatukostnadsregler. 

Miljö och 
Agenda 21 

Med nya krafter i styrelsen har 
föreningen ökat sitt miljöenga
gemang. Vi har följt och haft 
synpunkter på Långsjöns häl
sotillstånd. Vi har givit synpunk
ter på kommunens arbete med 
Agenda 21 och även förklarat 
att vi är beredda att aktivt verka 
i arbetet. Vi har också framfört 
synpunkter på källsortering och 
sophantering. Vi strävar efter 
lösningar som inte bara är smi
diga för kommunen eller 
sophanteringsbolag utan fram
för allt även för de boende. 

Vi skrev även till kommunen 
och påpekade den bristfälliga 
trafikmiljön som hade uppstått 
vid den nya anslutningen från 
Häradsvägen till Huddinge
vägen. Innan året var slut hade 
problemet åtgärdats med ett 
förlängt tredje körfält. 

Grannsamverkan 
mot brott 

Antalet grannsamverkansom-
råden har av allt att döma varit 
ganska oförändrat under 1996, 
ca 40 st. Den 15 april inbjöd vi 
kontaktpersonerna till ett 
uppföljningsmöte med repre
sentanter för polis, civilförsvar 
och brandförsvaret. Antalet in
brott höll sig på glädjande låg 
nivå under första halvåret, men 
accelererade dramatiskt under 
hösten så att slutantalet inbrott 
blev liknande fjolåret, ca 33 
inbrott. Det är under alla om
ständigheter ett bättre resultat 
än tiden före grannsamverkan. 
Då låg antalet inbrott på över 
50/år 

Vi har all anledning att tacka 
alla de kontaktpersoner som 
engagerar sig i grannsamverkan 
mot brott. Därefter hänger det 
på oss alla hur resultatet ska bli. 

Snättringes 
historia 

Under flera år har föreningen 
haft ambitionen att hjälpa till 
att dokumentera Snättringes 
historia i ord och bild. Med nya 
krafter i styrelsen har vi under 
året tagit nya steg i den rikt
ningen. Vi har tacksamt kom
mit i kontakt med snättringebor 
som kunnat visa och berätta. 
Arbetet är inte slutfört. Vi pla
nerar ytterligare steg. Imorgon 
är idag historia. 
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Intressetorget 
Vår idé om intressetorget fort
satte att förverkligas under vå
ren. Två studiecirklar ordnades, 
dels i blomsterarrangemang och 
dels i att starta eget - undvik 
fällor och fel. Vår tidigare så 
uppskattade och duktiga Ylva 
Landerholm visade som van
ligt utmärkta takter när hon 
ledde blomsterkursen. För starta 
eget-kursen svarade Gustaf 
Rubenson som med egna erfa
renheter engagerat gav delta
garna en bild av den verklighet 
som väntar en nystartad egen-
företagare. 

Vi hoppas att nya idéer om cirk
lar kan växa fram under våren 
97. 

Snättringedagen 
För tredje gången medverkade 
föreningen i Snättringedagen 
vid Snättringeskolan, arrang
erad av Hem och Skola. Vi har 
funnit Hem och skolas initiativ 
mycket bra. Föreningen utvär
derade årets insats och fann 

att vi skulle kunna göra mycket 
bättre ifrån oss till kommande 
år. 

Föreningens 
tomter 
Styrelsen har givit en mäklare i 
uppdrag att söka köpare till för
eningens tre tomter. Vissa för
frågningar har gjorts men ingen 
köpare har lagt något accepta
belt bud. Styrelsen har inte 
känt något behov av att sälja 
tomterna till ett alltför lågt pris. 
Vid årets utgång var därför tom
terna alltjämt i föreningens ägo. 

Samverkan 
Det goda samarbetet med våra 
syskonföreningar i Fullersta och 
Stuvsta har fortsatt, bl.a i form 
av återkommande möten. Vi har 
också haft ett gott samarbete 
med samfälligheterna i Utsälje, 
kontaktpersonerna i grann 
samverkan mot brott, Hem och 
skola i Snättringeskolan. Un
der året har vi breddat kontak 

terna med andra fastighets
ägareföreningar i Huddinge 
genom det nybildade nätverket. 
Det är genom aktiva människor 
och samverkan med organisa
tioner vi kan få kraft att driva 
frågor och att ordna aktiviteter. 

Styrelsen vill avslutningsvis 
tacka alla medlemmar för stö
det under det gångna året. Vi 
hoppas på ett 1997 med bättre 
boendeförhållanden där vi får 
anledning att känna ökad trygg
het och trivsel. 

Alla medlemmar, blivande 
medlemmar och övriga 

snättringebor tillönskas 

Ett Gott 1997! 

Snättringe i januari 1997 

Styrelsen för 
Snättringe 
Fastighetsägareförening 
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Välbesökt julfest i Källbrinksskolan 
1996 års julfest förde traditionerna vidare för 26:e gången. För trolleriet stod Topper Martin och för spel och 
sång Slagsta Gille. Många godishungriga barn flockades runt attraktionerna och ingen behövde gå hem utan 
att ha en snaskig smak i munnen. 
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Att stoppa en tjuv 
Inbrotten i Snättringe har ökat kraf
tigt under det senaste halvåret. 
Fjolårets vinter och vår var utom
ordentligt bra - inga inbrott i egna 
hem. I april började vi drabbas. 
Det fortsatte under sommaren, för 
att sedan allvarligt öka under höst 
och vinter. 

Årsresultatet blev att inbrotten un
der 1996 ökade något jämfört med 
95, trots den fina inledningen. Det 
finns en risk att vi i viss mån har 
slagit oss till ro efter 1995 års goda 
resultat. Vi måste därför erinra oss 
alla de å tgärder som vi och 
kontaktpersonerna i områdena har 
informerat om för att hålla tjuva
rna borta. 

Var upppmärksam på främlingar. 
I något fall vet vi att inbrott skedde 
av ungdomar. I ett annat fall var 
det en välklädd man. Under vinter
tiden blir det ofta så att grannar 
pratar mindre med varandra. Vi 
håller oss inomhus. Kommunika
tionen om när vi är borta blir sämre. 
Vi ser inte lika mycket vad som 
händer utanför vårt eget hus. Vi är 
därför särskilt sårbara under vin
tern. 

Snättringes 40-tal kontaktpersoner 
för grannsamvekan mot brott har 
en viktig uppgift. Låt oss vara tack
samma för vad de har gjort, men 
vi boende måste också stötta dem 
med att visa delat engagemang. 
Först och främst ska vi göra det 
svårt för tjuvarana att ta sig in i 
våra hem, framförallt med upp
märksamma ögon, men också ge-
nom bra altandörrar och liknande. 
Om de ändå skulle lyckas ska våra 
s tö ldbegär l iga föremål vara 
märkta så att tjuvarna inte kan 
sälja godset vidare. Dessutom får 
polisen i efterhand större chans att 
lagfora både tjuvar och hälare. 

Vi är drygt 7 000 boende i drygt 3 
000 hushåll i Snätttringe. Under 
1996 hade vi drygt 30 inbrott i 
egnahem - ett av hundra hushåll. I 
övrigt förekom en del stölder från 
våra tomter. Vårt mål måste vara 
att vi ska minska brotten ytterli
gare. Det mesta hänger på oss 
själva, våra kontaktpersoner och 
samarbetet med polisen. 

Låt oss nu gemensamt samla alla 
goda krafter för att stoppa den 
ökande inbrottstrenden i Snätt
ringe. Varje hushåll kan bidra med 
sin del. Vi vill gärna ha ett rykte 
om Snättringe att inbrottstjuvar ej 
gör sig besvär. 
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