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Gör någon glad till jul!

Nu kan alla som vill sprida extra julglädje komma till oss på  
Fastighetsbyrån och lämna in julklappar under vår julgran, 

 till behövande barn.

Lämna in julklapparna oinslagna så ser vi till att de sprider glädje. 
Julklappsinsamlingen sker i samarbete med Stadsmissionen på  

vårt kontor adress Häradsvägen 69 mellan 27 nov–14 dec.  

Var med och ge ett litet bidrag som skänker stor glädje! 
Med önskan om en härlig jul till alla!

Fastighetsbyrån i Huddinge 
08-774 30 10 / fastighetsbyran.com/huddinge

Skänk en julklapp till någon som verkligen behöver den.

Skänk en 
 julklapp!

Nu går vi mot höst under det första Coronaåret som har ska-
pat en ny livssituation för oss. Föreningen har under många 
år verkat för ökad trygghet i området, främst med god grann-
samverkan och för olika aktiviteter tillsammans. Nu har flera 
aktiviteter fått ställas in. 

Jag tror att vi nu alla till hösten behöver en hög grad av posi-
tiv energi. Därför kan det vara viktigt för var och en av oss att 
ta tid till att fundera på vad som ger oss glädje och stimulans 
den närmaste tiden. Dessutom ska vi i föreningen göra vad 
som kan vara möjligt för att bidra positivt under denna allt 
mörkare tid på året. 

Vi ska inte fokusera på vad vi inte kan göra, utan istället vad 
vi kan göra. Vissa kan kanske träffa vänner och följa rekom-
mendationerna om avstånd och att inte sjunga eller skrika. De 
kan också samlas utomhus med god ventilation omkring sig. 
Några kan hälsa och prata med varandra ute på gatan. Andra 
kan samlas och grilla korv. De mer hurtiga kan vandra i Hud-
dinges fina naturområden och runt Långsjön. 

Julgransplundringen 50 år ställs in. I stället kommer vi att 
göra en annan aktivitet riktat till barn och föräldrar. De äldre 
i vårt område har haft en svår tid. Vi planerar även att göra 
något för dem. 

Vi föreslår även i år att vi gärna tillsammans sprider ljus 
över hela Snättringe med tända marschaller vid den mörkaste 
dagen, vintersolståndet den 21 december.

Nu gäller det att vara uthålliga och se fram mot en tid utan 
Corona. Under tiden ska vi finna nya vägar för att finna posi-
tiv energi i vardagen där vi som förening gärna är delaktig.

Lars Lehman,  
ordförande
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Björn Norén 070-536 77 02 

Studie - kultur
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Gert Östergaard 070-736 16 84
Lars Lehman 711 66 77 

Återbruk
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Yvonne Karlsson 070-874 19 87
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Fax till föreningen 711 13 38
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Hemsida www.snattringe.com
Swish 1230916486
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer

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.

Medlemsrabatter
Visa upp årets medlemskort i  
Snättringe Fastighetsägareförening.

Stuvsta Lås 
Stationsvägen 27. info@stuvstalas.se 
Tel 08-774 12 00, Mobil 0733-844 544 
10 % på låsprodukter, installationer 
och nyckelkopiering. Gäller ordinarie 
priser, ej kampanj.

Thomas Glaad AB / Fuktskyddade Hem 
Källbrinksvägen 43B. Tel 08-779 805. 
5 % på allt inom grävning och mark-
arbeten.

Blomstrande Ting 
Häradsvägen 121. Tel 08-711 89 00.  
10 % (ej blommogram/blomstercheck).

Styrelse
Ordförande
Lars Lehman 711 66 77

Vice ordförande
Bengt Höglund 774 97 47

Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman  711 66 77

Ledamöter
Per Havn 070-891 12 11 
Halina Öhman 774 39 35
Mats Persson 070-530 40 66

Suppleanter
Lars Tiberg 070-686 90 46
Jane Meckbach 070-317 58 85

Kommittéer
Fest 
Marianne Lindquist 070-656 79 87
Jane Meckbach 070-317 58 85 
 
Grannsamverkan 
Eva Antonsson 774 28 35
Lars Lehman 711 66 77 
Bo Antonsson 774 28 35

Historia 
Gunnel Jacobsen  070-228 66 72

Information  
Bengt Höglund 774 97 47 
Lars Tiberg 070-686 90 46 
Lars Lehman 711 66 77
Per Havn 070-891 12 11

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

5Snättringe Husblad  |  Nr 111

Årsmöte med några 
få deltagare
Snättringe Fastighetsägareförening har äntligen kunna genomföra årsmö
tet. Det var sju månader sedan vi först planerade att träffas men nu kom 
vi till skott! Totalt 12 medlemmar samlades i Snättringeskolans matsal 
för att gå igenom dagordningen med berättelser om verksamhet, ekonomi 
och  revision. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och ny styrelse 
v aldes med samma ledamöter som anges på sid 4 i tidningen. Medlems
avgiften för 2021 är oförändrat 100 kr. 

Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen för innevarande år presenterades 
där vi fortsätter vårt aktiva arbete för att bevara Snätt-
ringe tryggt och säkert genom Grannsamverkan och 
Hundkollen. Våra populära Yoga-träffar fortsätter och 
tält, bord och stolar finns att hyra för coronasäkrade sam-
mankomster med max 50 deltagare. I dessa Attefalls-tider 
har vi också full bevakning på planfrågor och naturligt-
vis kommer Snättringe Husblad att trilla ned i brevlådan 
som vanligt. 

Några av våra återkommande aktiviteter som Snätt-
ringedagen, Långsjörundan och Julgransplundringen är 
däremot inställda på grund av rådande pandemi. Vi pla-

nerar däremot att fira med marschaller när vi går mot lju-
sare tider måndagen den 21 december då vintersolstån-
det inträffar och i stället för julfesten har vi planer på en 
alternativ vinteraktivitet för barn och seniorer.

Hjälp i corona-tider
Föreningen har under det här året lånat ut ett av våra 
tält till Tumba vårdcentral för att användas i samband 
med provtagning samt startat en verksamhet för att 
hjälpa personer i riskgruppen att handla varor (Stödjande 
Handen).

Vi ser dock positivt på framtiden och hoppas att nästa 
årsmöte ska kunna hållas som vanligt i mars 2021. 
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Råd till dig som jagar pinnar
På nätet kan man hitta många tips och råd för den 
som är ute på pinnstolsjakt. Det gäller att hitta en håll-
bar stol som inte är vinglig, helst inte ommålad ett otal 
gånger och gärna med en originalstämpel under sit-
sen som visar var stolen är tillverkad. Vissa äldre model-
ler kan också vara ganska låga vilket inte stämmer med 
dagens bordshöjd. Även höjden på ryggen varierar och 
hur sadelformad sisten är. Bland de säkra korten är trotjä-

naren Lilla Åland, Fanett från 
Edsbyverken och Oktett från 
småländska Nässjö.

Så nu är det bara att 
pinna på och hitta den stol 
som passar just dig!

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Pinnstolen populär både att 
äga och som konst 
Huddinge Konstnärsklubb brukar bjuda på 1000 meter konst i  Fullersta 
men i dessa tider gällde det att anpassa sig till den rådande pandemin. 
Resultatet blev en skulpturutställning i slutet av september på temat 
 Pinnstolar i parken. Med bibehållna säkerhetsavstånd fanns det möjlighet 
att stanna upp för meditation och eftertanke.

Ursprunget är från Windsor
Pinnstolen är djupt rotad i den svenska möbelhistorien. 
Grunden var en enkel vardagsmöbel med svarvade pin-
nar som lätt kunde ersätts med en ny om den gick sön-
der. Ursprunget kommer från staden Windsor i England 
och tillverkningen tog sin början någon gång i slutet på 
1600-talet. Genombrottet i Sverige kom först i början på 
1800-talet. Många fabriker startades under industrialise-
ringen i Småland för att tillverka pinnstolar. Tidigare var 
pinnstolen något som tillverkades hemma eller av sär-
skilda stolsmakare. Antalet pinnar i ryggen var sju och 
antalet ben praktiskt nog fyra. Den fabrik som kom att 
bli mest känd och även exporterade pinnstolar låg i Näs-
sjö. Där tillverkades pinnstolar fram till avvecklingen 1992.

Intresset för pinnar har gått både upp  
och ned
Intresset för pinnstolar har varierat mellan olika epoker 
men varken jugend, art déco eller funkis var särskilt pinn-
stolsvänliga. På 1940-talet dök däremot pinnstolen upp 
igen när Carl Malmsten lanserade ”Lilla Åland”. I slutet av 

50-talet blev pinnstolen omodern igen trots formpressad 
plywood i sitsarna och det dröjde tills 70-talets gröna våg 
omfamnade furumöbler. Kanske inte lika pinnig utan mer 
klumpig och stolar betsade i brunt eller grönt. 80-talet 
yuppies förkastade stolar med pinnar och på 90-talet gil-
lade vi grekiska, blåmålade stolar med sjögrässits. Nu är 
pinnstolen inne igen och det finns många olika typer av 
pinnstolar till salu både på auktion och på Blocket men 
även nytillverkade där Lilla Åland ofta ligger högst på 
önskelistan. Men den stolen är idag långt ifrån den billiga 
slit och slängstol som startade den populära trenden. 

På grund av pågående pandemi är tyvärr 
Snättringe Fastighetsägareförenings traditionella 

julgrandplundring i Källbrinksskolan inställd 2021

IN
ST
ÄL
LT
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Fira att vi går  
mot ljusare tider
Vintersolståndet är den tidpunkt på året då 
solen har sin lägsta middagshöjd. I år infaller 
den kortaste dagen den 22 december. 
Redan dagen efter får vi ett par sekunder 
extra dagsljus. Föreningen gick redan förra 
året ut med ett upprop att vi som i gamla 
tider skulle fira en solståndsfest på årets 
mörkaste dag genom att tända marschaller 
utanför våra hus som en påminnelse om 
att vi går mot ljusare tider. Det gör vi även i 
år. Varför inte passa på att samtidigt bjuda 
in dina grannar på lite kaffe och julglögg? 
Ordet jul kan förresten härledas till det 
gammelnordiska ordet Jol som var ett namn 
för det hedniska vintersolståndsfirandet. 

Deli-Italia Snättringe
Svensk husmanskost, äkta italienska   

delikatesser samt catering! 

Beställ gärna vår Julkorg fylld  
med Italienska delikatesser, 495:- 

Vi önskar alla kunder en God Jul  
och ett gott nytt år!

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

Vad gäller för Attefallshus? 
När får jag bygga?
I tidigare information från kommunen och i vår tidning/hemsida har 
nämnts att Attefallsreglerna inte gäller och därmed inte heller befrielse från 
bygglov enligt anvisning i utsänd webkarta som baserar sig på 2019 års 
kulturmiljöinventering.

Detta har nu förtydligats efter kompletterande frågor till 
att gälla enligt följande:

Kommunen kan bestämma att vissa åtgärder ändå 
kräver bygglov om en byggnad är särskilt värdefull från 
historisk (ålder), kulturhistorisk, miljömässig och konst-
närlig synpunkt och får därför inte förvanskas

Det kan tillämpas på:
Hus och tomter som omfattas av skyddsbestämmelser i 
en detaljplan eller områdesbestämmelser, Allmäna plat-
ser eller Bebyggelseområden. Som grund för detta ligger 
bland annat kommunens kulturinventering.

Kulturmiljöinventeringen Snättringe-Stensängen är 
väldigt stor. Den är en hjälp för kommunen när de bedö-
mer om attefallsåtgärder får göras. Det blir då en bedöm-
ning i varje enskilt fall. Nybyggnad av hus, avstyckningar 
som brutit tidigare struktur och övrigt som inte stämmer 
med de råd och anvisningar som anges i inventeringen 
kan då innebära att åtgärder ändå får göras utan lov.

Inventeringsprogrammet är beslutat under 2019. Kom-
munen har tillfrågats om när och hur de boende infor-
merats om dess innehåll. Den Information har ej gått ut. 
Programmet skall bara ses som ett förnyande av tidigare 
program och är, som sagts, bara rådgivande för kommun 
och sökande.

Vår kommentar: 
1.  Kartan över planområden i Snättringe som kan 

beröras och web-karta över Attefallsåtgärder finns 
på karta.huddinge.se. 

2.  Hinder av attefallsåtgärder visar där i stort sett ALLA 
fastigheter i området. Den informationen är inte till-
räcklig, då den möjligtvis bara visar yttre gränser för 
område där hinder kan gälla. Som sagt ovan måste 
varje fastighet prövas individuellt.

3.  Attefallsåtgärder som ej motsägs av lagen och 
instruktioner i Inventeringsprogrammet bör då 
godtagas.

4.  Eftersom kommunen måste fatta beslut i varje 
enskilt fall om Attefallsåtgärderna skall gälla så är 
det lämpligast att man vid intresse av att utföra en 
sådan åtgärd skickar in en anmälan enligt reglerna 
till kommunen och låter dem avgöra/motivera sitt 
beslut. 

5.  Anmälan kan numera även göras elektroniskt via 
kommunens hemsida.

Text: Mats Persson

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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Thai + Pizza = Sant!
När Inthira J efter 4 år blev tvungen att stänga sin thaikiosk vid Stuvsta 
Torg öppnades plötsligt en ny möjlighet att flytta in hos Pizzeria Stuvsta på 
Stationsvägen. Där har nu thai och pizza samsats i 4 månader och Inthira 
tycker att samarbetet är toppen och de flesta av henne gamla kunder har 
kommit tillbaka.

Saknade bygglov
Det var av mer eller mindre byråkratiska skäl som Bygg-
nadsnämnden i Huddinge krävde att hon måste flytta 
sin kiosk. Inthira hyrde marken av Huddinge kommun 
och Miljö och Hälsa hade godkänt verksamheten. Det 
fanns inte heller några klagomål från varken kunder eller 
närboende. Skälet som åberopades var att det sakna-
des bygglov och att kiosken blockerade en gångväg. En 
möjlighet var att klassa kiosken som food-truck men då 
måste den flyttas en bit varje kväll vilket inte var något 
alternativ.

Kunderna har hittat tillbaka
Då var Inthira egen företagare med 2-3 anställda men 
nu är hon anställd av Stuvsta Pizzeria och tycker att det 
känns rätt skönt. Trots dessa corona-tider har antalet kun-
der inte minskat. Det kan bero på att allt fler köper take-
awaymat samt att många har jobbat hemma och behö-
ver hitta lunchmat i närheten av bostaden. Både thai-mat 
och pizzor kan också levereras hem via Fodora. Nu är 
det bara Inthira som lagar all thai-mat och har full koll 
på att allt som levereras har högsta kvalitet och den äkta 
genuina thaismaken. Antalet rätter på menyn har halv-
erats sedan tiden med kiosken men Phad Thai hänger 
med som den mest populära rätten med nudlar, grönsa-
ker och jordnötter. Som vanligt med thai-mat går det att 
välja från lite starkt till mycket starkt och med vegetariskt, 
kyckling, biff, tofu eller tigerräkor som huvudrätt. 

Lite thai-mat-historia
Dagens thai-mat är en blandning av olika influenser. Från 
början i det gamla Siam lagades rätt okomplicerad mat. 
Stuvningar med mycket ätliga vattenväxter, enkel grill-
ning och ugnsbakning stod på menyn och ris och fisk 
var kökets basmat. Kina kom att bidra med stekning, fri-
tering och nudlar medan Indien bjöd på curry och andra 
kryddor. Portugisiska missionärer tog på 1500-talet med 

sig chili från Sydamerika vilket medförde en ökad hetta 
på maten som tidigare varit rätt mild. I dag innehåller de 
flesta thailändska maträtter mer eller mindre chili. Den 
första thailändska restaurangen i Sverige om man får tro 
ägarna öppnades vid Sankt Eriksplan i Stockholm 1987 
och heter Sala Thai. Restaurangen finns nu vid Centralsta-
tionen. I dag är konkurrensen hård och det är inte långt 
mellan thai-restaurangerna.

Banankontakt kan ge hjälp
Ett litet tips om du ha råkat beställa lite för stark thai-mat 
är att äta lite skivad banan som neutraliserar den brän-
nande känslan i munnen. På turistorterna kan även en 
bananmilkshake ge lindring.

Text: Lars Tiberg
Foto: Bengt Höglund

Inthira J kommer från Thailand och har varit 10 år i Sverige.
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Rondellhundsfabrik 
i Huddinge
I östra delen av Huddinge kommun finns Björn Anders-
son som är rondellhundsfabrikör. De första 25 rondell-
hundarna skapades 2007 till utställningen 1 000 meter 
konst i Huddinge. Då gav Björn bort hundarna gratis men 
när efterfrågan på rondellhundar ökade fick folk betala 
vad de tyckte hundarna var värda och alla pengar gick 
oavkortat till välgörande ändamål, framförallt till Min 
stora dag och Barncancerfonden.

Björns rondellhundar tillverkas av återvunnet material 
och finns runt om i världen: Brasilien, Tyskland, USA och 
Kanada. Men än så länge inte i Kina. Björn fortsätter att 
göra rondellhundar även om han har många andra järn i 
elden t.ex. att coacha människor som vill byta yrkesbana 
och förverkliga sina affärsidéer. En rondellhund kostar ca 
250 kr. Mer att läsa om Björns rondellhundar finns på ron-
dellhund.com och Rondellhundsfabriken på Instagram.

 
Fotnot: Den första rondellhunden i Sverige placerades ut 
av Akademi Vreta Kloster i Linköping 2006. 

    
Text: Lars Tiberg

Rondellhund i Snättringe
Det finns bara en rondell i Snättringe som ligger där Lönnvägen ansluter till 
Häradsvägen vid restaurang Deli Italia. Under våren 2020 har rondellen fått 
tillökning av en hemsnickrad rondellhund. 

Lönnvägen ansluter till Häradsvägen i ett ”tre-vägskors” 
vid ett hus som en gång var en Konsum-butik och som 
numera används både av restaurang Deli Italia och fast-
ighetsmäklaren Fastighetsbyrån. Enligt vägskyltningen 
är det en cirkulationsplats, en rondell omgiven av vägar. 
Den fastighet vid Häradsvägen, som sedan gammalt 
hade sin bilutfart just där cirkulationsplatsen med en ron-
dell skulle placeras fick åläggande om att ordna sin bilut-
fart mot Snättringevägen i stället.  

Rondell – en rund platta mellan vägar
Inne på rondellen sattes det redan från början tre lykt-
stolpar och ett träd, en variant av lönn som på latin heter 
Acer Tataricum, rysk lönn. Om det blev en lönn just där-
för att avtagsvägen heter Lönnvägen, lär vi nog aldrig 
få veta. Det finns massor av olika lönn-arter och den här 
varianten får fina röda näsor. 

Rondell-hund
Nu 2020 har det kommit in en rondellhund på rondellen. 
Den är inte så stor, men den har ett reflexband om halsen 
och är fullt synlig. Den skäller inte, men vill påpeka att här 
gäller de trafikregler, som ska respekteras när man kör in i 
och ut ur en cirkulationsplats med rondell.

Andra cirkulationsplatser 
Det finns ett ”fyr-vägkors” i början av Häradsvägen på 
Snättringesidan om järnvägen och där finns också en 
rondell. Den är större och har fler träd, dock inga lönnar, 
och jag uppfattar det som Stuvsta.  Numera finns det 
många rondeller i Huddinge och de mest spännande 
finns i Kungens Kurva. I Haninge har man ställt en tvätt-
stuga på en av sina rondeller för att påminna och den 
tiden då Haningeborna tvättade åt stockholmarna.

  
Text och bild: Gunnel Jacobsen
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är det Ateljé Krebs som visar upp sina konstverk i ett mini-
galleri. I familjen Krebs ateljé är både föräldrar och barn 
kreatörer och det kan resultera i allt mellan himmel och 
jord. Det skapas i lera, målas i akryl, tusch, akvarell och 
alkohol ink. Frida och Klara har också anordnat modevis-
ningar för klädshoppare men under dessa corona-tider 
har det blivit lite paus för liknande aktiviteter. Men planer 
finns redan för lansering av vårens mode 2021.

Naturnära och ekologiskt
Under en rundvandring i butiken märks det att det är 
ekologiska produkter och naturmaterial som dominerar i 
sortimentet. Örhängen i ek , en väska i kork eller en flaska 
tallsåpa från Linköpingsföretaget Just wood kan bli en 
trevlig present, Eller varför inte lite vardagslyx i form av 
Lakritsbolagets gyllene lakrits eller en chokladkaka från 
Svenska Kakaobolaget. Är det något med lite mer flärd 
som efterfrågas finns det naturlig kroppsvård från Lapp-
land att botanisera bland. Det är Care of Gerd som tillver-
kar naturliga och ekologiska skönhetsprodukter i egen 
fabrik i Jokkmokk.

Sittboll populär
Sittbollen VLUV har blivit en populär produkt. Det är en 
form av pilatesboll som finns klädd i konstläder eller ull. 
Att sitta på bollen kan vara både hälsofrämjande och 
förebygga felaktig kroppshållning. VLUV finns i olika stor-
lekar och kan givetvis även användas för work out eller 
lite rock and roll med boll.

Bord och stolar på ingång
Eftersom Frida och Klara har fått mycket större lokaler 
efter flytten till Stuvsta Centrum finns det utrymme för att 
satsa på möbler och andra lite mer skrymmande föremål. 
Vad det blir får vi se längre fram när det blir fritt fram igen 

för olika mässor som brukar kunna ge inspiration. Det kan-
ske också kan bli lite utrymme för kursverksamhet – kera-
mik eller blomsterbindning. Frida är utbildad florist.

Ett litet rött paket med vita snören
En viktig detalj för en presentbutik är att kunna göra fina 
förpackningar och plocka ihop present-kits som ger den 
där lilla extra exklusiva känslan. En korg kan rymma så 
mycket och lite träull, cellofan och band kan lyfta även 
några burkar the eller choklad till fantastiska höjder. Det 
är något som Frida och Klara jobbar mycket med. Nu 
drar det snart ihop sig till jul och trots alla restriktioner 
och krav på avstånd så kommer nog tomten även i år. 
Då finns det mycket att välja på hos GK design och inred-
ning. Ett 3D-pussel som blir en dinosaurie eller ett får-
skinn från Fårö kan vara den perfekta julklappen.

Text och foto: Lars Tiberg

Kreativ presentshop med 
modern design
Frida Gutebo och Klara Kotsalainen har tillsammans drivit GK design och 
inredning i snart två år. Verksamheten startade på Stationsvägen men när 
en lokal blev ledig vid Stuvsta Torg passade man på att flytta till ett mer 
centralt läge. Tidigare hyresgäster Happy Life by Cinna drev också en pre
sentshop men valde att i stället enbart ägna sig åt försäljning via nätet.

Satsar på fysisk butik
Frida och Klara har gjort tvärt om och har ingen nätbu-
tik utan satsar allt på en fysisk butik. Båda har läst konst 
och formgivning tillsammans och är intresserade av 
både design, konst och inredning men framförallt av 
produkter som bjuder på både färg och form. Frida arbe-
tade tidigare på särskola och Klara som biståndshandläg-
gare men att få jobba tillsammans med något som var 
ett gemensamt intresse lockande. Någon erfarenhet av 
att driva företag hade varken Frida eller Klara men med 
en över 30 års vänskap i botten och en önskan att göra 
en förändring fanns tankar på att satsa på ett eget före-

tag. När Klara sprang på en ledig lokal på Stationsvägen 
slog man till och första uppgiften blev att fylla hyllorna. 
Ett besök på inredningsmässan Formex gav många kon-
takter och idag utökas sortimentet kontinuerligt. Den del 
som har växt mest är kläder där det främst har varit kun-
der som kommit med önskemål. Kanske på grund av att 
både Happy Life och La Bonita tidigare kunde erbjuda 
lite mer spännande kollektioner.

Minigalleri och fashion release
Redan från början fanns också en idé om att ge lokala 
konstnärer en plats att marknadsföra sina verk. Nu senast 
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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.  

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%.  
 
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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Allt är inte mörkt bara
för att hösten är här!

Funderar du på att sälja?
Vi har köparna!

Ring oss på 0200 275 275 eller 
SMS:a ”Notar” till 72 080



Matbörsen 
Öppet alla dagar 8-22

Hemköp Matbörsen - Kallkärrsv.66  tel. 08-449 34 05

10% RABATT
på hela köpet

när du handlar för minst 300:-

Rabattkupong

Rabatt på hela köpet
(gäller ej tobak, tidningar och lotter)

Kupong
Handla för minst 
300 kr, så får du:
Kupongen gäller endast på Matbörsen

t.o.m 31/12-20
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