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100 år!

Snart är alla ute och cyklar..... 5

Nu har vi firat våra första 100 år. Nog kan det finnas skäl att
reflektera vad som har hänt under dessa år. En jämförelse då
och idag är ju närmast som natt och dag, på gott och ont.
Då växte barnen upp utan att bli skjutsade, utan mobil och
data. Det fanns tid att lära känna grannar och leka tillsammans i sin närhet. Människor lånade bruksföremål av varandra. Även vattnet delade man på när den egna brunnen
sinade. En lokal dansbana blev en välbesökt mötesplats. Föreningar bildades inom idrott och andra gemensamma intressen för att stärka själen, hälsan och familjens ekonomi.
Nu 100 år senare har vi fått en bättre standard. Barnen har
kompisar på internet som bor på andra sidan jordklotet. Ungdomar hittar sin partner på nätet. Idag arbetar i regel båda
föräldrarna och kommunen/företag har fått ta över en stor del
av tillsynen av barn och gamla.
Delar av föreningslivet får allt svårare att verka när kommunerna börjar ta ut och höjer avgifter för ideella krafter
samtidigt som människor ser mer till sig själva än att verka
tillsammans med andra.
Låt oss skänka en tanke på hur människorna kan leva här
i Snättringe om 100 år! Är det tättbefolkat med höga hus där
människor enskilt färdas i luften med drönare på olika höjder
beroende vilken våning man bor på? Finns det något grönområde kvar i vår närhet? Har Långsjön och Gömmaren torkat
ut och blivit sanka marker att bygga hus på?
Jag hoppas att våra fotografier och skrifter på papper kan
vara till glädje och intresse för de som bor i Snättringe i framtiden och om nästkommande 100 år.
Vårt firande vid Milstenen och Långsjöparken var ett försök att bjuda in boende i Snättringe till en träff för barn, föräldrar och äldre människor från närområdet att mötas. Vi
som verkar i föreningen är mycket glada att så många människor kom. 110 människor gick den historiska vandringen
från invigningen av Milstenen med kommunalrådet Christian Ottosson och ledning av Gunnel Jacobsen. Vi räknade
med att ca 1 000 vuxna och barn var närvarande någon gång
under dagen. Vi kände oss lite trötta men glada efteråt, då vi
hade mött så många glada barn och trevliga vuxna.
Vår förening kommer att fortsätta att verka för ökad trygghet och trivsel tillsammans i Snättringe
de närmaste åren. Vår vision är Snygga,
Trygga Snättringe.
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Snättringe Fastighetsägareföening anordnade en lyckad jubileumsfest lördagen den 18 maj med invigning av milsten och fest
vid Långsjöparken med hoppborg, popcorn och musik. Snättringebor i alla åldrar samlades på fotbollsplanen vid Långsjöparken för
en mysig eftermiddag med utmärkt picnic-väder.

Invigning av milstenen
Den första punkten på 100-årsfirandet var att en
ny milsten vid hörnan Snättringeleden/Lönnvägen invigdes av Christan Ottosson från Huddinge
kommun som gav en eloge till Snättringe Fastighetsägareförening som tillsamman med Huddinge
Hembygdsförening bekostat stenen. Han fick
känna sig som en landshövding när han klippte
bandet eftersom det i forna tider var ett ärofyllt
uppdrag att inviga milstenarna som markerade
avståndet till huvudstaden. Kommunen kommer
i fortsättningen att ha ansvaret för att sköta om
platsen där stenen står. Christian Ottosson tyckte
att stenen pryder sin plats och att det är viktigt att
bevara och vårda minnen från förr. Den ursprungliga stenen restes redan 1660. Efter en liten fanfar
från ”poplabbet” påbörjade 110 glada snättringe-
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bor en promenad till festplatsen under ledning av
Gunnel Jakobsen. Gunnel och Gustaf Rubenson
är initiativtagare till att milstenen kom på plats.
Längs promenadvägen berättade Gunnel om historiska händelser vid Göta landsväg som på den
tiden var pulsådern genom Snättringe. Vid Deli
Italia bjöds alla på en pizzaslice för att få lite nya
krafter. Det blev en vandring från runsten till runsten eftersom det finns en liten kopia av en runsten
i Långsjöparkens nybyggda lekplats.

Annonsera i Husbladet!
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.

Hopp och skutt både i tält och borg

Annonsprislista
Storlek
Sv/v
Färg
Helsida (21 x 30 cm)
–
3 500 kr
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)
1 000 kr
1 800 kr
Kvartssida			
liggande (16,5 x 6 cm)
750 kr
1 000 kr
stående (8 x 12,5 cm)
750 kr
1 000 kr
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Framme vid festplatsen bjöds det på kaffe och
kakor och svängig musik framförd av ”poplabbet”.
Ett välkänt coverband som spelade hitlåtar från
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Queen, Madonna, Van Morrisson, Paul Simon ,
Peps Persson och Lasse Berghagen. Och allt där
emellan. Det märktes att det var ett band vars mål-
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Om du ännu inte är medlem i
Snättringe Fastighetsägareförening…
…så blir du det enkelt genom att betala 100 kr till postgiro 75273-3 eller
swisha till 1230916486. Skriv namn och adress vid inbetalningen.
Läs mer om medlemskapet på snattringe.com.
grupp var firmafester och som med lätthet rörde sig
ute bland publiken. För alla danssugna fanns även
ett dansgolv strategist placerat framför musiken.
För barnen fanns ett stort uppblåsbart hopptorn
utformat som en hinderbana som genast lockade
till sig alla hoppsugna. Som flest var det 20–25
barn samtidig. Skratt och stoj blandades med
något enstaka skrik när det gick lite för vilt till. En
annan favorit för barnen var när brandkåren kom
på besök och visade upp både brandbil och slangar.
Föreningen bjöd på kaffe och kakor samt popcorn. Särskilt popcorn var väldigt populärt. 250

popcornstrutar fick en strykande åtgång. Hade
man tur kunde man även få en ros som delades ut
av Blomstrande Ting.
Föreningen fick också möjlighet att informera
om sin verksamhet och dela ut jubileumsnumret
av Snättringe Husblad som beskriver hundra år av
föreningens arbete.
Några nya medlemmar lyckades vi också värva.
Det var perfekt utflyktsväder och det blev en lyckad
jubileumsfest med snättringebor i alla åldrar. När
sista låten spelades var det fullt med zumbasugna
dansare på golvet.

Varmt välkommen att bli medlem i föreningen som strävar
efter ett snyggt och tryggt Snättringe.

”Poplabbet” vill skapa glädje och hög stämning
”Poplabbet” har funnits i sju år och är ett coverband som spelar på heltid. Det är 99 % firmafester i bokningslistan men även några spelningar i
större sammanhang som Melodifestivalen och på
arenor. När drottning Silvia fyllde 70 år uppträdde
bandet på Oscars och spelade Queen:s Bohemian
Raphsody. Något som även Brian May från Queen
uppskattade. På repertoaren står annars allt från
60-talslåtar till moderna hits och svenska slagdängor. De har tagit på sig uppgiften att alltid
spela den statistiskt sett bästa musiken som skapats genom tiderna. Har du en favoritlåt är det bara
att önska så kommer den att ljuda genom högtalarna. Det är en musik och underhållningskvar-

tett som spelar med fullt ös. Medlemmarna trakterar många olika instrument allt från ukulele och
klockspel till synthar och distade gitarrer. När det
lackar mot jul blir det a capella sång när ”Tänd ett
ljus” ska dammas av.
Framtiden ser ljus ut och hösten fullbokad men
det finns lite andrum i juli för semester.
Alla fyra killarna gillar utmaningar och tyckte
det var roligt att spela för en helt annorlunda (och
nykter) publik. Att integrera med publiken har
man inga svårigheter med vilket visades tydligt
bland tält, bord och stolar.
Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Solceller till alla!
Nu fortsätter vi vår satsning i Snättringe!
Under 2018 har vi byggt 500 anläggningar i Sverige och satt
upp över 1000 solcellspaneler på villor i Huddinge.
Nu fortsätter vår satsning i Snättringe!
Passa på att kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.
08 - 22 88 90 info@cellsolar.se

Medlemmar i ”poplabbet”: Robert van der Zwan – sång, gitarr, munspel. Pelle Arhio – sång, keyboard, rap. Andreas
Björkman – sång, gitarr, stepp, scat. Tom Söderblom – sång, trummor, glockenspiel.
Med oss kan du känna dig helt trygg då vi tar hand om hela kundens resa, från första
kontakt till driftsatt solcellsanläggning som producerar din egen gröna el!
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Cell Solar Nordic AB Ekbacksvägen 22 Bromma 08 -22 88 90 | info@cellsolar.se

Snart är alla ute och cyklar
Allt fler väljer att ta sig fram på cykel – med ben- eller elkraft. Huddinge kommun jobbar aktivt för ett ökat cyklande och målet är att
15% av alla resor i Huddinge 2030 ska ske med cykel. Det ställer
ökade krav på ett sammanhängande vägnät för cyklar som gör att
det kan bli snabbare att ta sig fram med tvåhjuling. Det krävs också
tillgång till cykelparkeringar, förbättrat vinterunderhåll och tillgång
till service. Med anledning av att Spårväg syd blir försenat till 2033
kommer även deadline för en del av de 22 cykelsatsningar som planerats att flyttas fram till 2035. Men fortfarande är nog de flesta
som trampar runt på vägar och cykelbanor fritidscyklister som vill
komma ut i friska luften och få lite motion för att må bättre eller
bara cyklar för att det är roligt.
TESTCYKLIST 2019
Inom Huddinge kommun finns det ca 16 mil cykelväg. På kommunens hemsida finns både cykelkarta
och en webbkarta. För att uppmuntra fler Huddingebor att välja cykeln som transportmedel har
kommunen startat ett projekt som kallas ”Testcyklist 2019”. Under april och maj får sju utvalda testcyklister låna el-cyklar och cykla minst tre kilometer tre gånger i veckan. Resorna ska dokumenteras
i en resedagbok och i slutet görs en utvärdering av
hur testcyklisterna har upplevt två månader som
aktiv el-cyklist. Tanken är också att testcyklisterna
ska synas i lokala och sociala medier. En av årets
testcyklister som lyckades få en plats bland 160
sökande är Göran Axelsson som bor på Prostvägen i Snättringe. Han har använt cykeln till kortare
resor som att åka och handla eller till olika möten
på kvällarna. Som längst har han tagit cykeln till
Sundby Gård. Göran tycker att det har varit smidigt att ladda batteriet hemma och att 25 km/tim
räcker bra till för att ta sig fram på ett säkert sätt.
Att ta el-cykeln passar för korta sträckor på ca 1
mil. Om det blir någon egen el-cykel efter testperioden är däremot tveksamt. Skulle det bli någon
eldriven tvåhjuling så sneglar Göran nog mer på
en lite större scooter. Utbudet har vuxit och idag
finns det eldrivna fat scooter som har en räckvidd
på 60 km och en design som hämtats från Harley
Davidson.
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Nytt p-garage för cyklar i Huddinge

skåp med plats för cykelhjälm och regnkläder samt
en station för enklare cykelreparationer. Det kostar
100 kr för 30 dagar och som registrerad användare
har du alltid en garanterad plats. Cykelgaraget har
kostat 700 000 kr att bygga och kan bli en förebild
för fler garage inom kommunen om projektet blir
lyckat. Många har varit kritiska till prislappen för
garaget i förhållande till hur många cyklar som får
plats och att betala för att lämna sin cykel har inte
heller uppskattats. Det är fortfarande för få låsbara
uteplatser vid stationen och har man en vanlig vardagscykel tycker nog många att det räcker med
det. Fast tittar man på vad nya märkescyklar kostar kanske 5 kr/arbetsdag är en klok investering.
Kommunen har för avsikt att öka antalet platser
för cykelparkering vid stationer och knutpunkter
oavsett om man på sikt satsar på fler parkeringshus
eller inte. I Flemingsberg finns planer på ett underjordiskt cykelgarage för ca 3 500 cyklar och tillhörande cykelservice.

Göran Axelsson – testcyklist 2019

NYTT CYKELGARAGE I HUDDINGE
Vid Fullersta torg i Huddinge har ett nytt parkeringsgarage för cyklar öppnats 9 april. Det finns
totalt 42 platser varav 2 med el-laddning och 2 med
utrymme för lådcykel. Det finns även förvarings-
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TA EN CYKELTUR I SOMMAR
För dig som är glad motionscyklist är det bara att
ta på hjälmen och ge dig ut och upptäcka nya vägar
och stigar. Enligt allemansrätten får du cykla både
i naturen och på enskilda vägar. Men se till att inte
cykla över tomt, plantering och åkrar eller mark
som lätt kan skadas. Samma regler gäller även för
el-cyklar. Det finns inget allmänt förbud att cykla
i motionsspår och på vandringsleder men det kan
finnas lokala trafikföreskifter som lägger hinder
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i vägen. Det anges genom att vägmärket ”Cykel
åkning förbjuden” är uppsatt.
Om du funderar på att cykla under semestern
finns det några hotell i Sverige som är redo för att
satsa på cykelturism. Hotellet Ohboy i Malmö har
31 hotellrum där det ingår en vikbar cykel i varje
rum som gästen kan använda för att utforska staden. Lätt att parkera utanför rumsdörren. Klimatsmart och maximal mobilitet.
Järvsö Bergcykelpark Hotell kallar sig för ”världens första cykelhotell” där alla rum är anpassade
efter cyklister. Som namnet avslöjar finns även en
cykelpark där du kan åka lift upp på berget tillsammans med din cykel och sedan ge dig iväg på
downhilleder som byggts för hand och med grävmaskiner. De finns enkla gröna leder och avancerade svarta leder. Har man inte lämplig utrustning
finns det att hyra på plats.
Även Scandic Elmia i Jönköping hakar på cykeltrenden och utrustar sina hotellrum med cykelhängare och verktygslådor. Det finns även ett låsbart förråd för 30 cyklar. Hotellet samarbetar med
Sweden by bike som kan erbjuda ett stort antal
olika cykelpaket för den som vill se Sverige på två
hjul. Cykelturismen vänder sig till alla cyklister
oavsett om du trampar en vanlig cykel, susar förbi
på en el-cykel, ligger framåtböjd på en racercykel
eller är förberedd för att tampas med naturen med
hjälp av en mountainbike.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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Årsmöte 100 år
Föreningens årsmöte den 20 mars, då föreningen
fyllde 100 år, firades med inledande alkoholfri
bubblande dryck samt tårta och kaffe. Därefter
visades ett bildspel om åren med tal till bilderna av
Bengt Höglund och Lars Tiberg.
Vårt jubileumsnummer av Snättringe Husblad
delades ut till de närvarande. Sedan pratade det
inbjudna kommunalrådet Malin Danielsson och
om arbeten som kommer att genomföras i anslutning till Häradsvägen. Det fanns också tillfälle att
ställa frågor till Malin.
Därefter avhandlade vi årsmötet år 100, under
säker ledning av mötesordförande Lars Tiberg.
Det blev en trevlig och minnesvärd kväll för oss
omkring 60 närvarande medlemmar.

Deli-Italia Snättringe
Svensk husmanskost, äkta italienska 
delikatesser samt catering!
Under 2019 har vi nu satsat på att kunna
erbjuda våra kunder mer vegetariska/veganska
rätter, självklart har vi glutenfria alternativ.
Vi önskar er en glad sommar!
Häradsvägen 69, 08-711 55 15, deli-italia.se
Måndag-fredag 10.00–21.00, lördag-söndag 11.00–21.00
Dagens lunch serveras vardagar 10.00–14.00
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Kom till Eriks hemmarestaurang och
avnjut en middag med guldkant
Erik Melin har alltid gillat god mat med det där lilla extra. När
han flyttade till Snättringe tillsammans med sin familj och lämnade närheten till den krogtäta storstaden gällde det att vara
kreativ och hitta en annorlunda vinkling för att kunna fortsätta
att njuta av fine dining. Att gå på lyxkrog med barn är inte heller någon bra lösning för plånboken så Erik bestämde sig för att
lyfta sin hobby till en högre nivå. Han skulle anordna middagsbjudningar i sitt eget hem och vara både kock och middagsgäst.
Fjällstugan supperclub var född.
MATGLADA GÄSTER SAMLAS KRING
KÖKSBORDET
Erik Melin planerar just nu sin åttonde middag där
han i första hand via sociala medier bjuder in matintresserade gäster till sitt hem. För ca 500 kr för
mat och ca 250 kr för dryck bjuds man till bords för
att avnjuta en 5-6 rätters meny plus snacks. Allt är
till självkostnadspris och Erik tar inget extra för att
han lagar mat och bjuder till bords. Förväntningarna hos gästerna är höga och de flesta känner inte
varandra sedan tidigare. Helt säkra på vad man har
gett sig in på är man inte. Men snabbt så släpper
den lilla anspänning som av naturliga skäl finns.
När efterrätterna serveras så märks ingen tunghäfta och det är högt i tak.
NYFIKEN AMATÖRKOCK MED MÅNGA IDÉER
Erik Melin är amatörkock med ett särskilt intresse
för gourmémat som gärna får ta lite längre tid
att laga. Råvarorna ska vara av hög kvalitet men
behöver för den skull inte vara superdyra. Mycket
grönsaker, gärna hemodlat, som väljs efter säsong
är en självklarhet. Även drycken ges en särskild
omtanke. Erik brukar anlita kunniga sommelierer
på Systembolaget som efter den meny han presenterar väljer vilka viner som passar bäst. Just nu har
Erik även en hemgjord cider som väntar på att få
dyka upp på menyn. Någon hemlig dröm om att
starta en restaurang har inte Erik men skulle gärna
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Husbladet fick smaka på en halstrad lammtartar med nässlor,
kirskål, vit- och grön sparris, inlagd brännlök samt ägg och rostade
hasselnötter. Mums!

vilja ge ut en egen kokbok med tips på hur man
med enkla medel kan förädla en maträtt med hjälp
av lika delar tid och kärlek.
VÄLKOMPONERADE MENYER
På menyn kan det stå allt från havskräftor, rödingtartar och ankbröst till chokladmousse och lingonsorbet. Ibland blir det samling vid grillen.
Utgångspunkten är en kombination av svenskt och
franskt kök men utan fransosernas alla regler. Erik
vill bjuda på nya överraskningar så det finns inte
alltid en färdig meny långt innan sittningen. Efter
att ha varit värd för 7 middagar vet han att många
vill ha en liten hint om vad som bjuds för att kunna
bestämma sig för att satsa på fine dining. Det gäller
också att välja rätter som tillåter att kocken samtidigt kan sitta med vid bordet för Erik vill inte
missa den sociala samvaron.
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Erik Melin är en glad amatörkock med smak
för livets goda

BOKA BORD VIA FACEBOOK
Alla matintresserade är välkomna utom yxmördare. Det har Erik lovat sin bättre hälft som var
lite skeptisk i början att släppa in helt främmande
människor i sitt hem. Om det redan har börjat
vattnas i munnen så är det bara att hålla utkik på
sociala medier efter nästa middagsbjudning. Fjällstugan supperclub finns på Instagram men framförallt på Snättringe/Stuvsta facebookclub. Sju gäster får plats runt bordet förutom Erik. Den 5 juni
serveras nästa middag och om Husbladet hunnit ut
till dess kan ni alltid gå in och titta om det finns
några platser lediga. Annars håll utkik efter nästa
sittning i höst. Bon Appétit!
Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund
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Huddinge har fått gräns till ännu ett naturreservat

flyer_070827_cmyk.qxd
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ISO14001sedan 2004.
2004.
av
av originalen.
originalen. Miljöcertifierade
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bidra
bidra även
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utformningen
jobb
jobb går
går lika
lika bra
bra –– och
och kan
kan
alla
alla tillfällen
tillfällen –– stora
stora som
som små
små

Inom Huddinge finns många fina naturreservat och kommunen
gränsar också till några naturreservat i andra kommuner. Nu
har gränserna fastställts för ett nytt naturreservat i Stockholm/
Söderort, Älvsjöskogen.

frågas.
frågas. Vi
Vi gör
gör trycksaker
trycksaker för
för
stora
stora variation
variation som
som efterefterenlig
enlig och
och väl
väl anpassad
anpassad till
till den
den
Maskinparken
Maskinparken är
är ändamålsändamålspräglat
präglat av
av personlig
personlig service.
service.

EN GAMMAL PRÄSTGÅRDSMARK I
BRÄNNKYRKA FÖRSAMLING
Det som allmänt kallats Älvsjöskogen blev någon
gång på 1200-talet skänkt till Ovantörs (namnet
senare ändrat till Brännkyrkas) kristna församling
som prästgårdsmark. Den bestod mest av skogiga
berg precis som den som skänktes till Huddinge
församling/Tomtberga prästgård.
Ungefär 600 år senare byggdes västra stambanan förbi Huddinge kyrka, först över och sedan i
kanten av Huddinges/Tomtbergas prästgårdsmark
och därefter tvärs igenom Brännkyrkas prästgårdsmark fram till ett mer öppet landskap vid
Brännkyrka kyrka.

hög
hög kvalitet
kvalitet och
och noggrannhet
noggrannhet

Gunnel Jacobsen

Vi
Vi producerar
producerar trycksaker
trycksaker med
med

Nu är det ... Tryckartime!
Trycksaker för alla tillfällen!

GRÄNSER FÖR ÄLVSJÖSKOGENS
NATURRESERVAT
Det som nu blivit naturreservat är Brännkyrkaprästens skog längs järnvägens västra sida, från
Älvsjö idrottsplats och ner till gränsen mot Huddinge, där en huvudvattenledning från Norsborg
grävdes ner vid sekelskiftet 1900-2000.
I samband med det har Stockholm bestämt,
att en smal markremsa ungefär från länsgränsmonumentet vid Korkskruvsbacken och ner mot
Långsjön och fram till gränsen mot Huddinge vid
Tomtberga prästgårdsmark, ska ingå i reservatet.
Berget med 3G-masten och groddammen vid
lekplatsen ingår alltså i reservatet.
Därmed blir en del av Långsjöparkens lekplats
alltså en del av Älvsjöskogens naturreservat. Det
är marken med de plank som lekplatsen fått till-
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GAMMAL GRÄNS BLIR ALLMÄNT KÄND
Enligt en karta från 1704 fanns det då ett 5-stenaröse som markerade gränsen mellan de tre markägarna Tomtberga prästgård/Huddinge församling,
Långbro säteri och Stuvsta by och i kanten på kartan står det att var ikullvält. Varför det var ikullvält finns ingen förklaring på, vi kan bara gissa.
Det kan ju ha varit så att det fanns delade meningar
om, var gränsen egentligen gick.
Nu 2019 när Stockholm låtit sätta upp gränsstolpar för sitt nya naturreservat, så blir det för
oss nutid för första gången allmänt känt, var gränsen egentligen går mellan Huddinge kommun och
Stockholm stad.
Det är alltså uppe på berget mellan det gamla
gränsröset från 1600-talet och lekplatsen från
2000-talet.

Kjellis Offset AB‚ • Svängvägen 30, 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15
info @ kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se • MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT 14001

Älvsjöskogens naturreservat –
och det är i Snättringe

17-05-10

stånd att kalla Sörmlandsleden och nästan fram
till 5-stena-röset. Stockholm har anlitat företaget Sweco för att sätta upp stolpar med den vanliga naturreservats-symbolen, så det råder ingen
tvekan.

• Kuvert

• Broschyrer

• Flyers

• Fakturor

• Foldrar

• Affischer

• Visitkort

• Mappar

• Storformat-print

• Meddelandekort

• Reklam
• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Kataloger

• Brickunderlägg
• Hyllvippor

• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubbtidningar
• Årsredovisningar

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

Kjellis
30, 141
14141
41Huddinge
Huddinge • • Tel
Tel08-774
08-77424
2415
15
Kjellis Offset
Offset AB
AB‚ •• Svängvägen
Svängvägen 30,
14001
MILJÖCERTIFIERADE
ENLIGT
info
kjellisoffset.se
www.kjellisoffset.se
info@kjellisoffset.se
•
www.kjellisoffset.se
•
Miljöcert
ISO
14001
@
•
•

Snättringe Husblad | Nr 107

Snättringe Husblad | Nr 107

15

Second hand i Stuvsta
ser till hela människan
Husbladet har flera gånger besökt de lokaler som en gång i tiden
tillhörde postkontoret i Stuvsta. Där har det bl.a. funnits distribution av fruktkorgar, barnvagnsförsäljning, gamerlokal och förpackning av godis. Sedan två år finns det nu en second hand-butik
i lokalerna som heter Hela människan. Dags för ett nytt besök.
Dels för att det i dag är trendigt med vintage och återvinning, dels
för att vi undrar litet över namnet som inte direkt kopplar till försäljning av loppisprylar.
ÖKAT UTBUD I STÖRRE LOKALER
Vi träffade Lilian Johansson som är anställd som
handledare och har varit med sedan verksamheten
startade för två år sedan. Då var det mest fokus på
barnkläder och leksaker men sen man utökat lokalerna finns i dag ett brett utbud av second handprylar. Det som inte finns är möbler och elektronik.

Kläder och leksaker tar fortfarande stor plats men
söker du billiga böcker och cd-skivor eller behöver komplettera glasen i vitrinskåpet kan du säker
göra fynd. Det finns även vuxenkläder, böcker, tavlor och hemtextil. Butiken i Stuvsta är en filial till
en större second hand i två plan med samma namn
som ligger i Tumba Centrum. Lilian har märkt att

det är större efterfrågan på billiga prylar och kläder
i Tumba jämfört med Stuvsta. Där finns också ett
litet café. När det gäller de stora aktörerna Stadsmissionen och Myrorna märks det också att butikerna anpassas till läget. Utbudet är mer selekterat på Stadsmissionen i Liljeholmen jämfört med
Sätra och Myrornas butik i Gamla stan lockar även
turister.
ARBETSTRÄNING I BUTIK
Hela människan i Huddinge-Botkyrka-Salem
samarbetar ned Svenska Kyrkan och Pingstkyrkan och har funnits sedan 1980. Verksamheten har
som värdegrund att alla människor har lika värde
och rätt till ett värdigt liv. Hela människan är en
resurs för kyrkornas gemensamma sociala arbete.
Secondhandbutikerna bedrivs som ett socialt företag utan vinstintresse där allt överskott går till
lokalt socialt arbete. Genom att jobba i butikerna
skapas möjligheter för människor att växa genom
arbetsträning och sysselsättning. Som handledare
tar Lilian emot praktikanter från Arbetsförmedlingen som får träning i kundbemötande. I Tumba
finns också ett samarbete med Botkyrka Folkhögskola där en kurs i svenska som andra språk kombineras med att praktisera i butiken.
FYLLER SNART 100 ÅR
Hela människan fungerar som ett nätverk för socialt arbete med ett stort antal huvudmän bestående
av trossamfund och organisationer. Verksamhe-
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ten finns på ett 80-tal orter i Sverige. Den formella
starten för organisationen var den 16 mars 1920
men då var namnet Riksutskottet för de Kristnas
Förbudsrörelse och den direkta anledningen var
den folkomröstning om alkoholförbud som skulle
genomföras 1922. Under de första åren var fokus
på att arbeta med sociala problem med anknytning till alkohol och namnet ändrades 1938 till De
Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse. Verksamheten breddades succesivt och kom att omfatta fler
mänskliga problem. På många orter startades natthärbergen, secondhand-verksamhet och andra former av sysselsättning och arbetsträning. 1998 slopades formuleringen om helnykterhet som grund
för rörelsen och namnet ändrades till Hela människan med underrubriken ”socialt arbete på kristen grund”.
GRATIS GOSEDJUR
När du skänker saker till Hela människan bidrar
du till verksamhetens sociala arbete samtidigt som
någon annan blir glad över att få chansen att hitta
det man letat efter långe. Inlämning kan du göra
på Stationsvägen 25 under butikstid men du kan
även få hjälp med hämtning. Vill du handla i butiken måste du betala med kort eller Swish eftersom
det är en kontantfri butik. Men vi sparar det bästa
till sist: har du barn med dig och gör ett fynd får
ditt barn ett gratis gosedjur.
Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund
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Vi har allt för ditt Bygg &
Måleriprojekt....

Nu är det snart
sommar! Nu skall
det byggas!
Men det finns regler… Även Attefallshus och
andra bygglovsbefriade komplementbyggnader
ska uppfylla Boverkets byggregler (BBR) och
konstruktionsregler (EKS).

...och mycket mer!
HUDDINGE
Djupåsvägen 8
08-608 93 00 www.woodyhuddinge.se

KOMPLEMENTBYGGNADENS ANVÄNDNING AVGÖR
HUR BRANDSKYDDET SKALL SE UT
Om Attefallshuset används som komplement-bostadshus,
ska det uppfylla brandkraven på småhus (60 minuters brandmotstånd), medan en bygglovsbefriad Attefallsbyggnad som
används som exempelvis förråd eller garage ska uppfylla kraven för komplementbyggnader (30 minuters brandmotstånd).
ALLA KONSTRUKTIONER SKA PROJEKTERAS OCH
UTFÖRAS AV KOMPETENT PERSONAL PÅ ETT
FACKMÄSSIGT SÄTT
De ska också projekteras så att arbetet kan utföras på ett
sådant sätt att avsedd utformning uppnås och så att förutsatt
underhåll kan ske.
Konstruktionen ska utföras enligt upprättade bygghandlingar och det får inte förekomma avvikelser från gällande
toleranser enligt bygghandlingarna.
Håltagningar, ursparningar och slitsar och annat som
avviker från bygghandlingarna får utföras först sedan det har
klarlagts att byggnadsverksdelens funktion inte äventyras.

MINSKA INBROTTSRISKEN
Till att börja med så minskar MärkDNA inbrottstjuvarnas intresse för
märkta föremål eftersom det varnar andra att föremålet är stulet. Detta
gör det mycket svårare att sälja vidare märkta föremål.
Den andra stora fördelen med MärkDNA är att det gör det möjligt för
svenska polisen att spåra och återlämna stulen egendom.
Om den märkta saken lämnat landet?
Polisen känner till och rekommenderar i många fall DNA-märkning som en
brottsförebyggande åtgärd. Genom SelectaDNAs databas kan även
Polisen i andra länder söka och hitta ägaren av godset och även föremål
som lämnat landet har en chans att identifieras och återlämnas till sin
rättmätige ägare.
SelectaDNA är näst intill omöjlig att ta bort och har i polisprojekt visat
sig minska stölder och inbrott med upp till 83%.

SAMRÅD SKA SKE MED DEN SOM ANSVARAR FÖR
KONSTRUKTIONSHANDLINGARNA
1. EKS Avdelning A – Övergripande bestämmelser
§21 Projektering och utförande
1. BBR 5:6 Skydd mot brandspridning mellan byggnader

Förebygg stölder och inbrott med MärkDNA
Fram till idag har ca 30 medlemmar i vår förening köpt och märkt
värdesaker, cyklar, gräsklippare och annat viktigt gods som man inte vill
förlora. Nu fortsätter vi att försöka få Snättringe till ett område där
tjyvarna inte vill komma på besök!
MärkDNA är en permanent Stöldskyddsmärkning med DNA som penslas
på stöldbegärliga föremål. Att märka din egendom med MärkDNA är ett
av de enklaste och mest effektiva sätten att skydda dina ägodelar och
detta rekommenderas av Polisen som ett mycket bra sätt att motverka
inbrott då dom inte vet VAD som bär en osynlig märkning.

Text: Mats Persson, Sakkunnig

Upp till 50 märkta föremål kan registreras i SelectaDNAs internationellt
spårbara databas, vilket skapar ordning på värdeföremålen. 5 års
hållfasthet i utomhusmiljö enligt teststandarden PAS820:2012.
SelectaDNA Premiumkit innehåller: 1st flaska med 8 ml märkvätska
innehållande en unik DNA-kod, mikropunkter samt UV-fluorescens. 1st
Applikator påförare 1st UV-ficklampa 50st varningsdekaler för att
applicera på märkta föremål (varningsdekalerna kan inte tas bort efter
applicering utan att splittras i småbitar) 2st dubbelsidiga varningsdekaler
att skyltning av märkt fastighet (tex. för fönster, dörr osv.) 1st
bruksanvisning 1st medlemskort med märksatsens unika ID-nummer

695: - för medlemmar i Snättringe Fastighetsägarförening.
maila ph@n2systems.se för mer info eller ring på 0708911211
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Stadsplane-förslag, januari 1941
Nordvästra delen av Stuvsta municipalsamhälle
LÅNGSJÖPARKEN EN TRÄFFPUNKT
Långsjöparken har blivit en populär plats där både
barn och vuxna kan träffas. Ett tillfälle var när
Snättringe Fastighetsägareförening bjöd på vandring från milsten till milsten och fest i parken, med
anledning av att föreningen fyller 100 år i år och
samtidigt invigde en ny milsten i Milsten.
STUVSTA MUNICIPALSAMHÄLLE
Municipalsamhället Stuvsta omfattade på sin tid
även området väster om järnvägen och fram till
Tomtberga prästgårdsmark vid Långsjön. Nu 2019
har en intresserad Stuvstabo hittat ett stadsplaneförslag från 1941, som aldrig blev fastställt - och
lämnat det till mig.
Jag tror att det kan intressera fler och låter
det komma med i Snättringe Husblad med mina
kommentarer.
KARTA FRÅN 1941
Västra stambanan går i högra kanten av kartan

och vid Stuvsta stationsområde är flera byggnader
inritade.
Stambanevägen har samma sträckning som nu,
men vid platsen för Långsjöparken fanns det planer på förändring.
Längst ner till vänster ser man änden av Långsjön och att Huddinge sockens/Stuvsta municipalsamhälles mark går i en spets fram till det återupptäcka 5-stenaröset.
Förslaget innebar att Svartlösaleden skulle bli en
trafikerad genomfartsled från Stockholm/Långsjö,
ansluta till Stambanevägen i Huddinge (Stuvsta
municipalsamhälle) och fortsätta fram till Huddingevägen ungefär vid Stuvsta ip.
Enligt planerna skulle vägen byggas längs strandkanten i vattnet i Långsjön. Man lär tom ha börjat
fylla ut sten i sjön, men det visade sig vara för djupt.
På Stuvsta/Snättringesidan i nuvarande Långsjöparken tänkte man sig enligt ritningen först en
trafik-rondell och sedan ett smalt grönområde med
vägar på var sin sida, fram till Storskiftesvägen.

Därefter skulle vägen fortsätta i nuvarande Stambanevägens sträckning och vidare på Kräpplavägen
fram till Huddingevägen. Förslaget innebar alltså
att Stambane- och Kräpplavägarna skulle bindas
ihop med en vägtunnel under järnvägen och det var
nog ett av skälen till att hela idén blev omöjlig.
Stambanevägen var en gång en avtagsväg från
Göta Landsväg, som ledde till Stuvsta by. Den har
alltså använts i urminnes tider, men blev avstängd
när järnvägen byggdes.
På kartan kallas den Gamla kyrkvägen (Brännkyrka kyrka).
GRÖNOMRÅDEN
Flera av grönområdena på kartan kan vi känna
igen. Både den lilla trekanten vid Åldermansvägen
och den rektangulära marken vid Storskogsvägen
är kvar. Till och med trapporna från Storskogsvägen och upp till Tolvmansvägen och från Stambanevägen upp till Staffansvägen är inritade.
På grönområdet mellan järnvägen och Stambanevägen har Byalagsvägens flerbostadshus byggts,
men berget vid Storskiftesvägen-Mantalsvägen
kan man fortfarande klättra upp på.
Det område som nu börjat kallas Snättringe
parken och där vattentornet byggts var större än
de övriga, men det var också särskilt bergigt och
svårbebyggt. Man kan förstå det, när man ser höjdkurvorna på kartan. När Huddinge centrum skulle
byggas på 1950 så tippades både sprängsten och
rester från rivna hus ner i bergskrevorna. Det blev
en plan mark, där vi nutida bland annat kan fira
Valborg..
Ett tack till Alf Lyrén på Stuvstasidan om järnvägen, för att du är så intresserad att du letat fram
kartan och var med på vandringen från Milsten till
Milsten.

Trätrappa vid Stambanevägen/Stuvsta station

PS. Det har också funnits en idé om att bygga
en annan genomfartsväg genom Snättringe. Från
Mörkö-fjärden förbi Långsjöparken och in till
Stockholm, men det är en annan historia. Det blev
istället E4-an mellan Vårby och Hornstull.
Gunnel Jacobsen

Euronovakliniken
Laser & IPL
Hårborttagning
Rynkreducering
Botox, Restilane

Ytliga blodkärl
Pigmentförändring
NBE500 uppstramning
Kostnadsfri konsultation

Suzi@euronovakliniken.se • www.euronovakliniken.se
Öppettider Mån–fre 10.00-20.00 • Lör 10.00–14.00 • Sön Stängt
Tel. 08-711 55 05 • Patron Pehrs väg 8 • Praktiken Huddinge
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Specialister på dränering
och fuktskydd med 15 års
erfarenhet på området

Leksakshörnan i Stuvsta
stänger butiken

• Lägger dräneringssystem på rätt nivå
• Lägger nytt regnvattensystem
mar i
Medlem
• Öppnar upp källarväggen för att möjliggöra uttorkning
hetsge fastig
Snättrin
• Hindrar markfukten från att sugas in i källarväggen
åller
ning erh
re
fö
re
a
g
ä
• Sänker fuktnivån i källarväggen
tt på
Säkrar
så
att
marken
lutar
från
huset
•
5% rabarbaeten
utförda
• Byta vatten- och avloppsledningen till huset
• Spräcka sten och berg som är i vägen på tomten
• Tomtplaneringar – trädgårdsanläggningar, färdiga gräsmattor,

Vi har varit vana att i decennier kunna handla leksaker och sista
minuten presenter till barnkalaset i Stuvsta Centrum. Nu tar Leksakshörnan farväl av alla trogna kunder i Stuvsta. Lena Tulldahl
längtar till Öland och ett lugnare liv som pensionär.

nyanläggningar, plattsättning, stödmurar, stenläggning mm

• Renovering av källargolv med eller utan värmeslinga
• Betonggolv

Ring för gratis kostnadsförslag, 08-779 80 50
EN BRANSCH I FÖRÄNDRING
Leksaksbranschen är i gungning inte minst efter
det att Toy´s are Us och BR Leksaker gått i konkurs.
Sedan 2017 har försäljningen av klassiska leksaker
som säljs i butik och online minskat kraftigt. TVoch datorspel är inte inräknat. Butikerna har fått ta
den största smällen sedan e-handeln ökat och det
finns billiga leksaker att hitta på nätet från Kina.
Våra köpmönster har också förändrats. Vi köper
lite dyrare saker men mer sällan. Att köpa secondhand är också en trend som slagit igenom och barn
ärver också leksaker från syskon eller vänner. Små
barn lekar fortfarande med leksaker men det har
visat sig att barn slutar leka med leksaker tidigare
än förr. Barn som har fyllt 12 år har idag andra
intressen än leksaker. Samtidigt får 3-åringar
radiostyrda bilar i present. Den ökade användningen av surfplattor och TV-spel har också i
många fall ersatt de traditionella leksakerna.
INGEN VÅGAR TA ÖVER
Leksakshörnan har lyckats hänga sig kvar trots
branschens förändringar. Genom att vara med i
Leksakskedjan som drivs av Lekia har Lena Tulldahl kunnat få bra avtal och priser från leverantörerna. Viss hjälp med marknadsföringen ingår
också. Det gäller att kunna erbjuda de bästa,
senaste, roligaste och trendigaste leksakerna. För
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För mer info se www.fuktskyddadehem.se
att kunna lyckas som leksakshandlare måste man
även ha barnasinnet kvar och en känsla för vad
barn tycker är roligt. Lena lyfter fram hink och
spade som fortfarande är ett säkert kort. Och gärna
leksaker i trä eller plåt. Men att hitta en köpare till
en leksaksaffär i ett mindre centrum visade sig vara
svårt. Lena har försökt under en längre tid men
ingen har vågat. Konkurrensen från stora köpcentra och internet upplevs som för stor. Så nu tappar
Stuvsta sin leksaksaffär och i lokalerna kommer i
stället en bilskola att flytta in.

FuktskyddadeHem
THOMAS GLAAD AB

08-779 80 50 | info@fuktskyddadehem.se
Källbrinksvägen 43B, 141 31 Huddinge

NU VÄNTAR HÖNS OCH FÅR
Lena Tulldahl har trivts i Stuvsta Centrum och
även varit med i Företagarföreningen när den var
aktiv. Det är ett gemytligt centrum men det saknas
en bra deli-butik. Hon tycker att det är en tråkig
utveckling att små butiker försvinner mer och mer
från mindre centra och att det blir stora köpcentrum som tar över. Det blir tufft ekonomiskt när
hyrorna höjs och försäljningen minskar. Nu är det
inte dålig lönsamhet som gör att Lena slutar sälja
leksaker utan en längtan till gården på Öland och
ett stillsammare liv med höns och får. Hon flyttar
från Stuvsta tillsammans med sin man och går in i
en ny fas i livet som pensionär.
Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund
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Föreningen förmedlar tält,
bord och stolar

Varmt välkomna till årets Långsjörunda
Söndagen den 1 september 2019
langsjorundan.se

Tält och möbler kan endast bokas av medlemmar boende inom området och får
inte lånas ut i andra hand! OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord
bokas. Vi har tre tält på 21, 32 respektive 60 kvm. Till tälten kan du boka golv som
skyddar gräsmattan och känns bättre att gå på. Vi har också 90 stycken fäll- och
stapelbara stolar av god kvalitet och 21 bord.

Bokning
Bokning sker genom bokning@snattringe.com. Utförlig beskrivning av tält, bord
och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn.

Prislista

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

Priserna gäller för ett tillfälle.
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			  20 kr
1 stol			   8 kr
2 bord + 10 stolar
110 kr
4 bord + 20 stolar
220 kr
6 bord + 30 stolar
330 kr
8 bord + 40 stolar
440 kr

Som m
ed

lem i

Snättrin

Fastigh
ets

Möbleringsförslag
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ing
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* Gäller ej köp

www.blomstrandeting.se

mentet*

Medtagav presentkor
t / förm
Kan ej giltigt medlem
edling.
ko
andra ermbineras mskort.
ed
bjudan
den.

En oas längs Häradsvägen där du kan hitta
blommor och ting för alla tillfällen.

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

Förutom blomster i alla former
så finner du här även
kläder, smycken, choklad, ljus
och inredning.

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

Tel: 08-711 89 00
www.blomstrandeting.se

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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Häradsvägen 121, Segeltorp

Handla till dig själv
eller till någon du tycker om.

Varmt välkommen in!

...så bjuder vi på en kopp kaffe.

Du hittar oss även på:
Blomstrande Ting

Vardagar: 10-18 | lördag: 10-16 | sön- och helgdag: 11-16

@blomstrandeting
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