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Verksamhetsberättelse 1998 
Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft 11 sammanträden. Dess
utom har föreningens representanter och 
kommittéer haft ett stort antal möten och 
kontakter. Vid årets slut noterade vi med glädje 
att medlemsantalet ökade även i år. Slut
summan blev 1.260 betalande hushåll! Vi 
ökade fjolårets rekordnotering med 41 
medlemmar. Drygt vart tredje hushåll är med
lem i föreningen. Det fattas ca 250 för att vart
annat hushåll skulle vara med. 

Vi funktionärer har känt oss stärkta av 
medvinden. Den ger oss kraft att fortsätta 
arbetet för att driva de boendes intressefrågor. 

Årsmötet 
Årsmötet hölls den 18 februari i Snättringe-
skolans matsal. 60 personer närvarade. Lena 
Jönsson invaldes som ny suppleant. Vi 
behandlade bl.a. stadgeförslag, placerings-
policy samt motioner om städdag och Tullinge 
flygplats. Ordföranden i gatunämnden Nils 
Lundgren samt Jarl Östlund från gatukontoret 
informerade om pågående gatuprojekt i 
Huddinge. 

Julfesten 
223 barn och 206 vuxna kom till den 27 
julfesten i ordningen. Aktiviteten var hög med 
mycket gott humör, lotterier, förtäring, film 
och populärt framträdande av den duktiga 
gruppen Reaction. Folkdanslaget Viljan ledde 
dansen och leken runt granen. Vi samverkade 
med Fullersta fastighetsägareförening. 

Trädgård 
Föreningen har förmedlat trädgårdsvaror vår 
och höst. I våras beställde 82 hushåll för 
omkring 36.000 kr. I höstas beställde 57 
hushåll varor för ca 25.000 kronor. Det var en 
total ökning jämfört med 1997. Vi har intryck 
av att samarbetet med leverantören som vanligt 
fungerade bra. Vi har även förmedlat 
trädbeskärning. 

Husbladet 
Vårt huvudorgan för medlemsinformation, 
Snättringe Husblad, kom ut med två num-mer 
inklusive medlemsmatrikeln. Vi skrev bl.a. om 
Julfesten, Bevara Storön som grönområde, 
Hem i spillror efter inbrott - ungdomar dömda, 
Nej till flygplats i Tullinge, Snättringeskolans 
vårfest, Frågor till lokala politiker inför valet 
samt nybyggnation av bostäder vid VIVO. 
I april skickade vi ut ett extra Snättringe-Info. 
Vi har även skickat ut en frågeenkät, inbjudan 
till politikerdebatt inför valet och inbjudan till 
debatt om flygplats på Södertörn. 

Gatukostnader 
Föreningen har bevakat och drivit frågan inom 
nätverket för egnahemsägare i Huddinge. Inför 
valet skrevs insändare till tidningen Mitt i 
Huddinge men insändaren publicerades ej. 
Nätverket har även drivit frågan vid olika 
uppvaktningar. Vid valet blev det maktskifte i 
kommunen. Partierna i den borgerliga 
koalitionen har i huvudsak inför valet ställt sig 
kritiska till de regler som s, v och mp införde 
under sin mandatperiod. Vid årets utgång hade 
vi inte fått någon information om de styrande 
partiernas inställning. Det skulle vara ett 
enormt svek om inte det senaste beslutet i 
frågan rivs upp. 

Miljö och stadsplanefrågor 
Frågan om flygplats på Södertörn fick ny 
aktualitet under året. Den 14 maj anord-nade 
föreningen ett allmänt informations-möte med 
deltagande från Luftfartsverket, Aktions
gruppen mot Tullinge flygplats, Handels
kammaren i Stockholm samt många av 
Huddinges toppolitiker. Det blev en mycket 
bra debatt. Tyvärr kom endast ett 30-tal boende 
vilket vi tyckte var förvånande. Av infor
mationen förstod vi att Tullinge på nytt kan bli 
aktuell som storflygplats. Vi samverkar i denna 
fråga genom nätverket för egnahemsägare i 
Huddinge. Vid årets utgång vet vi att förslag 
kommer att läggas under januari 1999 och 
beslut kan komma mycket snabbt. Vi har 
kontakt och bevakning med aktionsgruppen 
mot Tullinge flygplats i denna fråga. 
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Föreningen har kontaktat kommunen om en 
särskild cykelväg till Gömmaren. Vi har 
bevakat kommunens rensningsåtgärder i 
Långsjön, vilka inte blev helt lyckade. Vi har 
även skrivit och begärt en uppföljning av 
åtgärderna på Häradsvägen, avseende 
trafikintensitet, hastighet, olyckor och 
avgaser. Andra skrivelser har handlat om 
bättre belysning vid övergångsställe vid 
Stuvsta station samt hastighetsdämpande 
åtgärder på några gator. Vi tog även ställning 
för aktionsgruppen Rädda Storön då vi fann att 
politikernas beslut stred mot Agenda 21. 
Storön ligger ej i Snättringe men vi fann att det 
fanns skäl att visa solidaritet med vår 
grannförening i denna fråga. 

Föreningens utsända frågeenkät innehöll ett 
flertal miljöfrågor. Svaren har ej kunnat 
sammanställas under 1998. 

Grannsamverkan mot brott 
Antalet områden med grannsamverkan mot 
brott har av allt att döma varit oförändrat under 
1997, ca 40 st. Den 6 maj samlades 
kontaktpersonerna på ett årligt gemensamt 
möte. Vi bedömer att närpoliserna i Huddinge 
och Vårby ännu inte fullt ut har kunnat ta tag i 
grannsamverkan. Under tiden får vi delvis 
klara oss själva. 

Vid utgången av 1998 ser det ut som att inbrott 
i husen har minskat till rekord-notering. När vi 
började 1993 hade vi 52 bostadsinbrott. Under 
åren har vi gått ner och legat på 30 och 
däröver. I år ser det ut att bli endast 20 st varav 
6 var misslyckade försök. Vid tre tillfällen har 
gärningsmän senare kunnat gripas av polis. Vi 
tror att vi boende börjar bli verkligt bra. Ett 
hjärtligt tack till kontaktpersonerna. Tyvärr 
återstår det några få områden som inte har 
grann-samverkan. Föreningen hjälper gärna till 
om intresse finns att komma igång. 

Snättringes historia 
För femte året medverkade föreningen under 
Snättringedagen vid Snättringe skola som 
arrangeras av Snättringe föräldra-förening. Vi 
passade på tillfället att sprida lite information 
om Snättringes och före-ningens historia. Vår 
kommitté har fortsatt insamlandet av bilder 
från nuvarande och gamla Snättringe. Vi 
gladde oss särskilt åt att Huddinge 
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hembygdsförening blivit medlem i vår 
förening. 

Föreningens tomter 
Under året har föreningen sålt de tre tomterna 
på Furuvägen. Det kapital som uppkommit är 
tänkt att användas till glädje och nytta för de 
boende i Snättringe. I avvaktan på goda idéer 
är inriktningen att försöka placera kapitalet på 
ett bra sätt. 

El 
Sedan elmarknaden blev fri har föreningen 
drivit en uppfattning att timmätare ej ska 
behövas vid varje hushåll. Vi har även talat för 
den linjen inom nätverket för egna-hemsägare. 
Vi har även rekommenderat hushåll att avvakta 
installation av tim-mätare. 
Under året har vi konstaterat att stats-makten 
har beslutat att timmätare ej ska behövas i 
framtiden. 

Samverkan 
Det goda samarbetet med föreningarna i 
Fullersta och Stuvsta har fortsatt. Vi har även 
haft glädje av samverkan med 
kontaktpersonerna för grannsamverkan. 
Nätverket för egnahemsägare har utveck-ats 
till en viktig samarbetspartner. 

Vi vet att ensam är svag och att resultat 
oftast är frukten av många människors 
samarbete. 

1998 har varit ett förhållandevis tungt år för 
styrelsen. Problem med datautrustning och 
dålig samverkan med vår bank har frestat på 
våra krafter. Vid årets slut har vi förnyat 
datautrustningen och funnit en bättre bank. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla 
medarbetare och engagerade medlemmar i 
föreningen för insatserna under det gångna 
året. Vi hoppas på ett 1999 med bättre 
boendeförhållanden samt ökad trygghet och 
trivsel. 

Alla medlemmar, blivande medlemmar och 
övriga Snättringebor tillönskas Ett Gott 1999. 

Snättringe i januari 1999. 

Styrelsen 
för Snättringe Fastighetsägareförening 
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ReAction dragplåster på välbesökt julfest 

Julfesten i Källbrinksskolan lockade som vanligt många besökande, noga räknat 255 barn 
och 222 vuxna. Folkdansgillet Kedjan stod för dansen kring granen men när det var showtime 
klev ReAction upp på scenen. 

Showgruppen ReAction har funnits i fem 
år och består av fyra sång-och danskunniga 
huddinge-ungdomar. Mara Ben Hajji stu
derar till sångpedagog vid Stockholms Mu-
sikkonservatorium (Rytmus), Sonja Aldén 
arbetar som sånglärare, Ulrika Brännman 
går på Svenska Balettskolan och Kristian 
Tåje på Balettakademin. Hela gänget 
träffades på å la Carte Teatern i Huddinge 
och tyckte att det var roligt att sjunga 
tillsammans. 
Av en slump fick man möjlighet att 
uppträda som grupp och sedan började 
telefonerna ringa och det blev fler bok-
ningar. I dag uppträder ReAction på allt 
från företagsfester till barndop. Det är 
kunden som beställer inriktning: 60-tals-
musik, disneylåtar, schlagermusik eller 
"Härlig är jorden". Ett roligt uppdrag var 
för Fjällräven som ville ha "sång och dans" 
under hela visningen av den nya kollek
tionen. Under sportlovet har ReAction fått 
en bokning i Riksgränsen där det gäller att 
roa pisttrötta ungdomar "After Ski". En 
utmaning så god som någon. Lite egna 
turer i backarna hoppas man också hinna 
med. 

Samtliga i ReAction är fortfarande knutna 
till a la Carte Teatern men nu som lärare 
och handledare.Verksamheten har hela ti
den utökats och nu finns det 250 elever i 
Studieförbundet Vuxenskolans regi. 
Fullerta Bio är hemmascenen och under 
våren kommer man bl a att framföra en 
lokalmusikal, Mysteriet på Fullersta. 

Vad ReAction vill göra när studierna är 
klara är det ingen som riktigt vet. Viktigt är 
att ha en bred plattform där man inte är 
främmande för något som har med sång, 

dans och teater att göra. Ulrika Brännman 
har prövat på hur det är att stå på en riktig 
scen när hon spelade äldsta dottern Trapp i 
Sound of Music på Göta Lejon. Att få 
engagemang tror Mara och Sonja bygger 
på ett brett kontaktnät och att man råkar 
vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Men visst 
har man besökt en och annan audition till 
musikaler under årens lopp. 

Under julfesten i Källbrinksskolan var 
temat sånger för barn och såväl Pippi 
Långstrump, Emil i Lönneberga som björ
nen Baloo kunde beskådas.Barnen var med 
på noterna och ReAction kunde ännu en 
gång ta emot folkets jubel. För det här var 
andra året i följd som gruppen uppträde på 
fastighetsägareföreningarnas julfest. 

Om någon vill komma i kontakt med ReAction eller 
varför inte boka en spelning så finns man naturligtvis på 
Internet. Sök på ReAction så hittar ni rätt. Det går också 
att få kontakt via gamla Bells uppfinning telefonen men 
då den mobila varianten: 070 - 792 31 43 till Sonja eller 
070 - 438 58 00 till Kristian. 
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Glädjande få inbrott i bostäder 
Nytt rejält rekord 1998! 

När vi började med grannsamverkan mot brott 1993 hade vi 52 inbrott i bostad. 1996 var antalet 
33, 1997:30 och nu 1998 var vi nere i 20 inbrott!! En förbättring vi kan vara stolta över. Ett 
särskilt tack till de engagerade boende som ger kraft att grannsamverkan ska fungera. Vi 
konstaterar även med glädje att 6 av de 20 inbrotten misslyckades och bara blev försök. Vid 
genomläsning av polisanmälningarna framgår att vi har duktiga och alerta grannar i många fall. 
Fortfarande har vi några få kvarter utan grannsamverkan. Förhoppningsvis kan även dessa 
grannar komma igång under året. Låt oss alla hjälpas åt mot de onda krafterna. 

Polisanmälda inbrott i Snättringe Vårbydel under 1998: 9, (1997:11) 
FÖRSÖK, fönster i dörr, efter ungdomsfest 
källarfönster, ungdomar dömda, tidigare skrivit, 
markfönster, ungdomar dömda, tidigare skrivit. 
FÖRSÖK, ensam dotter hörde ljud, brytmärken 
källarfönster krossat, 
ventilationsfönster, insträckt hand? 
källarfönster brutet, 
sten gm fönster 
FÖRSÖK, brytmärken 2 fönster samt altandörr 

idel under 1998: 11, (1997:21) 
FÖRSÖK, sten gm ruta, åverkan fönsterlås. 
fönster baksida, 2 man hästsvans, grön Volvo 79. 
altandörr, även bilen stulen som senare hittades 
2 man grönröd Volvo ev HWL 914, 1 gripen f 59 
2 man fönster ficklampa, grannar vittnen 
nyckel efter inbrott i bil, 2 man i KNZ 059? 
natt, hemma, flera boende, ev glömt låsa. 
källarfönster, nyinflyttad, 
föremål borta ur rum utan förklaring. 
FÖRSÖK larm, krossad ruta. 
FÖRSÖK, dörr trasig baksida, sten. 

Tack Björn Tång! 
Husbladets fotograf Björn Tång har flyttat till Jädraås i Gästrikland. Tack för fint och roligt 
samarbete med Husbladet under många år! Det blir tomt utan Björn och hans bilder. Det ligger 
nära till hands att utbrista "Jädra Ås"! 

Medlemsmatrikel 1998 
På sidorna som följer hittar du alla ettusentvåhundrasextio hushåll som är medlemmar i 
Snättringe Fastighetsägareförening. Mittuppslaget är en karta över föreningens upptagnings
område. 
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Polisanmälda inbrott i Snättringe Huddingedel under 1998: 11. (1997:21) 


