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Snättringe  
Fastighetsägare förening 100 år

Snättringe Fastighetsägareförening fyller 100 år 2019. Det är mycket som har 
förändrats sedan 1919. I det här specialnumret av Snättringe Husblad vill vi spegla 

föreningens arbete från vägförening till en aktiv förening som främjar trivsel  
och trygghet inom vårt område. Först några inledande rader från vår  

nuvarande ordförande – Lars Lehman.

Innehållsförteckning

Lorem ipsum s 1–3

En jubileumsskrift från Snättringe Fastighetsägareförening
Publiceringsår 2019

Text: Lars Tiberg | Layout: Sofi Norstedt, btstudio.se | Tryck: Kjellis Offset

Vår förening har funnits som stöd för de boende i 
Snättringe sedan de första nybyggarna satte ned 
sina pålar för 100 år sedan och fram till våra dagar. 
Snättringe var från början ett outvecklat område med 
skog och sanka marker. Långsamt växte ett nytt sam-
hälle fram med tillgång till farbara vägar, vatten och 
avlopp, elektricitet och fungerande kommunikationer. 
Området förtätades och det som tidigare var allmän 
mark för rekreation och skidåkning blev till olika bo-
stadsområden som till exempel Milsten och Utsälje.

I det här specialnumret av Snättringe Husblad vill vi be-
rätta lite om historien bakom denna 100-åring och hur 
föreningen utvecklats sedan de första medlemmarna 
stod på barrikaderna 1919. Samhället har genomgått 
stora förändringar och föreningen har givetvis följt med 
i utvecklingen. Från att mer ha haft fokus på de boen-
des ekonomiska intressen och behov av samhällets ser-
vice har föreningen blivit mer inriktad på att verka för 
ökad trygghet och trivsel. 

På de sidor som följer gör vi ett avstamp i samband 
med att föreningen bildades 1919 och beskriver de pro-
blem som då var aktuella. Efterhand som föreningslivet 
tog fart anordnade även vår förening danskvällar och 
började tidigt med julfester. Några aktiviteter som vi hit-
tar när vi tittar i backspegeln är bland annat Gömmare-

rundan och valborgsmässofirande i Utsälje. Det leder oss 
även fram till mer allvarliga frågor som gatukostnader, 
flygbuller och förtätning av bostadsområden. 

Tanken med det här jubileumsnumret är också att 
beskriva vad föreningen gör i dag 2019. Den här skrif-

ten kan sedan användas som en verksamhetsbeskriv-
ning samt en information till alla nyinflyttade om vad 
Snättringe Fastighetsägareförening har på sin agenda.

Lars Lehman

Snättringe Fastighetsägareförening, Gråbergsvägen 17, 141 43 HUDDINGE
info@snattringe.com | 08-711 66 77 

Postgiro: 75273-3 | Swish: 1230916486 | www.snattringe.com
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Varför bildades en förening  
för 100 år sedan? 

Nybyggarna behövde gå samman för att gemensamt kunna förhandla med 
 fastighetsbolag, företrädare för samhället och Statens Järnvägar. Det fanns varken 

vatten och avlopp, vägar eller användbara kommunikationer.

När de första familjerna flyttade till Snättringe 
1917 och byggde hus på tomter som avstyckats från 
Snättringe Gård fanns det inget skyddsnät för nybyggar-
na. Snättringe Tomt AB med arkitekt George Filén som säl-
jare erbjöd mark för endast 6 öre/kvm men marken var 
sank och behövde dräneras. Några riktiga vägar fanns 
inte. Även Göta Landsväg mellan Skanstull och Källbrink 
var i stort sett en kostig. De första nybyggarna fick dra 
sina lass med byggnadsvaror från Älvsjö station. Mellan 
1917 och 1919 såldes tomterna under namnet Snätt-

ringe Tomt AB i likvidation vilket tydligt visade att man 
tvingats gå i konkurs men att de tomter man redan ägde 
fick man sälja. 

För att få fart på försäljningen 1918 lovade George 
Filén att vägfrågan skulle lösas innan inflyttning. 
Av köpekontraktet framgår dock att det inte var tal om 
att bygga några vägar innan tomterna var sålda och alla 
flyttat in. Avtalet innehåller också en rad begränsningar 
och pålagor som bestämdes av ”stamlägenhetens inne-
hafvare”. Någon byggnadsnämnd fanns inte på den tiden.

Tomtägarna kände sig snart maktlösa inför hur 
man skulle lösa alla gemensamma frågor som vägar, 
vatten, avlopp och kommunikationer. Det gällde att föra 
fram sina krav och önskemål till fastighetsbolag, sock-
nar och SJ. Ett starkt missnöje började sprida sig bland 
tomtägarna när man upptäckte att många av de fagra 
löften som fanns i tomtkontraktet inte uppfylldes. Mar-
ken var fortfarande sank och stod under vatten vissa 
tider på året. Man var tvungen att lägga ut plankor för 
att komma fram torrskodd. På hösten 1918 tog nybyg-
garna ett eget initiativ till att gå ut med en enkät om 
att bilda en tomtägarförening inom området. Enkäten 
fick ett starkt gensvar och i början på 1919 bildades 

1919 bildades  
Snättringe-Milstens 
Tomt ägareförening 

Snättringe-Milstens Tomtägareförening som sedan änd-
rades 1948 till  Snättringe Fastighetsägareförening.

Första årsmötet för Snättringe-Milstens Tomtägare-

förening fick hållas i Södra Folkets Hus i Stockholm 
eftersom det saknades lämplig lokal i Snättringe. Till 
mötet kom 61 personer vilket var en bra start eftersom 
det totala antalet tomtägare vid det tillfället var 71. De 
flesta bodde fortfarande i Stockholm, eftersom husen i 
 Snättringe inte var färdigbyggda.

När Snättringe Tomt AB avregistrerades 1920 hade 
Georg Filén sålt de flesta av de 140 tomterna. All väg-
mark inom 1909 års kartområde överläts till Snättringe- 

Milstens Tomtägareförening. Föreningen fick dessutom 
tre bergiga och svårsålda tomter som gåva. Kostnader-
na för föreningen blev dessvärre betungande på grund 
av den årliga skatt vi var tvungna att betala. Beslutet 

att sälja tomterna 1998 medförde att vi i stället kan an-
vända pengarna till glädje och nytta för de boende i 
Snättringe. Föreningen etablerade också en placerings-
kommitté som har till uppgift att förvalta vårt kapital på 
bästa sätt

Föreningen fick tidigt tre 
tomter som senare kom att 
lägga grunden till att för-
eningen i dag har en god 
ekonomi.

Plankarta upprättad 1917–25 över  Stockholms stad och Snättringe.
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Föreningens tomter 
var mest berg men det 
visade sig att det gick 

att bygga fina hus.

I de första stadgarna för Snättringe-Milstens Tomtägare-

förening från 1919 står det bland annat:
• Som inträdesavgift erlägger medlem 1 krona.
• Som årsavgift erlägges 5 kronor, som betalas med 

1 krona och 25 öre i varje kvartal.
• Föreningen har till ändamål att främja ovannämn-

da samhällens utveckling och intressen samt be-
reda sina medlemmar fördelar med avseende på 
vägar och andra allmännyttiga ändamål.

Den första styrelsen, som valdes 1919, bestod av fem 
tomtägare som alla bodde i Stockholm. Johan August 

Söderberg blev den första ordföranden men stannade 
bara en kort tid. Han efterträddes av Karl Johan Johans-

son som när föreningen bildades var 38 år och förman 
vid Stockholms renhållningsverk. Alla fem i styrelsen var 
män och det dröjde till 1960 innan den första kvinnan – 
Märta Claesson – tog plats som sekreterare.

Den nya föreningen skulle aktivt jobba för  
medlemmarnas intressen men även verka för  
en utveckling av samhället Samtliga ordföranden för  

Snättringe Fastighetsägareförening 
under de senaste 100 åren

1919 Johan August Söderberg

1919–1922 Karl Johan Johansson Förman

1923 Sigfrid Ljungberg Slöjdlärare

1924 Linus Carlsson Ombudsman

1925–1929 Arvid Carlsson Åkare

1930–1934 Karl Johan Johansson Åkare

1935–1945 Otto Hägg Möbelsnickare

1946–1951 Ernst Lindström

1952–1958 Johan Edvin Kronlund Målare

1959–1962 Karl Anders Karlsson Möbelsnickare/filmfotograf

1963–1964 Nils Rothin

1965–1966 Roland Söderström Tjänsteman

1967–1968 Arnold Ursby

1969–1971 Bertil Klintström

1972–1974 Lars Rockhammar Elektriker/egenföretagare

1975–1977 Bernt Söderlund Butikschef

1978 Martin Felldin Tjänsteman

1979–1981 Bernt Söderlund Butikschef

1982–1987 Per Axel Lindkvist Ingenjör

1988–f.f. Lars Lehman Polischef
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Föreningen arbetade målmedvetet för att få igång 
bygget av en framkomlig väg till Stuvsta. Det gick 
lite trögt i början och Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
gav kalla handen eftersom det inte gick att skicka gods 
till Stuvsta station. Genom en gemensam uppvaktning av 
landshövdingen Nils Edén lyckades föreningen i samarbe-
te med Stuvstabolaget och Segeltorps Villaägareförening 

få honom att driva frågan om bygget av en ny väg. 1924 
påbörjades vägbygget i form nödhjälpsarbete och 1927 
var vägen färdig. Den fick heta Häradsvägen eftersom 
man fått medel till byggandet av Svartlösa Härad – ett 
rätts- och förvaltningsområde som fanns på den tiden.

När det gällde kommunikationer skickade förening-
en en framställan till SJ om att fler tåg skulle stanna vid 
Stuvsta station och att tågen skulle gå tidigare på mor-
gonen. Dessutom behövdes en godsstation för att kun-
na hämta byggvaror. Det nya stationshuset hade invigts 
1918 och det fanns all anledning att öka antalet avgång-
ar. I mars 1920 fick styrelsen ett glädjande besked från 
Kungliga Järnvägsstyrelsen att två tåg till skulle göra up-
pehåll vid Stuvsta. Det dröjde dock till slutet av 1920-ta-
let innan stickspåret byggdes och hanteringen av gods 
kunde ske på samma villkor som vid andra stationer.

Bebyggelsen hade förtätats och föreningen om-
fattade utöver Snättringe och Milsten även Skogshem, 
Utsälje, Skogsäng och den gamla prästgårdsmarken. 
Milsten hade blivit ett av flera mindre områden och där-
för beslutades att Snättringe skulle användas som det 
samlade föreningsnamnet. En annan förändring var att 
tomtägare byttes ut till fastighetsägare. Det nya namnet 
blev Snättringe Fastighetsägareförening som sedan dess 
varit en aktiv förening för alla som bor i området väster 
om järnvägen. Föreningen har åtog sig att vara både 
kontaktskapande och historiebevarande men samtidigt 
delaktiga och pådrivande vad gäller den lokala sam-
hällsutvecklingen.

En väg till Stuvsta och fler tåg från Stuvsta station 
blev de första stora frågorna för föreningen att  
aktivt driva. Resultatet blev att Häradsvägen  
byggdes och fler tåg stannade i Stuvsta.

1946 upphörde Snättringe Municipalsamhälle 

som bildats 1929 och i stället blev det Hud-

dinge kommun som skulle ha ansvar för alla 

samhällsfrågor. Några ansåg att föreningen 

spelat ut sin roll men förslaget blev nedröstat. I 

stället fattades beslut om att 1948 byta namn 

till Snättringe Fastighetsägareförening.

Festplatsen brann ner mellan jul och nyår 1971.

Föreningen var tidigt mer än en vägförening som 
kämpade för att området skulle utvecklas. Festplats 
och dansbana fanns också på agendan vilket lätt 
kunde anordnas i en skogsbacke på en av förening-
ens egna tomter. 1934 byggdes även en samlingslo-
kal där det gick att både hålla möten och anordna 
danskvällar. De första julfesterna gick också av  
stapeln i lokalen trots att det var lite trångt.
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Danskvällarna på Snättringe Festplats var populä
ra och snart byggdes det även stånd för lotterier 
och kaffe samt en skjutbana. Snättringe Allmänna 

Idrottsförening (nuvarande Snättringe Sportklubb) hyrde 
festplatsen under somrarna och det var dans tre kvällar i 
veckan. När Snättringe Samlingslokal stod klar inleddes 
även ett samarbete med Snättringe Socialdemokratiska 

förening. Lokalen kom att användas flitigt av olika fören-
ingar i Snättringe. Ett arrangemang sticker ut som särskilt 
lyckat. Det var när idrottsföreningen 1952 anordnade en 
höstfest med den då kände sångaren Gustav ”Snoddas” 

Nordgren. Han hade framfört Flottarkärlek eller som den 
populärt kallades ”Haderian hadera” i en ett populärt ra-
dioprogram som hette Karusellen med Lennart Hyland 
som programledare. Trots att det var en måndagskväll 
kom ca 700 personer och lyssnade på framträdandet

Även Snättringe Fastighetsägareförenings första 
julgransplundring anordnades i föreningshuset. 
Det var på Trettondagen 1962. Det kom 40 barn och 30 
vuxna och omdömet var att det var trångt men kul. Året 
därpå var lokalen proppfull redan en kvart efter att man 

öppnat dörrarna och många ledsna barn fick vända hem 
igen. På Trettondagsaftons kväll anordnades även dans 
för vuxna.

Kommunen tog över skötseln av samlingslokalen 
1962 och då etablerades en av de första fritidsgårdarna 
i Huddinge kommun. Det startades även en förskola i lo-
kalerna som drevs av Liberala studieförbundet (numera 
Vuxenskolan).

Huset brann ner mellan jul och nyår 1971. Det hade 
blivit något fel på de elektriska ledningarna. Huddinge 
brandkår hade hyrt lokalen för att hålla nyårsfest, men 
man fick åka dit och släcka i stället. Huset brann ned  
till grunden tillsammans med alla handlingar, protokoll 
etc från de första 50 åren av Snättringe Fastighetsägare-
förenings verksamhet. Därför saknar vi mycket informa-
tion om vad som hände i föreningen under 1950- och 
60-talen.

På dansbanan anordnades  
väl besökta fester med dans för 
vuxna där man kunde svänga sina 
lurviga till bland annat Lars  
Attlings Trio, Conny Sahm, Allan 
och Einar, Friska Fläktar eller om 
man hade tur Thore Callmars 
orkester.

Där anordnades även andra välbesökta fester med 
dans för vuxna där man kunde svänga sina lurviga till 
bland annat Lars Attlings Trio, Conny Sahm, Allan och 

Einar, Friska Fläktar eller om man hade tur Thore Call-
mars orkester.

Snättringevisan

När från Stuvsta en
 kvart man har gått

,

man ner till Snättr
inge hunnit,

Att här få leva har
 blivit vår lott,

här våran boplats v
i funnit.

om jag har vandrat 
så sakta en kväll,

hör jag musiken frå
n Karlströms kapell

,

Oh, alla minnen jag
 fått här en gång,

dem vill jag ägna m
in sång.

Oh Snättringe, med 
din dansban, där vi

 får fröjdas,

och där vi kan, få 
en stilla svängom m

ed varann.

Oh Snättringe, skön
sta trakt uti Huddi

nge socken

du har en flik av en
 ljuvlig romantik.

Här finns det pojkar
 och flickor, som ka

n,

hjälpa en, när man 
i klämma,

råkat komma, som nä
r man ibland,

glömt alla respenga
r hemma.

Här har vi kåken vi
 själva har byggt,

Långsjön, där vågor
na vila så tryggt,

å här är Knalltorge
t, Lindbergs affär,

skönt här att leva 
det är.

Oh, Snättringe, med
 din kåk, där vi al

la få fröjdas,

och där vi kan, få 
en stilla svängom m

ed varann.

Oj, Snättringe, skö
nsta trakt uti Hudd

inge socken,

Du har en flik av en
 ljuvlig romantik

Melodi: 
Gamla stan från film

en Klockorna i Gaml
a Stan med Edward P

ersson.

Dans på fritidsgården

Snättringe Fastighetsägareförening fortsatte att arran gera danskvällar på  
Trettondagsafton under 1970 och 80-talen i den nybyggda Snättringe Fritidsgård.

Några aktiviteter som föreningen har anordnat 

genom åren finns inte längre kvar. Danskvällar 

för vuxna, Gömmare rundan, valborgsbrasa i 

Utsälje och förmedling av trädgårdsprodukter 

har fått ge plats åt andra programpunkter.
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Det var en årlig tipspromenad på stigar runt sjön och 
vid målet serverades kaffe, läsk och korv. Frågorna be-
träffande natur och miljö var uppsatta längs spåret för 
både barn och vuxna. Korven brukade ha en strykande 

åtgång men tillströmningen av motionärer var inte all-
tid så stor. 1987 beslutade föreningen att upphöra med 
Gömmarerundan.

Gömmarerundan

Innan Långsjörundan så arrangerade Snättringe och Fullersta Fastighetsägare-
föreningar en gemensam motionsaktivitet i Gömmareskogen.

Det var ett traditionellt valborgsmässofirande med bra-
sa, manskör, vårtal och raketer. Utsäljeskolan serverade 
varm korv med bröd och sålde lotter. Förtjänsten gick 
till klassresor. Valborgsmässoelden blev en populär tra-
dition med flera hundra besökare varje år. Under 90-ta-
let blev det problem med för mycket ris och bråte som 

måste tas om hand samt flera år av eldningsförbud.1997 
ställdes valborgsmässofirandet in. Det blev för dyrt att 
ta hand om allt skräp som inte kunde eldas upp i sam-
band med vårbrasan, föreningen beslutade att använda 
pengarna till andra aktiviteter.

Valborgsmässoeld i Utsälje

Snättringe Fastighetsägareförening började 1982 anordna valborgsmässofirande i 
samarbete med Samfällighetsföreningen och Hem och Skolaföreningen i Utsälje. 
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1989 års styrelse vid Snättringe-skylten
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Snättringe Fastighetsägareförening arbetar idag 
aktivt med en rad olika frågor och anordnar 
årligen aktiviteter som vänder sig till alla 
boende i Snättringe. På följande sidor har vi 
valt att presentera vad vi jobbar med och några 
av de frågor som varit aktuella de senaste åren.
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Snättringe Fastighetsägareförening är remissin-
stans till Huddinge kommun när det gäller bland an-
nat byggplaner, trafikleder och kommunikationer. Vi har 
även möjlighet att uppmärksamma byggnationer inom 
vårt område som vi vill att kommunen ska granska lite 
närmare vad gäller bygglov och förändringar av fastig-
heten. Föreningen har ett ansvar att värna om trygghet 
och livskvalitet inom vårt område och påtala när plane-

rade förändringar medför en försämrad boendemiljö. 
Snättringe Fastighetsägareförening har granskat 
alla de senaste byggprojekten inom Snättringe, nu 
senast Kvarteret Bildhuggaren, där vi hade synpunkter 
på för höga hus som skymde utsikten för grannarna och 
behovet av bättre ljudisolering. Utomhusmiljön skulle 
kunna förbättras genom att plantera fler buskar.

Miljö och stadsplanering

Föreningen har ett viktigt uppdrag att bevaka allt som påverkar vår miljö 
när det gäller vägar och stadsplanefrågor. När nya bostadshus planeras är 

föreningen en remissinstans till Huddinge kommun. Om kommunen plane-
rar att genomföra förändringar som drabbar fastighetsägarna kan vi också 

mobilisera resurser för att ta en strid. 

Att stoppa kommunen från att införa gatu kost nader 
var en av föreningens stora strider. Som vi vann.

Snättringe Fastighetsägareförening har vid två till-
fällen, 1990 och 1996, agerat kraftfullt för att stop-
pa kommunens förslag om att ta ut gatukostnader 
av befintliga fastighetsägare när man bygger en ny väg. 

Föreningen var drivande i att samordna protesterna till-
sammans med övriga fastighetsägareföreningar och är 
beredda att ta strid igen om frågan dyker upp på nytt.
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Kabel TV, satellit TV och parabolantenner var början 
till dagens wifi och bredbandslösningar. Nu vill vi 
kunna streama våra favoritprogram hur som helst, 
när som helst och var som helst. 

Snättringe Fastighetsägareförening har alltid försökt att 
vara med där det händer och engagerat oss i aktuella frå-
gor. Vi bevakade kabel-TV och parabolantenner i början 
av 1990-talet. Utbyggnaden av satellit-TV gick långsamt 
och efterfrågan av fler kanaler var stor. Många skaffade 
sig egna parabolantenner medan andra till exempel 
 Utsälje samfällighetsförening anslöt sig till Televerket Ka-

bel medan delar av Milstens samfällighetsförening var 

uppkopplade till Finvik parabolö som gjorde det möjligt 
för flera radhus att ansluta sig till samma antenn.
 
Idag är det bredband och fiber som står på agen
dan och föreningen har varit pådrivande för att få en 
snabb och säker utbyggnad. Vi tillsatte redan 2013 en 
bredbandskommitté för att granska de olika aktörernas 
erbjudanden. Inledningsvis var det Telia som genom 
projektet Öppen fiber skulle se till att alla snättringebor 
fick möjlighet till uppkoppling, När det drog ut på tiden 
agerade föreningen för att hitta en annan lösning och 
just nu är Telenor den leverantör som lägger ner fiber 
inom Snättringe. 

Föreningen har medverkat till att Snättringe  
ska bli uppkopplat.

Ny flygplats i Tullinge var en 
annan fråga som en gagerade 
många. Fören ing en stred på 
barrikaderna och vi slapp 
att få en buller matta över 
Snättringe.

Snättringe Fastighetsägareförening tog också ti-
digt ställning mot en etablering av en ny flygplats i 
Tullinge. Risken fanns att Snättringe skulle drabbas av 
ökat buller i samband med inflygningen till Tullinge. Frå-
gan hade varit aktuell redan 1988 men Aktionsgruppen 

mot flyg på F18 blev valets vinnare i Botkyrka och alla 
planer på en utbyggnad stoppades. Tio år senare blev 
frågan aktuell igen eftersom regionen var i behov av en 
ytterligare flygplats och det fanns risk för att Bromma 

Flygplats skulle läggas ned. 

Föreningen anordnade ett informationsmöte i maj 1998 
där alla parter fick komma till tals. Slutsatsen blev att så-
väl de boende i Snättringe som Huddinges politiska par-
tier sa nej till en flygplats i Tullinge. Det alternativ som se-
dan blev verklighet var etableringen av Skavsta Flygplats 
 utanför Nyköping.
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Häradsvägen har i alla tider varit Snättringes puls
åder. Föreningen kämpade för att vägen till Stuvsta 
skulle byggas och idag är den en hårt trafikerad genom-
fartsled. Många förändringar har gjorts genom åren för 
att minska tung trafik, sänka hastigheten och även för 
att minska bullerstörningar. Hastighetskameror har satts 
upp på några ställen inom Snättringe och cykelbanor-
na har breddats. För att kunna kombinera olika krav på 
både tillgänglighet och minskade utsläpp kommer Hä-
radsvägen säkert att stå på agendan många år framåt. 
De senaste åren har även snöröjning och sopsaltning 
varit frågor som engagerat föreningen och där vi fått 
mycket respons från våra medlemmar. Det gäller även 
parkeringsmöjligheterna vid Stuvsta station är en aktu-
ell fråga som måste få en bättre lösning för att samtidigt 
uppmuntra till mer kollektivt resande.

Kollektivtrafiken är ytterligare en fråga som krä
ver ständig bevakning och kommunikation med 
kommunen. Många resenärer som stått på Stuvsta sta-
tion och väntat på pendeltåg som ständigt är försenade 
hoppas på att problemen snart ska lösas. Det är många 
olika aktörer inblandade och föreningen försöker driva 
på när olika planer presenteras. Är det för ogenomtänkta 
förslag som att vissa tåg inte ska stanna vid Stuvsta sta-
tion gäller det att säga ifrån. I flera år har vi också påtalat 
att bussförbindelserna mellan Huddinge och Fruängen/
Skärholmen måste förbättras. Ett exempel är t.ex. buss 
703 som inte har någon trafik på kvällar och helger.

Föreningen har sedan 
starten kämpat för bra 
kommunikationer för både 
bilar och pendlare.

Snättringe Fastighetsägareförening anordnar var
je år tillsammans med Fullersta Fastighetsägare
förening en julgransplundring i Källbrinksskolan. 
När den tidigare samlingslokalen brunnit ned letade för-
eningen efter en större lokal och samarbetet mellan de 
båda föreningarna startade 1971. Folkdanslaget Lifsan-
darna ledde danslekarna kring granen och det visades 
bio i aulan med Kalle Anka & Co. Peka rätt och fiskdamm 
lockade de yngsta besökarna.

Slagsta Gille tog över efter Lifsandarna 1992 och det 
finns fortfarande en chans att se grannarna hoppa som 
små grodor medan gillet gnider på fiolerna, knäpper 

på nyckelharpan och leder allsången. Många clowner 
har passerat under åren, De mest kända har varit Jonny 
Lonn, Topper Martyn (världens snabbaste trollkarl) och 
MacEddie med dockan Charlie Nick. Under de senaste 
festerna har det varit Clownen Filoche som stått för troll-
konsterna och fått barnens ögon att tindra.

Saft och kakor till barnen och kaffe med dopp till för-
äldrarna serveras i matsalen. På vägen ut sitter tomten 
och delar ut godispåsar till alla barn. Även om det mesta 
är sig likt sedan starten har swisch gjort hanteringen av 
pengar lättare när vi säljer biljetter till alla aktiviteter.

Årlig julgransplundring 
i Källbrinksskolan 

Den årliga julgransplundringen i Källbrinksskolan har lockat flera generationer att 
dansa kring granen och försöka vinna fina priser på lotterier och chokladhjul.

h

Välkomna till vår årliga julgransplundring. 

Datum anges på www.snattringe.com.
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Snättringe Fastighetsägareförening driver sedan 1994 
grannsamverkan för att minska villainbrott. Grannsam-
verkan sker genom lokala grupper inom olika boende-
områden. Det finns ca 25 olika grupper inom Snättringe. 
Vi samarbetar med polisen i Huddinge och genom en 
av våra kommittéer informerar vi grupperna om åtgär-
der som kan minska antalet brott i området. Det finns en 
gul dekal att sätta på brevlådan och en större gatuskylt 
som kan tala om att det finns en fungerande grannsam-
verkan i området. Inom ramen för grannsamverkan ge-
nomförs också ett antal nattvandringar. 

Vill du veta mer om grannsamverkan eller starta en 
grannsamverkansgrupp hittar du mer information 
på vår hemsida: www.snattringe.com

Grannsamverkan 

En av föreningens viktigaste uppgifter är att jobba för ökad trygghet och trivsel 
inom Snättringe. Vi vill också på olika sätt verka för att vi håller snyggt i vår  
närmiljö. Det ger ökad livskvalitet och ett attraktivt område att bo i. Därför  

har vi en egen slogan: Snygga Trygga Snättringe.

Grannsamverkan är ett bra 

sätt att hålla tjuven borta. Det 

skapar också en bra kontakt 

mellan grannar.

Snättringedagen

Snättringe Fastighetsägareförening medverkar varje år under Snättringedagen där 
vi ställer upp ett tält och informerar om våra aktiviteter. För barnen finns alltid 
en möjlighet att rulla boll eller någon annan rolig aktivitet som kan medföra ett 
gott pris. Snättringedagen genomförs på Snättringeskolans skolgård i maj och 

 arrangeras av skolans föräldraförening.
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Snättringe Fastighetsägareförening fick 2014 ett bidrag 
från Brottsförebyggande rådet för att komma igång med 
ett projekt där hundägare skulle kunna hålla ett öga på 
omgivningen medan man var ute på promenad med 
hunden. Genom att synas i sina gula reflexvästar (både 
ägare och hund) bidrar man till att skapa en tryggare mil-
jö. Projektet är troligen det första i Sverige med den här 

inriktningen. I dag finns 42 hundägare som är anslutna 
till Hundkollen i Snättringe och antalet ökar för varje år.

Hundkollen

Hundkollen hjälper till att skapa en tryggare närmiljö genom att ha lite extra  
uppsikt samtidigt som man rastar hunden.

Snättringe Fastighetsägareförening bidrar med 
2  000  kr/år till Grannstöd Huddinge som är en ideell 
förening med syfte att bedriva brotts- och skadeföre-
byggande åtgärder. Verksamheten bygger på frivilliga 
deltagare, ofta pensionärer, under ledning av den loka-
la polisen. Den lilla röda bilen som åker runt i området 
medverkar till ökad trygghet och håller uppsikt över vad 
som händer. När de åker runt uppmärksammas inte bara 

inbrott utan även skadegörelse, klotter, kvarglömda ste-
gar, öppna fönster och dörrar men även bristande un-
derhåll av gator och gångbanor. Grannstödsbilen finan-
sieras genom bidrag från Huddinge Kommun, företag 
och lokala föreningar.  

Grannstödsbilen 

Förutom hundägare som håller koll finns även en grannstödsbil  
som åker runt och har uppsikt inom vårt område.

Mer information om Grann-  
samverkan i Huddinge finns på  
www.grannstodhuddinge.se

Vill du veta mer om hundkollen 
eller gå med i projektet och få 
västar till både husse, matte och 
hund hittar du mer information på 
vår hemsida: www.snattringe.com
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Snättringe Fastighetsägareförening vill gå i spetsen för 
att vi inom Snättringe märker våra stöldbegärliga föremål 
med hjälp av DNA. Får vi en hög andel användare kan vi 
komplettera grannsamverkansskyltarna med DNA-skyl-
tar och skrämma tjuven redan vid gränsen. 

Det är en modern stöldskyddsmärkning som både ger 
spårbarhet och avskräcker kriminella handlingar. För-

eningen kommer även att verka för att skyltar, liknande 
grannsamverkans-skyltar, sätts upp på gator och i kvarter 
där det finns en hög procent av hushåll som har DNA-
märkt sina värdesaker.

DNA-märkning

DNA-märkning är ett bra sätt att minska risken för stölder. Om olyckan har varit 
framme finns det chans att hitta stöldgodset och få tillbaka sina ägodelar.

Vill du veta mer om DNA-märkning 
eller köpa ett färdigt kit från oss hittar 
du mer information på vår hemsida: 
www.snattringe.com. 

Snättringe Fastighetsägareförening har inom ra
men för Snygga Trygga Snättringe i över 10 år 
snyggat till vid Stuvsta station. Det är ett säkert vår-
tecken när ett gäng utrustade med handskar, krattor, 
sekatörer och sopsäckar kryper runt bland buskar och 
cykelställ. Vi tycker att det är viktigt att hålla rent vid por-
ten till vårt område. Därför hjälper vi kommunen med att 
plocka skräp, kratta löv och klippa buskar När mörkret 
faller kan cykeltjuvarna lura bakom allt för lummig växt-

lighet. Varje år hittas avklippta cykellås, papper, bildelar, 
vantar, strumpor mm. Och massor med fimpar. 

Snättringe Fastighetsägareförening har efter kon
takt med Vattenfall under några år klottersanerat 
elskåp inom området. Klottret har målats över med 
ny färg för att göra vår utomhusmiljö lite snyggare. Det 
har varit en dragkamp med klottrare som vill förfula med 
sina signaturer. I samband med den senaste insatsen 
blev över 60 skåp uppsnyggade utefter Häradsvägen, 
Lönnvägen, Kallkärrsvägen, Yrkesvägen och vid Stuvsta 
station. 

Städning vid Stuvsta station

Stuvsta station är ansiktet utåt för vårt område. Därför hjälper  
föreningen till med att hålla snyggt på vår sida om järnvägen.

Klottersanering

Klotter är något som snabbt bidrar till en sämre miljö. Föreningen hjälper  
till med att sanera och måla elskåp som ständigt drabbas av graffiti.

I samband med att föreningen fyller 100 år 
har vi fått tillstånd att plantera ett blommande 
vårdträd vid Stuvstas station.
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Snättringe Fastighetsägareförening gav ut första 
numret av Snättringe Husblad 1980. Mycket har för-
ändrats genom åren och tidningen har bytt ansikte någ-
ra gånger. Vi har försökt att spegla positiva händelser och 
lyft fram den bredd på företagande som finns i Snätt-
ringe. Vid behov kan tidningen också vässa tänderna och 
bli ett sätt att skapa opinion och granska vad som händer 
i vår kommun. Historiska tillbakablickar har varvats med 
små och stora kryp men även en och annan växt. Tid-
ningen är naturligtvis också ett bra sätt att informera om 
alla olika aktiviteter som föreningen genomför.
 
Husbladet kommer ut med fyra nummer per år in-
klusive ett informationsblad inför höstens aktiviteter. Tid-

ningen delas ut i ca 3 500 ex till alla boende i Snättringe 
– oavsett om man är med i föreningen eller inte. Under 
åren har vi haft många duktiga ungdomar som kämpat 
i uppförsbackarna för att sprida informationen vidare. 
Husbladet har också haft trogna annonsörer som bidrar 
till att vi kan ge ut en tidning i 4-färgstryck. Det är nog 
inte många fastighetsägareföreningar som har en liknan-
de publikation.

Papperstidningarnas vara eller inte vara diskuteras i dessa 
tider när många tar del av nyheter via datorer, paddor el-
ler telefoner. Snättringe Husblad är ingen nättidning men 
vi är en tidning på nätet. Nästan alla 100 nummer går att 
läsa via föreningens hemsida: www.snattringe.com. 

Informationskanaler

Snättringe Husblad har under många år varit föreningens viktigaste informations- 
kanal för att sprida kunskap om våra aktiviteter, vad vi jobbar för och rekrytera 

nya medlemmar. Nu bidrar även vår hemsida och facebook till att vi når ut  
till alla snättringebor.

Snättringe 
Husblad  
nr 100!

Nr 100  – Årgång 38 – Mars 2017

www.snattringe.com

Kallelese till Årsmöte - En ovälkommen nyckelpiga - Instrument för folkmusik m.m.

Snättringe Fastighetsägareförening har också en 
egen hemsida med information om föreningens arbete 
och aktuella aktiviteter. Där finns även över 100 nummer 
av Snättringe Husblad publicerade: www.snattringe.com

Snättringe Fastighetsägareförening har även en 
egen facebooksida där vi informerar om aktuella ar-
rangemang. Där finns också möjlighet att kommentera 
och lämna synpunkter på allt som händer i Snättringe: 
www.facebook.com/snattringe

www.facebook.com/snattringe

www.snattringe.com

Husbladet nr 1 Husbladet nr 100
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Snättringe Fastighetsägareförening har inför varje 
valår och som underlag till mötet med kommunens 
politiker genomfört en enkätundersökning för att 
ta reda på vad de boende i Snättringe tycker om aktuella 
frågor. Den senaste enkäten gjordes 2018 och vare den 
9:e gången som föreningen frågade de boende bland 
annat om trygghet, service, omsorg och kommunikatio-
ner. Föreningen fick in 456 svar och kan konstatera att 
97 % uppfattar Snättringe som ett tryggt område att bo 
i och 92 % har god kontakt med sina grannar. Det är na-
turligtvis mycket positivt att vi kan leva upp till vår slogan 
Snygga - Trygga - Snättringe.

Vad som kan bli bättre inom Snättringe är en ökad grann-
samverkan och utökad kollektivtrafik. Gatuunderhåll och 
snöröjning kan också förbättras. En majoritet är negativ 
till både att det byggs fler flerfamiljshus inom området 
och att enskilda villor kan omvandlas till fler familjshus. 

Positivt är att 90  % utnyttjar den lokala servicen vid 
 Stuvsta torg vilket gör det möjligt att behålla ett livaktigt 
centrum.

Snättringe Fastighetsägareförening anordnar var
je valår en frågestund i Snättringeskolan med före-
trädare för de politiska partier som finns representerade 
i Huddinge Kommunfullmäktige. Här finns chansen att 
ställa våra lokalpolitiker mot väggen och få svar på vad 
man har för planer när det gäller utvecklingen av bland 
annat bostäder, skolor, barn- och äldreomsorg samt 
kommunikationer. Genom att ta del av enkätsvaren i för-
väg kan politikerna komma väl förberedda till mötet och 
diskussionerna blir mer givande.

Enkät bland boende

Under varje valår genomför föreningen en enkät bland alla snättringebor för att ta 
reda på vilka frågor som är mest aktuella. Resultatet används sedan som underlag 

till en utfrågning av företrädare för samtliga partier i Snättringeskolan.

Ja

97% 

Nej

3% 

Ja

Nej

Känner	du	dig	trygg	i	Snättringe?

Snättringe	Fastighetsägareförening	Enkät	
2018

Vill du veta mer om resultaten från 
vår senaste enkätundersökning  
2018 kan du besöka vår hemsida 
www.snattringe.com

Snättringe Fastighetsägareförening har tagit aktiv 
del i kommunens arbete med Agenda 21 och hur 
sophantering och återvinning ska genomföras. Det 
fanns stora klagomål på hur miljön runt återvinnings-
stationerna såg ut. Under 2008 tog föreningen därför 
initiativ till att i samverkan med övriga fastighetsägare-
föreningar på Södertörn och förde fram tanken på att 
prova den så kallade Helsingborgsmodellen i Huddinge. 
SRV tog fram två nya soptunnor med fyra fack i varje och 
Snättringe blev ett av flera provområden där modellen 
skulle utvärderas. Vinsten är att du kan sortera förpack-
ningar och tidningar direkt vid tomtgränsen och slipper 
åka till en återvinningsstation. Även matavfall kan sor-
teras separat i bruna tunnor. Projektet mottogs mycket 
positivt och idag är det många snättringebor som har 
anslutit sig till Sortera hemma. Tyvärr kan det fortfarande 
vara rätt stökigt kring återvinningsstationerna.

Sophämtning

Överfulla sopstationer gjorde att föreningen aktivt har påverkat hur  
sophantering ska gå till inom Snättringe. I dag finns det möjlighet att  

sortera sina sopor redan vid tomtgränsen.

Om du väljer Sortera hemma så har du två 
gröna kärl. Kärl 1 töms varannan vecka och har 
fyra fack: restavfall, pappersförpackningar, matavfall 
och ofärgat glas samt en liten låda för batterier. 
Kärl 2 töms var fjärde vecka och har också fyra fack: 
plastförpackningar, returpapper och tidningar, 
metallförpackningar samt färgat glas.
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Långsjörundan

Föreningen arrangerar Långsjörundan varje år tillsammans med 12 lokala  
föreningar i Huddinge och Stockholm. Det är en populär höstpromenad med  

tipstävling och chans att vinna fina priser.

Snättringe Fastighetsägareförening tog 2002 initi
ativ till Långsjörundan, som är ett samarrangemang 
med 12 lokala föreningar i Huddinge och Stockholm 
med syfte att informera om föreningarnas inriktning och 
arbete. Sedan dess har Långsjörundan anordnats nästan 
varje år i september. Det är många olika aktiviteter vid de 
olika stationerna och längs stigarna kan man även hitta 
information från polisen och passa på att gifta sig. Segel-
torpskyrkan brukar ha en präst på plats som kan ordna 
med vigsel ifall alla papper är klara. Möjlighet finns ock-
så att fynda på de olika ”pop-up loppis” som dyker upp 
längs promenadvägen. 

Det finns informationstavlor och en ljudslinga 
längs vägen som informerar om olika platser kring 
Långsjön. När vädret visar sig från sin vackra sida kan det 
vara ca 1 000 kryssugna vandrare som startar tipsprome-
naden och ytterligare många motionärer som bara vill få 
andas lite sjöluft.

Snättringe Fstighetsägareförening har sin givna 
plats vid bryggan nedanför Tranparken där det för-
utom information och möjlighet att starta tipsrundan 
bjuds på kaffe, saft och kakor. För de yngre besökarna 
finns chans att vinna lite godis genom att kasta påse, pil 
eller rulla boll. Vi brukar också bjuda på lite trevlig musik 
och gruppen Småfranska har vid flera tillfällen medver-
kat med dansanta folkvisor.

Under några år anordnade föreningen även en hundtäv-
ling i samband med Långsjörundan där Snättringes trixi-
gaste hund och mest personliga hund korades. 

Mer information om när Långsjö
rundan planeras nästa gång hittar 
du på föreningens hemsida 
www.snattringe.com
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Snättringe Fastighetsägareförening har de senas
te åren organiserat garageloppis i Snättringe under 
en söndag i juni. Det är en chans att sälja allt som bara 
står och samlar damm i källare och på vindar som till  
exempel böcker, gamla leksaker, barnkläder, möbler, 
verktyg, däck, skidor och cyklar. Via Google Maps kan 
du följa en karta och se var det finns öppna garage och 
infarter med utplacerade bord. Många passar på att ta 
en vårpromenad och nyfiket botanisera bland utbudet 
medan andra har siktet inställt på vad man vill lägga 
vantarna på. 

För att det ska fungera med en loppiskarta måste alla 
säljsugna anmäla sig till loppis@snattringe.com. 

Återbruk

Föreningen vill även slå ett slag för återbruk och haka på en trend som växer allt 
snabbare. Garageloppis är en aktivitet som blivit mycket populär och som vi ut-

vecklar mer för varje år.

Gå också gärna in på vår  
facebooksida och anmäl dig  
till evenemanget via 
www.facebook.com/snattringe

Snättringe Fastighetsägareförening har arrange
rat yogakurser under de senaste 10 åren. Lokalerna 
har varierat och mattorna har rullats ut i Utsäljeskolans, 
Kungsklippeskolans, Tomtbergahallens och Snättringe-
skolans gymnastiksalar. 

Vi har hittills kunnat erbjuda två olika dagar under veck-
an. Ett lite lugnare pass där det är fokus på andning och 
avslappning och ett som handlar lite mer om styrka och 
dynamiska rörelser. Förutom att deltagarna under yo-
ga-passen får träning i att koppla av och minska stressen 
i vardagen är det också ett bra sätt att träffa nya kompi-
sar och kanske lära känna sin granne lite bättre. 

Mer information om vilka tider som gäller och hur du 
anmäler dig till föreningens Yoga-kurser hittar du på 
hemsidan www.snattringe.com och har du frågor om 
Yoga kan du kontakta snattringeyoga@gmail.com. 

Snättringe Fastighetsägareförening anordnar 
även olika informationskvällar eller kortare kurser 
med trädgård och blommor som tema. Vi har haft en 
studiekväll om vikten av pollinering men även i kon-
sten att binda en snygg krans till jul eller göra en fin 
blomsteruppsättning. Har du idéer eller önskemål om 
vad som kan behandlas under en trädgårdskväll kan du 
höra av dig till info@snattringe.se.

Snättringe Fastighetsägareförening förmedlade 
trädgårdsvaror fram till 2012 både på våren och hös-
ten. Det var en populär aktivitet men konkurrensen från 
stora köpcentra är för stor och det är svårt att hitta en 
leverantör som kan hålla konkurrenskraftiga priser. En 
annan förmedling som också har upphört är möjlighe-
ten att hyra bland annat byggnadsställningar, stegar, 
betongblandare och gödselspridare genom samarbete 
med Stuvsta Villa- och Trädgårdsförening. Under många 
år fanns det även möjlighet att beställa beskärning av 
fruktträd och prydnadsträd via föreningen. Vill du ha 
hjälp med beskärning kan du hålla utkik i Snättringe 
Husblad efter annonser från arborister.

Studiecirklar och föreläsningar

Föreningen har också genom åren arrangerat olika föreläsningar och studiecirklar. 
Mycket har handlat om trädgård men även om foto och ekonomi. Just nu är det 

populärt med yoga.
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Snättringes historia 

Föreningen vill också medverka till att sprida kunskap om Snättringes historia. Vi 
har gett ut två böcker och haft en rad olika artiklar i Snättringe Husblad som be-
rättar om hur samhället utvecklats sedan nybyggarnas dagar. En milsten har rests 
för att påminna om att Göta Landsväg gick igenom området. Milstenen var på plats 

2018 och invigs 2019 i samband med firandet av 100-års jubiléet.

Snättringe Fastighetsägareförening har under fle
ra år kämpat för att sätta upp en ny milsten i områ-
det som påminnelse om Göta Landsväg som var forna 
tiders genomfartsled till Stockholm. 2017 sattes stenen 
på plats. Stenen står i en hörna där Snättringeleden nu-
mera svänger av från Lönnvägen. En av de många skyltar 
som markerar Göta Landsvägs sträckning genom Hud-
dinge sitter sedan flera år på en lyktstolpe i närheten. 

Det var på 1600-talet under drottning Kristinas tid som 
man beslutade att det skulle sättas upp milstolpar vid de 
vägar som användes av alla som reste i rikets tjänst efter-
som man hade rätt till reseersättning men måste kunna 
verifiera hur långt man färdats. I början sa man milstol-
par eftersom de ofta var gjorda av trädstammar och när 
det senare blev vanligt att göra dem av sten, så blev det 
milstenar. Det fanns också många milstolpar av järn.

Föreningens medlemmar kan känna sig som del
ägare av den nya milstenen. Snättringe Fastighets-
ägareförening har betalat det mesta av kostnaden för 
stenen men även Huddinge Hembygdsförening har 
lämnat ett bidrag. Huddinge kommun upplåter mar-
ken och har lovat sköta om gräsklippning och att hålla 
snyggt. Syftet med en milsten var att markera att avstån-
det till nästa sten var en mil åt båda hållen. Därför är det 
ingraverat Stockholm 1 mil på vår minnessten. 

Föreningen förmedlar tält,  
bord och stolar

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.

Priserna gäller för ett  tillfälle. 

Tält och tältgolv
Tält T21 4,6*4,6  400 kr
Golv G21  400kr
Tält T32 5,6*6,9  700 kr
Golv G32  700 kr 
Tält T60 6*10,5  1000 kr
Golv G60  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

Möbleringsförslag

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

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

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

Prislista

Bokning 
Bokning sker genom bokning@snattringe.com. Utförlig beskrivning av tält, bord 
och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn. 
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”Det är roligt att vara aktiv  
i en förening där vi har  

en trivsam anda” 

Lars Lehman är ordförande i Snättringe Fastighetsägareförening. Han har suttit på 
den posten sedan 1988 vilket gör att han har rekordet i antal år som ordförande 
för föreningen. Vi har träffat Lasse i hans hem på Gråbergsvägen för att prata lite 

om framtiden och behovet av fortsatt engagemang för att kunna säkra ett håll-
bart samhälle. Många frågar sig säkert också varför det fortfarande är viktigt för 
 fastighetsägare att gemensamt kunna driva olika frågor. Jämfört med när nybyg-
garna krävde el, vatten och avlopp finns det i dag en folkvald politisk styrning av 

kommunen som har till uppgift att se till att vi får ett fungerande samhälle.

Varför valde du att bli medlem i 
 Snättringe Fastighetsägareförening?

Jag är mycket glad över att få ha bott i området sedan 
1980 och har mött många trevliga människor som vill 
bidra till vårt snygga trygga Snättringe. Som nyinflyttad 
från Bandhagen kände jag ett behov av att få veta mer 
om min nya hembygd och även få en möjlighet att göra 
något positivt. Jag är också i grunden en föreningsmän-
niska och har även jobbat fackligt inom polisen. Bland 
det första jag gjorde i föreningen var att jag lämnade in 
en motion om att anordna vedförmedling i samband 
med att träd fälldes inom området. Efter några år blev 
jag vice ordförande innan jag fick förtroendet att hante-
ra ordförandeklubban.

Vilka frågor tycker du som ordförande 
har varit de viktigaste frågorna där för-
eningen bidragit till en positiv lösning 
för de boende i Snättringe?

Vårt motstånd mot en etablering av en flygplats i 
Tullinge tillsammans med många andra föreningar har 
medfört att vi har fått behålla en ren luft i Snättringe. 

Förslaget innebar att vi skulle ligga precis där inflygning-
en skulle ske med risk för nedfallande fotogen och obe-
hagliga dofter. Att vi lyckades få politikerna i Huddinge 
att säga nej har betytt mycket för miljön i Snättringe för 
lång tid framåt.

Striden om gatukostnader som kommunen ville skulle 
fördelas på alla som bodde på en väg som förändrades 
i samband med nybyggnation var också en stor fråga 
där föreningen fick strida på barrikaderna. Vi tyckte att 
det var orättvist att tidigare husägare skulle drabbas av 
en avgift som inte fanns med när man köpte huset. Här 
hade vi också bra draghjälp av föreningens tidning som 
når ut till alla boende i Snättringe.

Enligt föreningens enkät uppfattas 
Snättringe som ett tryggt område  
att bo i. Vad kan göras mer för att  
Snättringe ska bli ännu tryggare?

Jag tycker att vi ska fortsätta att utveckla arbetet med 
grannsamverkan. Det är viktigt att vi har bra kontakt 
med våra grannar. Det hjälper till att skapa en positiv 
och öppen attityd. Föreningen kan bidra med att an-

Mer att läsa om Snättringe 

Snättringe Fastighetsägareförening har på olika sätt medverkat till att  
nedteckna och sprida information om Snättringes historia. Vi har gett ut två  

böcker som speglar olika delar av Snättringes historia. Den historiska inledningen 
i den här tidningen utgår också ifrån vad som står i dessa båda böcker. 

Snättringe och Långsjö. Historia kring en sjö.

Gunnel Jacobsen, 2009. Huddinge Hembygdsförenings 
 småskriftserie nr 14.

Boken delas ut gratis till nya medlemmar i Snättringe 
 Fastighetsägareförening men finns även att köpa för 100 kr. 

Så kom ett samhälle till

Roland Söderström, 1981. Snättringe Fastighetsägare förening. 

Boken är slutsåld men går att låna på biblioteket.

Är du intresserad av någon av dessa böcker kan du kontakta styrelsen eller skicka e-post till:
info@snattringe.com. Vi kan även rekommendera att läsa de artiklar som finns i tidigare nummer 
av Snättringe Husblad. Tidningarna finns att läsa på vår hemsida www.snattringe.com.  

Här är ett axplock av artiklar som är skrivna av Gunnel Jacobsen:
•  Snättringe i Huddinge del 1–3: Snättringe Husblad nr 64, 65 och 66.
•  Två milstolpar från 1657 del 1–2: Snättringe Husblad nr 85 och 86.
•  Vad heter vägen där du bor? Del 1–3: Snättringe Husblad nr 88, 89 och 91.
•  Snättringe – en del av Södertörn: Snättringe Husblad nr 92.
•  Snättringe vilar på gammal prästgårdsmark: Snättringe Husblad nr 101.

Även Arne Eklund har bidragit med sina minnen från gamla Snättringe i fem olika artiklar: 
Snättringe Husblad nr 53, 54, 56, 57 och 59.
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Huddinge Kommuns  
Demokratipris

Snättringe Fastighetsägareförening blev 2018 nominerade av Huddinge  
Demokratiberedning till Huddinge Kommuns Demokratipris. Demokrati-

priset är en viktig symbol för att lyfta organisationer, föreningar och  
personer som varje dag bidrar till att stärka den kommunala demokratin 

i Huddinge genom att engagera sig i sina medmänniskor.

Nu vann vi inte men känner oss väldigt hedrade av att kommunen  
uppmärksammat vårt arbete de senaste 100 åren. Vann gjorde Disa Kurt 

och föreningen Min Syster som vi gratulerar till priset.

ordna gemensamma aktiviteter som också ökar möjlig-
heten till att vi lär känna varandra bättre och inte låser 
in oss bakom våra grindar. På sikt skapar det ett friskare 
samhälle där människor kan trivas och leva länge. Jag 
hoppas också att föreningen kan bidra med att leverera 
en bra service till våra fastighetsägare så att alla känner 
sig delaktiga i vårt arbete före ett tryggare Snättringe.

På vilket sätt samarbetar Snätt-
ringe Fastighetsägareförening med 
 kommunen och andra föreningar i 
närområdet?

Föreningen har ett mycket bra samarbete med kom-
munen och jag upplever att våra politiker har respekt 
för våra åsikter och lyssnar när vi kommer med förslag 
till förbättringar. Som remissinstans lämnar vi alltid våra 
synpunkter på nybyggnationer och förändringar i stads-
planen. Vi har en gemensam syn på att behålla karaktä-
ren inom villaområdet och vara försiktiga med onödig 
förtätning och byggandet av höga hus. Politikerna upp-
skattar också vårt arbete under valåren med enkät och 
politikerutfrågning i Snättringe skola.

Sedan lång tid tillbaka har vi ett nära samarbete med 
Fullersta Fastighetsägareförening när det gäller att an-
ordna julgransplundringen i Källbrink. Vi drev också 
tillsammans frågan om en mer miljöanpassad sophan-
tering. Långsjörundan är ett samverkansprojekt mellan 
flera olika föreningar runt sjön. Dessutom ingår vi i ett 
nätverk av fastighetsägareföreningar som vid behov ge-
mensamt kan agera till exempel när det gäller att verka 
för bättre allmänna kommunikationer

Snättringe Fastighetsägareförening 
har varit en aktiv förening under 100 
år trots att det allmänna intresset för 
föreningsverksamhet minskat. Vad tror 
du är orsaken till det engagemang som 
finns inom föreningen?

Vi har lyckats med att knyta till oss duktiga medlemmar 
i både styrelse och kommittéer. Viktigt är också att ha en 
trivsam anda och att det ska vara roligt att vara aktiv i 
föreningens arbete. Grundidén med kommittéerna är att 
alla ska ha en chans att jobba med det som ligger en när-
mast om hjärtat eller som tar tillvara en spetskompetens.
Visst är det svårt att i dagens samhälle där livspusslet ska 

gå ihop att även få tid över till föreningsverksamhet. Alla 
som är intresserade av att vara delaktiga i vårt arbete är 
välkomna att höra av sig till någon i styrelsen.
 

Många av de aktiviteter som föreningen 
anordnar vänder sig till alla som bor i 
Snättringe oavsett om man är medlem 
eller inte. Vilken betydelse tror du att 
det har för känslan av samhörighet och 
trivsel inom området?

Föreningens syfte är att medverka till att Snättringe be-
varas som en egen kommundel inom Huddinge och att 
se till att värna om områdets miljö och utveckling oav-
sett om man är medlem eller inte. Vi har slagits för att få 
behålla skylten med Snättringe i Lövdalen och det skulle 
vara fint att även ha en välkomnande skylt efter bron 
över järnvägen. Alla boende inom området får också 
Snättringe Husblad i sin brevlåda. Medlemsavgiften är 
bara 100 kr/år och uppskattas det vi gör vill vi naturligt-
vis att så många som möjligt ska stötta verksamheten 
genom att bli medlemmar. Det säkerställer att vi kan 
fortsätta men att anordna Långsjörunda, Julfest och oli-
ka studieaktiviteter som till exempel yoga. Föreningen 
har idag över 1300 betalande medlemmar vilket är näs-
tan är 50 % av alla snättringebor. Vårt mål är att öka med-
lemsantalet och hur du blir medlem hittar du i den här 
tidningen eller på vår hemsida www.snattringe.com.

Styrelsen för Snättringe Fastighetsägareförening 
2018: Bakre raden fr.v.: Lars Tiberg, Annsofi Erics
sonLehman, Per Havn, Halina Öhman, Mats Pers
son, Bengt Höglund. Främre raden fr.v.: Jane Meck
bach, Lars Lehman, Margaretha Forssell.



Snättringe Fastighetsägareförening, Gråbergsvägen 17, 141 43 HUDDINGE
info@snattringe.com | 08-711 66 77 

Postgiro: 75273-3 | Swish: 1230916486 | www.snattringe.com

Om du ännu inte är  
medlem i Snättringe  

Fastighetsägareförening…

…så blir du det enkelt genom att betala 100:- till postgiro 75273-3 eller  
swisha till 1230916486. Skriv namn och adress vid inbetalningen.  

Läs mer om medlemskapet på snattringe.com. 

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


