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Se upp med alla
smygande avgifter
Huddinge kommun har skickat ut flera remisser, vilket är
mycket positivt, för att höra vad invånarna tycker. I en av
dessa skissas bland annat på parkeringsavgifter på kommunal mark inom ett område på 1200 meter från Stuvsta station. Nyligen hörde vi på nyheterna hur storstäder har fått in
rekord-belopp på parkeringsavgifter. Kan Huddinge kommun lockas att se detta som en bra inkomstkälla?
Jag arbetar vid Flemingsberg och har redan hört klagomål
över avgiftbeläggningen på den kraftigt minskade infartsparkeringen där. Vi har tidigare delat kommunens inriktning att
prioritera kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik, men det är
viktigt att omställningen sker, så att dessa miljövänliga trafikslag kan svälja alla som ställer bilen hemma. Det handlar
om livskvalité. Vi ska inte behöva köa i 20 minuter framför en
biljettautomat för att kunna parkera bilen 15 minuter framför
ICA eller vid infartsparkeringen och se tågen gå.
P-skivorna med maxtid ser ut att fungera bra i Stuvsta. Vi
behöver inga avgifter för att avskräcka bilisterna från att parkera där. Jag har aldrig haft svårt att finna plats när jag har
tagit bilen dit. Det gäller även parkeringshusen i Huddinge.
Vid tågförsening är det också frustrerande om man ska betala
straffavgift. Naturligtvis drabbar det mest den medelklass
som betalar full skatt.
Huddinge kommun har haft en bra policy att inte avgiftsbelägga föreningsverksamhet. Tyvärr har vi som ideell förening märkt hur kommunen under senare år ändrat inriktning
och börjat avgiftsbelägga hälsosamma aktiviter som yoga och
vår 44-åriga julfest för barn i Källbrinksskolan. Jag förstår att
kommunen behöver inkomster, men ivern att få in dem kan
få ideella krafter att sluta med samhällsnyttiga verksamheter.
Jag föreslår ytterligare en kommunremiss. Huddinge kommun ser över alla sina avgifter och tar fram
ett avgiftsprogram som ser till att människor kan hålla sig friska, välmående, positiva med smidiga lösningar för att minska
oro, sjukdagar, gräl och olyckliga familjer.
Som alternativ finns alltid skatt. Att ständigt sänka skatten kan inte vara ett självändamål. Snart kan kommunavgifterna
vara mer hatade än skatten.
Lars Lehman, Ordförande

Hemsida: www.snattringe.com
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Annonsera i Husbladet!

Fastighetsbyrån Snättringe

Du når cirka 3 200 hushåll i Snättringe, tre gånger om året. Våra läsare
är en köpstark grupp som gärna gynnar sina lokala leverantörer!
Vänd dig till Bengt Höglund på telefon 08- 774 97 47. Priserna nedan
är exklusive moms och gäller per nummer vid annonsering med samma material i tre nummer. Dimensionerna anges i cm, bredd x höjd.
Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.

Till alla medlemmar: Fri rådgivning
och värdering samt vår uppskattade
tjänst värdebevakaren.
För medlemmar som funderar på
att sälja: Kostnadsfritt vår förberedande tjänst Steget före med gratis
radonmätning och “vår-sommarfotografering”

Annonsprislista
Storlek
Helsida (21 x 30 cm)
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)
Kvartssida
liggande (16,5 x 6 cm)
stående (8 x 12,5 cm)
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Sv/v
1 500 kr
800 kr

Färg
3 000 kr
1 500 kr

500 kr
500 kr

1 000 kr
1 000 kr

För medlemmar som säljer genom
Fastighetsbyrån: Som ovan samt fri
ﬂyttstädning.
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ÅRSMÖTE

Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte

NÄR Onsdagen den 18 mars 2015 kl 19:00
VAR Snättringe skolas nya fina matsal
PROGRAM
Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse, val,
ekonomi och verksamhetsplan.
EFTER MÖTET
”Huddinges natur – från istid till nutid”
Den mycket uppskattade NaturInformatören Richard Vestin, Huddinge kommun,
informerar och visar bilder på hur Huddinge har växt fram. Detta är ett fantastiskt
tillfälle att känna till och känna igen rötterna i sitt eget boområde.
OBS! Motioner eller förslag till årsmötet måste vara någon av styrelsens funktionärer tillhanda senast måndagen den 9 mars 2015
Du kan också skicka motion till föreningens adress eller e-postadress.
Föreningen bjuder på dryck och tårta.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
E-post: info@snattringe.com
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Vi bor på en ö - Södertörn
I Husbladets vårnummer 2014 skrev jag om den stora motorvägen Fläsklösaleden som aldrig blev byggd och nämnde att Snättringe ligger på ön Södertörn. Sedan dess har Statistiska centralbyrån utökat sin statistik över Sveriges öar och lagt till ännu en ö,
Södertörn-Nacka, - men jag är inte inblandad.
SCB har noterat ön Södertörn-Nacka som Sveriges
tredje största, efter Gotland och Öland. Tidigare
var det Orust i Bohuslän som ansågs vara tredje
störst. Det är totalt 9 kommuner som helt eller delvis finns på Södertörn. Huddinge ligger inne på ön
med bara en kort strand ut mot Mälaren vid Vårby.
Jag frågade SCB varför man hängt på just Nacka i
namnet och fick svaret: ”För att man ska veta var
Södertörn är beläget”!!

Det har gjorts några inlägg i DN där man ifrågasatt om Södertörn verkligen är en ö, och så är det
alltså – numera även enligt SCB.
INLANDSISEN SMÄLTE, LANDET
BÖRJADE HÖJA SIG OCH SVERIGES
HISTORIA SKREVS OM
På grund av landhöjningen kom det, som nu är
de högsta bergen på Södertörn upp som öar ur en

Östra Mellansverige för ca 10 000 år sedan, när de första människorna kom till Stockholmstrakten. Strandlinjen på Södertörn låg
då vid dagens 75-metersnivå. Den är dock inte samtida i norr och i söder.
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sötvattensjö, Ancylussjön. Just här var den ganska
grund, men stor som ett hav. Man anser numera att
det var ca år 8.000 före Kristi födelse (eller för ca
10.000 år sedan), som människor för första gången
gick i land på öarna.
Det är två amatörarkeologer från Huddinge
Hembygdsförening Eva Wesslén och Lillan
Ödklint, som på 1990-talet hittade fynd som ledde
till att Sveriges historia blev omskriven. Numera
anses alltså landhöjningen ha märkts här på Söder-

törn ca 2.000 år tidigare än man förut trott.
Den ena lilla ön efter den andra kom upp och
så småningom blev det ett sammanhängande
landområde med massor av små sötvattensjöar.
När människorna bosatt sig här ute började de ge
områdena namn. De första öarna hade blivit de
högsta delarna ett stort skogsområde som kallades
Hanveden och områdena norr och söder om kalllades Ovan tör och Söder tör. Bergen i Hanveden
ligger numera ca 110 meter över havsytan.
MÄLAREN ÄNDRADES FRÅN
HAVSVIK TILL INSJÖ
Landhöjningen gjorde att Mälaren så småningom
blev en insjö i stället för en havsvik och att vattenvägen norr om Stockholm blev omöjlig för båtar.
Det var redan då man började använda Mörköfjärden och vattenvägen vidare norrut förbi den gamla
kyrkstaden Telje.
VATTENVÄG GENOM SÖDERTÄLJE
På 1800-talet breddades och fördjupades vattenvägen genom Södertälje med hjälp av indelta soldater
och det byggdes slussar och en kanal, som blev fär-
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dig 1819. Man började kalla den Södertälje kanal,
men det naturliga vattendrag, som skilde Södertörn
från fastlandet hade alltså funnits sedan gammalt.
1924 ungefär 100 år senare byggdes kanalen om
och den används ännu. Det passerar stora båtar på
väg till Västerås och ibland kommer turistbåten Juno
som går vidare genom Göta kanal ända till Göteborg
NAMNET SÖDERTÖRN
Ordet tör anses ha med skog att göra och ovan tör,
var området ovan/norr om den stora skogen Hanveden. Ordet finns fortfarande i Vantör församling
och området söder tör fick så småningom ge namn
åt hela ön Södertörn.
Tack vare att högskolan i Flemingsberg fick namnet Södertörn, har namnet nu blivit allmänt känt.
Text: Gunnel Jacobsen
Bilder: Forntid i ny dager, arkeologi i Stockholmstrakten.
Sth läns museum 1998. Karta ur veckotidningen Stockholmstidningen, soc dem, jan 2015. Den har också haft en
artikel om ön Södertörn-Nacka.

Specialitet: Grundisoleringar/Dräneringar mot fukt
i husgrunder, samt stenspräckning

Problem med berg och sten?
Vi spräcker berg, sten och betong!
Thomas Glaad AB är ett trädgårds- och markanläggningsföretag med
specialisering på villor och villaträdgårdar.
Vi utför följande:
t Fuktisoleringar/dräneringar mot fukt i husgrunder, alla typer av gräv- och
schaktarbeten samt grundläggningar.
t Byte av vatten och avlopp
t 5omtplaneringar, trädgårdsanläggningar, trädfällning, färdiga gräsmattor,
nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning m.m.
t Mark-, trädgårds-, hus- och gräsunderhåll
t Snöröjning - maskinellt samt handskottning, sandsopning, sandning m.m.
t Spräcker sten, berg och betong
t In- och utvändig målning

Ring för gratis kostnadsförslag: 070-779 57 00
Medlemmar i Snättringe fastighetsägareförening erhåller 5 % rabatt på utförda arbeten
Solhemsvägen 25 A
141 31 Huddinge
Hemsida: www.fuktisolera.com
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Innehar F-skatt och
Ansvarsförsäkring

Tel/Fax 08-711 90 10
Mobil 070-779 57 00
E-mail info@fuktisolera.com
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Hundägare i Snättringe – Gå med
”Hundkollen Snättringe”
Den 14 januari 2015 drog vi igång vårt startskott
i närvaro av fem hundvänner. Möjligen var det fel
tid för ett möte.
Vi närvarande beslutade att vi skulle kalla oss
”Hundkollen Snättringe”. Dagligt tal är ”hundkollen”. Vi kommer att ta fram ett inköpsförslag på
gröna reflexvästar med text som ovan i olika storlekar för hund och dess förare.
NÄTVERK INOM GRANNSAMVERKAN
Alla som är med i hundkollen kommer att bilda ett
eget nätverk och få information från ”Grannsamverkan mot brott”. Vår samordnare Eva Antonsson kommer att hålla kontakten med deltagarna i
hundkollen.

denna typ av väst bidrar till ökad trygghet, vilket vi
övriga ska vara mycket tacksamma för. Vi vet att
hundar rör sig under de flesta tider och väder på
dygnet. Nu blir det mer synligt samtidigt som det
kan ge en bättre gemenskap i området.

HÅLLA ETT ÖGA ÖPPET
Uppgiften kommer att bli att tillsammans med
hunden hålla ett öga öppet för vad som händer och
om det finns faror i den närmaste omgivningen vid
normal rastning med hunden. Det kommer inte att
bli några fastlagda scheman eller liknande. Iakttagelser om exempelvis trasig lykta, skymmande
häck vid övergångsställe, främmande dåligt parkerad bil, skickas via e-mail till Eva, som ser till att ta
vidare kontakter.
Ett antal hundekipage som rör sig i området med

HOPPAS PÅ FLER I NÄTVERKET
Nu hoppas vi av hela våra hjärtan att det finns fler
än fem hundägare i Snättringe som kan tänka sig
att anmäla sig till nätverket, bära västarna vid normal rastning och samtidigt bidra till ökad trygghet
i vårt kära område.
Gå med oss i hundkollen genom att ringa eller
skicka ett e-mail till Eva. Ange då även storlek på
västar för aktuella människor och hunden.
Anmäl dig och de dina till Eva Antonsson:
08-774 28 35, evabo.antonsson@gmail.com

Låt oss hjäpa dig
med att beskära
träden!
Kontakta Veterankraft Huddinge

huddinge@veterankraft.se | 08-525 21 800

Snättringe Husblad | Nr 94

9

MOT NYA MÅL
2014 var ett spännande år, både för marknaden och för oss.
Stort tack till alla er kunder som gjorde att vi tog under året plats som
nummer 1 i Huddinge kommun sett till antalet förmedlade bostäder,
vilket vi är väldigt glada över (statistik från hemnet.se).
Vårt mål är givetvis att fortsätta öka och hur vi ska nå dit är att fortsätta med
samma arbete som vi gör idag, d.v.s. att alltid ha den bästa tjänsten för kunderna
samt de bästa fastighetsmäklarna som hela tiden kämpar för att samtliga våra
köpare och säljare är så nöjda att de vill rekommendera oss vidare.
Kontakta oss för frågor, funderingar eller för en kostnadsfri värdering.
Vi önskar er ett fortsatt trevligt 2015. Välkommen!

Johan Holmgren

Moa Fabre

Madeleine Torevall

Fredrik Ranke

Jakob Johansson

Lukas Hernblad

Daniel Heiskanen

skandiamäklarna Huddinge/Botkyrka/Årsta/Älvsjö
Fagerängsvägen 1, 08-774 58 00, www.skandiamaklarna.se
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Bland sömntorn, kikbär
och häxkvastar
Växter är viktig föda för många olika organismer. De här organismerna kan ofta vara svåra att upptäcka och ännu knepigare
att artbestämma. Åtskilliga av dem orsakar dock bildningar eller
spår på värdväxten som är lätta att se och enklare att bestämma
än organismen som gjort dem.
Många insekter som parasiterar på växter gör karaktäristiska gnagspår i värdväxtens bark och ved eller
ger upphov till slingrande gångar i bladen. Spåren
uppstår som en reaktion från växtens sida för att
svara på angreppet. Oftast sker reaktionen utan att
växtens tillväxt påverkas, resultatet kan till exempel
bli att växtdelar rullar ihop sig, blir skrynkliga, buckliga eller missfärgade. Den här typen av angrepp görs
oftast av svampar eller växtätande insekter.
Andra angrepp orsakar ett direkt svar från
värdväxtens sida genom formförändringar som
beror på ökad celldelning eller cellförstoring. Den
här typen av förändring kan orsakas av svampar,
bakterier eller växtätande djur (insekter och kvalster) som är så små att de kan tränga in i växten
och leva hela eller större delen av sitt liv där. De här
växtätarna är nästan alltid mycket värdspecifika
och lever bara på en eller få, oftast närbesläktade,
växtarter. De är alltså mycket duktiga botanister!

man lyckats framkalla enklare typer av galler. När
det gäller mer komplexa galler vet man betydligt
mindre och man har inte heller lyckats att få fram
dem experimentellt.

GALLER
Till de mest avancerade typerna av sådana förändringar hör gallerna. Galler bildas genom ett biokemiskt samspel mellan gallbildare och värdväxt
som leder till ett för varje kombination av parasiterande organism och värdväxt unikt resultat.
I Sverige har man hittat över 1100 olika typer av
galler. Det finns alltså ungefär lika många organismer som orsakar gallbildning. Hur samspelet mellan gallbildare och värdväxt går till i detalj är inte
helt utforskat. I experiment har man kunnat isolera många av de kemiska ämnen som utlöser gallbildning och provat dem på växterna. På så sätt har

GALLBILDNING HOS INSEKTER
När och hur de ämnen som sätter igång gallbildningen tillförs har man kunnat studera hos flera
insekter. Hos en del växtsteklar injicerar honan
gallframkallande sekret när hon lägger ägg och
gallerna kan vara fullbildade redan när larven
kläcks ur ägget. Hos gallmyggor och gallsteklar
börjar däremot inte gallen utvecklas förrän larverna har kläckts och börjat äta av värdväxten. Det
är ämnen i larvernas saliv som är en förutsättning
för gallbildningen. Man har kunnat konstatera att
gallens utveckling avstannar om larven dör eller
plockas bort.
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Aspärta, en vanlig gallbildning på aspblad som orsakas
av en gallmygga.
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Liten ananasgall bildas i toppen på granskott och
orsakas av en lus, mindre granbarrlus.

Häxkvastar på glasbjörk.

MEDICINSK ANVÄNDNING
Gallbildningar har varit kända sedan långt före
antiken och har bland annat använts inom medicinen. I de medeltida örtaböckerna finns många
uppgifter om deras medicinska användning. Galler
har också förekommit i folktron, det gäller främst
några av de mest påfallande och spridda gallerna.
Linné redogör i sina reseberättelser för åtskilliga
fynd av galler. Efter Linné dröjde det till slutet av
1800-talet innan svenska botanister på allvar började intressera sig för galler.

upp till 10 cm i diameter. Under den lurviga ytan
är gallen hård och förvedad och kan innehålla upp
till 60 larvkamrar. Varje larvkammare innehåller
en vit larv som livnär sig på den näringsrika vävnad som kammarens innervägg är beklädd med.
Larven är fullväxt i början av hösten och övervintrar sedan väl skyddad i gallen. Förpuppning
och kläckning sker först nästa år. I gallen bor inte
bara sömntornsstekelns larver utan här lever också
andra stekelarter, både som inneboende och som
parasiter på andra steklar. Gallen utgör alltså ett
samhälle i miniatyr. Om man på senvintern tar in
en övervintrad gall kan man kläcka fram upp till
ett 10-tal stekelarter.
Enligt folkmedicinen kunde man lägga sömn-

HÄXKVASTAR
Häxkvastar är de risiga nystan av smågrenar som
man ofta ser på björkar, ofta många i samma träd.
De orsakas av en blåssvamp som enbart angriper
glasbjörk, den ena av våra två vanliga björkarter.
Liknande bildningar ser man ibland i barrträd,
men de är inte gallbildningar utan orsakas av genetiska mutationer eller stress, till exempel stormskador. I folktron har man trott att häxkvastarna
har uppkommit genom att maran har ridit trädet.
En dekokt på häxkvastar kunde enligt folkmedicinen användas som salva mot klåda. Samerna lär ha
använd samma dekokt mot klåda på sina hundar.
Från Bohuslän berättas det att man kunde ta med
en häxkvast hem och hänga upp den över dörren
till fähuset. Man fick dock absolut inte bära den på
en väg där ett lik burits, eftersom den då miste sin
kraft och blev obrukbar.
SÖMNTORN
Sömntorn är de röda, lurviga, gallbildningar som
man kan se på vilda nyponbuskar. De orsakas av
en gallstekel, sömntornsstekel , och kan bli stora –
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Sömntorn på nyponros, en gallbildning orsakad av gallstekeln sömntornsstekel.
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Stort kikbär är en skotspetsgall på en som orsakas av en
gallmygga.

torn under huvudkudden hos barn och gamla för
att förbättra sömnen. Det här är gammal folktro
och användningen förekom redan under antiken.
Den medicinska användningen verkar ha varit väl
etablerad och ända in på 1700-talet kunde man
köpa sömntorn som sömnmedel på apoteken.
Sömntorn är f.ö. det gamla nordiska namnet
på den vilda nyponrosen Rosa canina och växten förekommer med det namnet i Eddans hjältedikter. Där berättas om hur Oden stack valkyrian
Sigrida med sömntorn och försänkte henne i djup
sömn. Det här är en av de många varianterna av
sagan om Törnrosa, en myt som är gemensam för
de flesta indoeuropeiska folk.
KIKBÄR
Kikbär kallas de bärliknande samlingar av barr
som man kan se i toppen av enkvistar. Upphovet
till de här gallbildningarna är en gallmygga, en av
de drygt 200 myggarter som bildar galler.
I äldre tider användes en dekokt på kikbär mot
kikhosta hos barn, det finns uppgifter om det från
många landskap. I t.ex. en uppteckning från Västergötland heter det att ”…man kokar kikbär i söt
mjölk och dricker”.
Text och bild: Staffan Kihl
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Även i år kommer Snättringe Fastighetsägare förening medverka vid
Snättringedagen. Vi hoppas på fint vårväder. Välkommen den 9:e maj!
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Välkommen till Comfort i Stuvsta! Vi kan hjälpa
dig med allt som rör vatten och värme!
Hos oss får du inspiration och professionell hjälp
och allt annat du behöver för att ordna ditt
drömbadrum; från badkar till duschkabiner,
blandare och a n d r a badrumstillbehör. Till din
hjälp har du vår kunniga personal!
Självklart kan vi installera allt vi säljer!


Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:
 Installation av värmepump
 Installation eller byte av cirkulationspump
 Installation av vattenburen golvvärme
 Ombyggnationer i badrum
 Byte av blandare och WC
 Byte av radiatorer


Från ide till färdigt badrum
- kontakta oss!









Välkommen till
COMFORT STUVSTA RÖR AB
Tel: 08-556 405 90
Mån-Fre 7-16
www.stuvstaror.se

Du gillar väl oss på Facebook?
www.facebook.com/snattringe

Anl ita en riktigt
VVS-specialist !

Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl
Pigmentförändring
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

.3$ .+)()/%&$($% (, 5000 .+)()/%&$($% (, 
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Funderar du på att byta fönster,
dörr eller garageport?
Då kan vi hjälpa dig med hela montaget-till fast pris!
Aldrig har det varit enklare att byta fönster, dörr eller gargeport.
Vi ordnar med allt, inspektion, material, montering och garanti.
Du behöver varken lyfta ett handtag eller tänka på hur det ska
gå till. Vi ser till att det blir monterat och klart till fast pris.
Kom in till Tommy på Woody Huddinge så berättar han mer!

HUDDINGE
Djupåsvägen 8
08-608 93 00

Måndag-Fredag 06.30-19
Lördag 9-15
Söndag 11-15
www.woody.se/huddinge

Trycksaker för alla tillfällen!
, Kuvert

, Broschyrer

, Flyers

, Fakturor

, Foldrar

, Affischer

, Visitkort

, Mappar

, Storformat-print

, Meddelandekort

, Reklam

, Brickunderlägg
, Blanketter

, Kataloger

, Block

, Böcker

, Följesedlar

, Häften

, Hyllvippor

, Tidskrifter
, Klubbtidningar
, Årsredovisningar
, Vykort
, Julkort
, Flyttkort

.MHOOLV2IIVHW$%6YlQJYlJHQ+XGGLQJH7HO)D[
LQIR#NMHOOLVRIIVHWVHZZZNMHOOLVRIIVHWVH0LOM|FHUWLÀHUDGHHQOLJW,62
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Slutsålt! Stuvsta Rör stänger butiken
och satsar på färdiga badrum
Stuvsta Rör har gamla anor i Huddinge och startade redan 1924
fast då under annat namn. Rör har man sålt till både hantverkare och hemmabyggare under alla år men nu är det slutsålt.
Butiken kommer att läggas ned under våren men Stuvsta Rör
lever vidare som installationsföretag av främst badrum men
även värmepumpar och golvvärme.
FÖR HÅRD KONKURRENS
Enligt vd Jan Axelsson så går det inte längre att
konkurrera med näthandel, lagerförsäljning och
byggvaruhus. Priser och omkostnader blir för höga
och företaget har visat röda siffror de senaste åren.
Många kommer säkert att sakna både den kompetens som finns bland personalen men också det
stora utbud av allt inom rör som ligger på lagret.
Stuvsta Rör kommer att leva vidare men nu som ett
rent installationsföretag och koncentrera sig på det
som man är bäst på: att leverera färdiga paketlösningar för renovering och ombyggnad av badrum
samt installation av värmepumpar. Antalet montörer utökas och målgruppen är hushåll i hela södra
Storstockholm. Företaget kommer att finnas kvar
i Huddinge men det är ännu oklart i vilka lokaler.
HISTORIEN OM STUVSTA RÖR
Stuvsta Rör har många år på nacken inom VVS.
Företaget grundades 1924 av A M V F Jönsson som
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var pappan till de kända brottarbröderna Frändfors som så småningom även övertog företaget
med Gösta Frändfors i spetsen. I slutet av 1960talet köptes rörelsen av Gunnar Nilsson som redan
ägde Holmbergs Rör i Södertälje och först då ändrades namnet till Stuvsta Rör. Lokalerna låg då i
den gamla Skandiabiografen som från början var
ett vanligt hönshus. Men verksamheten utökades
både snabbt och kraftigt så lokalerna räckte inte
till. 1976 flyttade man till nuvarande lokaler på
Djupåsvägen som var betydligt större. Samma år
blev Stuvsta Rör årets Comfortbutik i en gemensam
tävling för hela Sverige. Comfort är en av landets
ledande kedjor inom badrum och VVS med fler än
130 medlemsföretag. Nuvarande ägare är Simplex
Förvaltning som även driver Rör & VVS Center
AB i Sollentuna som också ingår i Comfortkedjan.
BADRUMSDRÖMMAR
Det är många som går och drömmer om att bygga
om eller renovera sitt badrum. Orsaken kan vara
att det är gammalt och slitet eller att man vill förnya sitt badrum för att få en mer lyxig känsla när
man tvagar sin kropp och tvättar håret Eller också
är det bara fel färg på kaklet. Peter Nord hos Stuvsta Rör anser att allt fler tänker även praktiskt när
man förnyar sitt badrum och väljer vägghängt
sanitetsporslin och värmegolv. Vitt kakel, gärna
lite större (20 x 50 cm )och liggande, är populärt.
På golvet kan man däremot satsa på lite mer färg
– gärna svart. När det gäller kostnader så är det
naturligtvis ett stort spann beroende på hur stort
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badrummet är och vad man väljer för produkter.
Stuvsta Rörs affärsidé är att tillhandahålla färdiga
badrum med kakel, bad/dusch, toalettstol, handfat
skåp etc till fast pris inklusive installation. Stuvsta Rör håller i hela projektet och samordnar olika
hantverkare: målare, elektriker, rörläggare mfl.
Innan arbetet sätter igång får kan du också få hjälp
med att välja produkter och göra en 3D-ritning på
ditt nya badrum. Comfortbutiken i Sollentuna har
en stor utställning där du kan välja de produkter
du önskar. Att köpa ett helt färdigt badrum kan
naturligtvis blir dyrare jämfört med att göra en del
själv och sedan anlita olika hantverkare. Fördelen
är att du vet att allt görs enligt gällande regler för
konstruktion, ledningsdragningar och tätskikt för
att förhindra vattenskador samt att du inte behöver
jaga hantverkare utan vet att det finns en tidplan
som håller. Med ROT-avdraget så får du också dra
av upp till 50 % av arbetskostnaden i samband med
reparationer och ombyggnad.
FLERA BADRUMSTRENDER
Om vi hänger kvar ett tag vid trender så är det
inne att vara lite personlig. Uttrycka en egen stil
och identitet. Allt mer tid spenderas i badrummet och många längtar efter ett stort badrum där
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flera kan få rum samtidigt. Gärna dubbelhandfat
så hela familjen kan borsta tänderna tillsammans.
Men det finns även en motsatt trend där badrummet ska vara en plats för ”egen tid” och en chans
att koppla av med ljuv musik från den integrerade
ljudanläggningen. Det finns t.o.m. badkar med
inbyggda högtalare. För dig som hellre duschar
än tar ett bad kan den traditionella golvbrunnen
ersättas med en avlång designbrunn som placeras
utmed väggen. Brunnen kan vara enfärgad, guldglänsande eller i olika mönster. Givetvis finns det
även en ekologisk trend när det gäller badrum med
miljövänliga material, snålspolande toaletter och
energisparande kranar. Naturmaterial är på frammarsch och trä och träimitationer blir allt vanligare i våra badrum. Varför inte lägga in trätrall på
golvet?
BUTIKEN SKA TÖMMAS
Vill du passa på att förnya ditt badrum till en lite
mindre kostnad ska du passa på och besöka Stuvsta
Rör som startade sin utförsäljning 9 februari. Allt ska
tömmas i butiken så det kan löna sig med ett besök.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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Från Nos till Svans – frisörer
som gillar att få skäll
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I trevlig hemmiljö på Pinnmovägen i Snättringe ligger en frisörsalong som endast tar emot fyrfota kunder med päls. Caritha,
Göran och deras dotter Natalie Ekström klipper, trimmar och
badar hundar. Skall-kravet är att det är en glad och ren hund
som lämnar salongen efter att ha fått lite godis som beröm.
FLER VÅRDAR SIN HUND
Under de senaste åren har efterfrågan på hundvård kraftigt ökat. Hussar och mattar lägger allt
mer pengar på att även deras bästa vän – hunden
– ska se välvårdad ut. Hunden har också blivit som
en familjemedlem och vi är måna om deras hälsa
på ett annat sätt än tidigare. Hur mycket pälsvård
som behövs beror på om vi talar om långhårig,
korthårig eller strävhårig hund. En collie eller golden retriever behöver borstas och badas ofta för att
pälsen inte ska tova sig. Kort- och släthåriga hundar är lättast att sköta men en strävhårig tax kräver
lite mer omvårdnad. De flesta hundar är lätta att
jobba med när man väl har lärt sig att läsa hunden.
Visst kan någon fyrfota kund bli lite irriterad över
att någon annan vill bestämma men då finns det
alltid en munkorg att ta till om det kniper.
KLIPPNING AV PÄLS OCH KLOR
Klippning sker för hand eller med maskin beroende på vilken ras och typ av frisyr. Helst ska alla
ev tovor vara utredda innan besöket hos frisören.
Grovklippning, bad , föning och finklippning står
sedan på programmet. Caritha jobbar bara med
vardagskilppning – inte med utställningshundar
som ibland kräver mycket speciell formklippning.
En pudel klippt som Amerikanskt Lejon kräver en
speciell teknik. Det är inte bara pälsen som klipps
utan även klorna måste ansas vilket inte alla hundar tycker är lika mysigt som att bada. Innehundar sliter inte sina klor tillräckligt för att sköta klovården själva. Hundar har också en tillbakabildad
femte tå – sporren – som aldrig slits naturligt. Caritha tycker att klippningen fungerar bäst när hon får
vara ensam med hunden utan någon ägare i lokalen.
TRIMNING FÖR ATT FÅ STRÄV TOPP
Med trimning menas att man plockar bort gammal död päls från hunden så att ny, fräsch päls kan
växa ut. Här gäller det att dra ut hela hårstrået från
roten. För att det ska gå så lätt som möjligt ska hunden inte ha badad på ca 3 veckor innan trimning.
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Det är lättare att få ett bra grepp om en smutsig
päls än en blank och nybadad. Det är bara strävhåriga hundar och spaniels som trimmas eftersom
syftet är att just få fram ett nytt hårstrå med sträv
topp. Om man bara klipper blir bara den nedre,
mjuka delen av pälsen kvar.
ETT RENT NÖJE
Caritha har ett speciellt badkar för hundar och när
vi är på besök så är det hennes egen hund, Ettan,
som plaskar i karet innan det är dags för föning.
Ettan är en Katalansk Vallhund med rätt mycket
päls. De flesta hundar tycker att det är roligt att
bada. På sommaren finns det chans att bada både
i sjön och i vattenpussar. Även om resultatet inte
alltid blir en ren hund. Anledningen till att hunden
badas innan finklippning är att slutresultat blir så
mycket bättre. Det går också bra att bara komma
för att bara få hunden badad om det inte finns bra
möjligheter hemma.
EN PT TILL DIN HUND
Natalie är certifierad hundfysioterapeut vilket
innebär att Från Nos till Svans kan erbjuda även
hjälp med din hunds muskulatur: rörelsestatus,
massage, stretching och fysträning. Alla hundar
mår bra av lite sjukgymnastik för att nå en optimal
hälsa. Även våra hundar kan få för lite motion, ha

28

dålig kosthållning och få ryggproblem. Så nu har
även hundar chans att få en egen PT – personlig
tränare.
SVERIGES HUNDFRISÖRER SIKTAR PÅ
MEDALJER
Göran Ekström är också ordförande i Sveriges
Hundfrisörer som arbetar för att stödja etablerade
hundfrisörer i deras dagliga arbete genom fortbildning och erfarenhetsutbyte men även samarbete med olika grossister. Det är brist på utbildade
hundfrisörer och det finns ännu ingen certifiering
som garanterar vilka kunskaper som hundfrisören har. Caritha har arbetat som hundfrisör sedan
1985 och har sin arbetsplats i hemmet vilket är ganska vanligt för hundfrisörer. Hon har lärt sig yrket
via långvarig praktik men det finns idag kortare
kurser som gör att det går snabbt att komma igång
med verksamheten och skaffa ett färdigt startkit.
Utbudet av specialprodukter anpassade för hund
ökar också för varje år vilket gör att man kan få
viss sponsring via leverantörerna. Sveriges Hundfrisörer har idag 110 medlemsföretag och har som
mål att föreningen ska kunna ställa upp med ett lag
i EM och VM i hundfrisering under 2015.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt höglund
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Var med och håll kommunen ren!
Varje vår deltar Huddinge kommun i Håll Sverige Rents aktion mot nedskräpning. Runt om i landet plockar förskolor, skolor, föreningar, företag
och privatpersoner skräp - både för att göra sin närmiljö lite finare och
för att visa att nedskräpning inte är okej. 2014 deltog över 750 000
miljöhjältar runt om i landet och av dessa kom drygt 5000 personer från
Huddinge.
I år infaller Håll Sverige Rent-kampanjen i Huddinge 4-10 maj. Då
stöttar kommunen alla som vill delta i skräpplockandet. Stödet utgörs av
gratis städmaterial och hämtning av insamlat skräp under vissa dagar.
Sista anmälningsdag för de som vill ha gratis städmaterial är den 12 april. Anmälningsformulär
och all praktisk information finner du här: www.huddinge.se/skrapplockardagarna
I samband med städkampanjen har alla lag som deltar i Huddinge möjlighet att vara med i
utlottningen av 1500 kronor per lag. Totalt 6 lag vinner!

Snättringe Husblad | Nr 94

29

Nytt tele-torn
LEKPLATSEN SKOGSÄNGEN VID LÅNGSJÖN
Under några veckor i november 2014 låg det delar till ett torn på ängen vid
lekplatsen Skogsängen vid Långsjöns sydöstra ände. Vi är flera som såg
och undrade.
HI3G-TORN FÖR MOBILTELEFONI LYFTES MED HELIKOPTER
Gränsen mellan Huddinge och Stockholm går uppe på berget mellan Myrvägen och Stambanevägen. På eftermiddagen den 13 november 2014 kom en helikopter och lyfte upp delarna och nu står ett 36
meter högt torn för mobiltelefoni uppe i gränsområdet på berget.
Det är mobiltelefoniföretaget Hi3G Access AB som byggt och redan
samma kväll kunde man se en röd lampa över trädtopparna. Den sitter högst upp i tornet som en varningssignal för flyget. Nu har vi två
röda lampor i Snättringe. Den andra sitter i tornet vid brandstationen
vid Källbrink.
SKILLNADEN MELLAN TORN OCH MAST
En mast behöver stag för att stå upprätt, ett torn kan stå utan stag. De
röda lampor vi kan se här i Snättringe sitter alltså i toppen på varsitt torn.
OBEBYGGT BERG
Några av Södertörns oländiga berg har delvis förblivit obebyggda och
nu har alltså ett av dem fått ge plats åt något som vi moderna människor behöver. 36 meter lär inte vara särskilt högt för ett telefoni-torn,
men läget uppe på berget gör att det anses räcka. Ännu så länge är
det bara operatören Hi3G, som har sin bod på marken intill, men det
kan bli fler. Vi har fyra operatörer i Stockholmsområdet: Telia, Tele2,
Telenor och Hi3G och även om de är konkurrenter, så kan de samsas i
samma torn.
Bilderna har länge kunnat ses
p
på www.facebook.com/snattringe,
m här kommer de nu också på
men
p
papper.
Text: Gunnel Jacobsen
KKällor: Samtal med byggansvarig vid HiG3 Acess AB
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PETROLEUM SERVICE
PRODUKTSORTIMENT
Eldningsolja – Diesel
Tankrengöring – Brännarservice
Automatiska oljeleveranser
Jourleveranser

Välkommen med din beställning!
08-556 820 20, 08-556 820 30
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Hyr föreningens tält, bord och stolar!
Tält och möbler kan endast hyras av medlemmar boende inom området och får inte hyras ut i andra hand!
OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord hyras.
Vi har tre tält på 21, 32 resp. 60 kvm. Till tälten kan du hyra golv som skyddar gräsmattan och känns bättre att gå
på. Vi har också 90 st fäll- och stapelbara stolar av god kvalitet och 21 bord.

Bokning
Bokning sker genom Gert Östergaard, tel 070-736 16 84 eller bokning@snattringe.com
Utförlig beskrivning av tält, bord och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com.
Välj Uthyrning i menyn.

Prislista
Priserna gäller för ett uthyrningstillfälle.
Tält och tältgolv
Tält T21 4,6*4,6
Golv G21
Tält T32 5,6*6,9
Golv G32
Tält T60 6*10,5
Golv G60

400 kr
400kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr

Bord och stolar
1 bord
1 stol
2 bord + 10 stolar
4 bord + 20 stolar
6 bord + 30 stolar
8 bord + 40 stolar

20 kr
8 kr
110 kr
220 kr
330 kr
440 kr

Möbleringsförslag

Tält 21 4,6x4,6 m
Rött/Vitt
4 bord 180x80 cm
24 stolar
Max dukning 28 pers.

Tält 32 4,6x6,9 m Grönt/Beige
6 bord 180x80 cm
1 bord 150x75 cm
36 stolar
Max dukning 44 personer

Tält 60 6x10,5 m Grönt/Beige
10 bord 180x80 cm
2 bord 120x80 cm
56 stolar
Maximal dukning 86 personer (trångt!)
Bröllop 66 stolar och scen på 2x3 meter
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fastighetsmäklaren med nöjdare kunder =

Ska du sälja
DIN BOSTAD?
Varmt välkommen till HusmanHagberg i Huddinge!

www.husmanhagberg.se/huddinge
HusmanHagberg Huddinge Stuvstatorget 10 Tel 08-779 46 00

