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Inledning 

För snart två år sedan bad mig ordförande i Snättringe 
Fastighetsägareförening Bernt Söderlund att jag skulle skri- 
va en bok om samhället Snättringe med anledning av föreningens 
60 års-jubileum. 

Han tyckte, och med all rätt, att föreningens verksamhet och 
Snättringes uppbyggnad hängde intimt samman och jag håller 
så gärna med honom och har valt att kalla boken "Så kom ett 
samhälle till". 

När man berättar om Snättringe samhälle och dess uppbyggnad 
samt de problem vår förening har haft att brottas med under 
årens lopp kan man välja två sätt. Det ena är att göra en 
återblick från 1919 då föreningen startar sin verksamhet och 
fram till våra dagar. Det andra sättet är att ge en återblick 
från den tid då torpet Snottinge, senare Snettinge, tillhör- 
de Fullersta säteri samt att samtidigt ge en kortfattad be- 
rättelse om vår kommuns uppkomst. 

Att jag har föredragit det senare sättet beror på att Snätt- 
ringe expanderat starkt under perioden 1967 - 1980 i och med 
att Utsäljeområdet byggts till samt tillkomsten av Milsten I 
och II samt Milsten Bergbyn. 

För de nyinflyttade i ovannämnda områden kan det vara till 
både nytta och nöje att få en liten inblick i kommunens his- 
toria - även om den är kortfattad. 

Det har varit svårt att få tag i material. En hel del har 
jag fått genom att gå igenom vårt eget arkiv där protokolls- 
böcker och skrivelser fått utgöra en del av underlaget till 
denna bok. 

Föreningen hade från början sitt arkiv i den gamla fritids- 
gården uppe på höjden i korsningen av Lönnvägen och Snätt- 
ringevägen. Men i samband med branden 1969 brann en hel del 
gamla fina papper upp, varför det finns stora luckor mellan 
årtalen i föreningens arkiv. 

Till vårt 50 års-jubileum hade undertecknad sammanställt en 
verksamhetsberättelse med de viktigaste händelserna i före- 
ningens historia från 1 januari 1919 till 1968-12-31. Lyck- 
ligtvis hade jag en kopia av denna sammanställning i min 
bostad. Dessutom har jag i mitt arbete med boken haft god 
nytta av Roslunds "Huddinge kyrka och gårdar" samt Margaretha 
Seth-Stenungs "Huddinge - En socken i storstadens skugga". 
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Här skulle jag vilja passa på att göra en efterlysning och 
en vädjan till dem som har protokoll från föreningens tidiga- 
re verksamhet i sin ägo: Hör av Er till föreningen så att vi 
får ta fotostatkopior av dessa. 

Förutom ovannämnda källor har jag också fått god hjälp av ne- 
danstående personer: 

Gun och Kurt Eliasson, Snättringe gård 

Agneta och Bo Hellner, Matineholms gård 

Sylvi och Nils-Magnus Svennersiö, Tallv.2 

                Ture Ljungberg och hans hustru, Badstigen 6 

Folke Franzon, Huddinge Hembygdsförening 

Bernt Söderlund, Ängsvägen 45 

Erik Andersson, Häradsvägen 31 

Till dessa vill jag rikta ett varmt tack! 

Mitt önskemål hade varit att i denna bok insätta gamla minnen 
från den tid när de första "nybyggarna" kom hit till Snätt- 
ringe - åren 1917 - 1919. Men då inga medlemmar hört av sig 
med sådana - trots efterlysningar i vår folder för 1978 och 
1979 - har denna bok förutom historiken om Huddinge, Fullersta 
säteri och Snättringe gård blivit en  rapport över föreningens 
arbete från dess start. Jag hoppas att mitt arbete - trots 
sina begränsningar - ska öka kunskaperna kring vår kommundels 
historia och ge impulser till ett fortsatt studium av dem. 

Min förhoppning är även att det av min berättelse skall fram- 
gå de problem de nyinflyttade hade under de första åren och 
hur mycket vi sena tiders barn har att tacka dessa "pionjärer" 
för. 

Snättringe i november 1980 

Roland Söderström 
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Huddinges geografiska läge 
och härkomst 

Som jag nämner i min inledning har Snättringes innevånarantal 
ökat kraftigt sedan 1960-talets mitt och fram till slutet av 
1970-talet. 

Detta ger mig anledning att börja denna bok med ett par ord 
öm Huddinges geografiska läge och ortsnamnets härkomst. 

För att lättare följa med i min berättelse skulle jag vilja 
be dig ta fram en karta över Huddinge. Kommunen har givit ut 
en i skala 1:20 000, men en telefonkatalog kan också duga. 
Du finner då att Huddinge i söder gränsar till Haninge och 
Botkyrka, i norr till Stockholms förorter Älvsjö, Fagersjö, 
Rågsved i nu nämnd ordning. 

Dessutom finner man att kommungränsen går genom en del av 
våra många sjöar. I norr går gränsen rakt igenom Långsjön 
och Magelungen och i söder genom de idylliska Öran och 
Kvarnsjön. I öster går gränsen genom Drevviken och i väster 
vid Vårbyfjärden och Fittjaviken som båda får sitt vatten 
från Mälaren. 

Om du räknar efter finner du att jag härovan nämnt namnen 
på sju stycken sjöar som alla har sin betydelse för oss 
Huddingebor. När jag säger att detta antal är mindre än 
1/3 av de sjöar som ligger inom kommunens gränser så blir 
du säkerligen förvånad. Det rätta antalet sjöar är 22 styc- 
ken. Inklusive de nu nämnda heter kommunens sjöar: 

Albysjön 

Ådran 

Kärrsjön 

Ågestasjön 

Lissmasjön 

Fittjaviken 

Magelungen 

Kvarnsjön (två st) 

Rudträsket 

Gömmaren 

Trylen 

Lissma kvarnsjö 

Holmträsket 

Drevviken 

Vårbyfjärden 

Mörtsjön 

Trehörningen (två st) 

Orlången 

Ormputten 

Mälaren 

Långsjön (två st) 

Öran 
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Av ovannämnda sjöar har vi Snättringebor nära till Långsjön, 
som ligger vid vår gräns i norr, och Gömmaren vid Gömmaråsen. 
På grund av föroreningar är tyvärr inte Långsjön badbar men 
på vintern kan man med förkärlek åka skridskor här. Däremot 
är Gömmaren en utomordentligt bra badsjö och utnyttjas fli- 
tigt såväl av Snättringeborna som de omkringboende sommar- 
stugeägarna. 

För dem som inte vill bada kan rekommenderas en promenad 
runt sjön där man kan hitta många forntida gravlämningar. 
Visserligen väl gömda bland den övriga terrängen, men för 
den gode iakttagaren ej svåra att hitta. Snitslad bana finns 
på sträckan Lövdalsväqen - Gömmaren. Dessutom finns flera 
väl upptrampade stigar, varför risken att gå bort sig här 
är minimal. 
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Jag nämnde tidigare att vår västra gräns går vid Vårbyviken. 
Om detta skriver Margaretha Seth-Stenung i sin bok "Huddinge 
- En socken i Storstadens skugga" bl.a. följande: 

"Namnet Huddinge, som ursprungligen skrevs De Uddunge, kan 
troligen, enligt C I Ståhle, härledas från den udde som skju- 
ter ut i Mälaren vid Vårby. Under forntiden var denna udde 
ännu mer märkbar än nu, ty Mälaren sände här en ganska lång 
vik. Här slog sig människorna tidigt ned. Folket vid udden 
blev uddingarna, och ur detta ord skulle alltså namnet Hud- 
dinge så småningom ha bildats. 

Uddingarnas by var den mest blomstrande av byarna i det forn- 
tida Huddinge. Det skyddande berget ytterst på udden erbju- 
der en vidsträckt utsikt över Mälaren. Där reste våra för- 
fäder en vårdkase, som tändes i ofredstider. Den brinnande 
vårdkasen har i våra dagar fått bli symbolen för Huddinge 
Kommun." 

■ 

Det område som Margaretha Seth-Stenung berättar om är alltså 
den del i vår kommun som vi idag kallar Vårby (ursprungligen: 
Wårdhby). 

Wårdbys namn syftar på "byn vid vårdkasen". Det nuvarande nam- 
net Vårby förekommer första gången i skrift år 1381 men områ- 
det har sin betydelse långt tidigare ur boendesynpunkt. Som 
ett bevis därpå kan nämnas att på gravfältet mellan Vårby allé 
och Vårby kyrka hittade en yngling på 14 år 1871 en stor skatt 
innehållande spännen, hängsmycken, arabiska silvermynt m m 
vilka beräknades härstamma från 912 - 938 efter Kristus. Detta 
bevisar att det fanns folk på denna udde redan på vikingati- 
den. 

Ynglingen, vars namn var Otto Jonsson, måste ha haft en här- 
lig känsla då han hittade denna skatt ty han befann sig i 
den åldern då man går omkring och drömmer om att just finna 
guldskatter. 

Det är inte bara gravfältet som minner oss om det gamla 
Uddinge och dess innevånare utan även namnen på de berg som 
ligger ovanför området samt vägarna som bär de forntida nam- 
nen. 

Vårdkasen lär ha funnits uppe på Korpberget men idag kan vi 
se nutidens vårdkase uppe på skyskrapan vid Sjödalstorget. 

Fornforskaren, sedermera sekreteraren i Antikvitetsarkivet 
Johan Hadorph som levde på 1600-talet, har i skrift berättat 
att "ifrån Agnefit till Biörköö hafva de hafft 4 Wårdkasar, 
som hafva givit dem tecken på Fenderne förhanden woro." 
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Agnefit lär ha varit den södra delen av den Gamla Sta(de)n. 
Fit är gammelsvenska och betyder äng. 

De fyra vårdkasar som Hadorph funnit och som tjänstgjorde 
som ledfyrar lär ha funnits på Brunkeberg (dvs uppe på nu- 
varande Brunkebergstorg som vid den här tidpunkten låg 
10 meter högre än nutidens torg) samt vid Kungshatt, Wårdh- 
berg och Ekerö. 

Så småningom flyttade uddingarna närmare vårt nuvarande 
centrum och dit skall även vi bege oss nämligen till Ful- 
lersta gård ty Snättingetorpet löd under denna gårds ägo 
fram till 1873. 
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Fullersta 

Hur gammalt Fullersta är vet man med bestämdhet icke, men i 
skrifterna har man funnit bevis från 1540-talet, då man kan 
läsa att "ägare till Fullestom äro kronobönderna Erick, Lasse 
samt Olaff Andersson, Marcus, Åmund och hans hustru Marida 
(Maria)." 

På 1500-talet var Fullersta en liten by på totalt fem gårdar 
nämligen Fullersta 1 - 4  samt Stenstorp. Fullersta arealer 
omfattade sträckan från nuvarande Lännavägen, inklusive Stor- 
ängen och Mariedal, och upp till Lövdalsvägen där gränsen 
gick. 

Om vi börjar med Fullersta I och tittar på dess första ägo- 
längd finner vi följande: 

1562 - 1566: Hans Claesson Bielkenstierna 

1566 - 1598: Claes Hansson Bielkenstierna 

1598 - 1652: Hans Claesson Bielkenstierna 
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Den sistnämndes dotter Ebba Bielkenstierna övertar, som enda 
barnet, gården efter sin far. 

Vi finner nu att gården gått i arv inom släkten i inte mindre 
än 90 år och det finns vissa teorier som säger att ägoskapet 
kan ha varat ännu längre tid. 

Ebba Bielkenstierna var ogift och arbetet på gården var tungt 
och arbetsamt. Hon fann efter några år att hon inte orkade med 
gården ensam utan tvingades sälja den. 

Köparen hette Åke Wrång. Han var häradshövding i Willaåttinge 
och Oppunda i Södermanlands län. 

Fullersta II ägdes fram till 1585 av Gripsholms kloster som 
fått gården i donation. 
År 1585 inköper Arnold Grothusen, lärare till konung Sigismund, 
Fullersta II och två år därefter övertar Karl IX:s hovkansler 
Nils Chesnechopherus egendomen. Därefter går gården i arv till 
mågen David Stuart. 

 
Stuart har gården i sin ägo fram till 1651 då han säljer den 
till häradshövding Åke Wrång. 

Nu övergår vi till Fullersta III som från början var ett skat- 
tehemman men som 1629 inköptes av Nils Chesnechopherus i av- 
sikt att ge den som bröllopsgåva till mågen Jacob Forbes som 
detta år gifter sig med Chesnechopherus dotter Maria. 

Maria hade varit gift tidigare och i detta äktenskap fått 
dottern Anna. 

Anna gifte sig 1650 med häradshövding Åke Wrång vilken i bröl- 
lopsgåva fick Fullersta III. Han var därigenom ägare till Ful- 
lersta I - III. 

Fullersta IV var fram till 1643 ett kronohemman men inköptes 
då av Jakob de la Gardie. Han ägde gården i sju år varefter 
han sålde den till häradshövding Åke Wrång. 

Wrång slog omedelbart ihop sina gårdar till en egendom och 
bildade ett säteri. 

År 1672 sålde Wrång, för en god penning får man anta, sitt 
säteri till en av den tidens största män inom bondeståndet 
nämligen kommerserådet Joakim Potter som senare adlades till 
Lillienhoff. 

Joakim Lillienhoff avled 1684. Men hustrun Petronella Lohe 
bodde kvar på säteriet fram till 1690-talets början då hon 
sålde egendomen till Jöran Gyllenstierna. 
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Enligt obekräftad uppgift lär Karl XI ha gästat Jöran Gyllen- 
stierna vid ett par tillfällen. 

1745 inköpte baron Karl Johan Stiernstedt egendomen. Stierns- 
tedt var kusin till ägaren av Glömsta Gård Tomas Blixenstier- 
na. Om baron Stiernstedt kan vidare nämnas att han var gift 
två gånger och att hans andra hustru överlevde honom med 49 år. 

Baronessan Stiernstedt dog på Fullersta säteri den 15 jan. 
1802. 

Under sin tid på Fullersta säteri lät baron Stiernstedt bygga 
en vacker herrgårdsbyggnad som, tyvärr, brann ned omkring 1850 
men den nuvarande huvudbyggnaden är uppbyggd på grunden av 
denna. 

Baron Stiernstedts dotter Johanna Maria gifte sig 1792 med 
majoren Carl Albrekt Frisenheim och dottern Amalia Vilhelmina 
äktar Konglige Sectreteraren Axel Odelberg på Enskede gård. 

Axel Odelberg ägde samtidigt Enskede gård, Fullersta säteri 
samt Flemingsbergs gård. 

Han var dessutom sockenstämmans förste ordförande. Sockenstäm- 
man bestod vid denna tidpunkt av ordförande och sju ledamöter. 

År 1845 köpte possesionaten (godsägaren) Pehr Pettersson Ful- 
lersta säteri och under hans tid inkorporerades Glömsta och 
Viggestabergs gårdar med egendomen. 

Patron Pehrsson eller patron Pehr som han allmänt kallades 
styckade i slutet av 1850 av mark och skänkte den till Sta- 
tens Järnvägar för att möjliggöra byggandet av stambanan. Han 
var också den drivande kraften bakom Trehörningens första reg- 
lering och skänkte pengar till Huddingevägens omläggning. Ef- 
ter omläggningen gick Huddingevägen i nuvarande Kommunalvägens 
sträckning och snett över Kvarnbergsplan, in på Gymnasievägen 
och fram till Gulfs bensinstation där den anslöt sig till nu- 
varande Huddingevägen. 

Patron Pehr avled 1875 djupt sörjd och saknad av sockenborna. 

Fru Birgitta Pettersson bodde kvar efter mannens död på Ful- 
lersta säteri och även hon gjorde stora sociala insatser bl a 
genom att skänka medel till byggande av nuvarande kyrktornet 
år 1877. 

År 1886 avled Fru Pettersson och säteriet går i arv till sys- 
tersonen Karl Erik Lindell. Han arrenderar samtidigt Tomtber- 
ga gård. 
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Karl Erik Lindell avled 1889 och hustrun övertog skötseln med 
hjälp av sina söner Carl och Gösta. 

År 1905 avled fru Lindell och efter hennes död delades Ful- 
lersta och Viggestaberg upp i två delar. Gösta Lindell skötte 
Viggestaberg och Carl blev säteriets ägare. 

Viggestaberg omfattade vid fru Lindells död även Kjästa I, Ny- 
bygget samt Bergstorp och totalt var arealen 434 hektar varav 
306 utgjorde skog. 

Karl Erik Lindell hade under sin levnad 15 stycken statare 
fast anställda på gården. Här nedan skall jag återge ett kont- 
rakt för stataranställning som är daterat 1875. Det gällde 
för Lissma gårds torpare: 

"Jag C Busk antager härmed C E Hellström såsom brukare på 
det Lissma gård underlydande torpet Bruket med de egor, som 
nu dertill brukas, under 5 års tid, räknad från den 14:de 
mars 1875 till samma dag år 1880 med jordegaren likväl för- 
behållen uppsägningsrätt mot efterskrifna villkor, nemligen: 

1. Tillträdet sker den 14 mars efter dera hållen syn och 
åligger torparen att bygga och bruka samt i bästa häfdt ef- 
ter lag underhålla så väl jordens som å byggnader och gär- 
desgårdar, af vilka sednare de i rågångarna befintliga bö- 
ra af torparen ensam stängas ooh vidmakthållas. Innan aft- 
rädestiden tilländagått, skall och syn hållas, då brister- 
na vid tillträdet snarast räknas af trädaren till godo å 
husrötan vid af trädet, och den till äfentyrs öferskjutande 
bristen godtgöres jordegaren, hvilken ejh eller kan undgå 
ersätta de brister, som v i d  af trädet understiga de vid 
tillträdet befintliga. Till derom gjord anmälan hos mitt 
ombud, som verkställa utsyning, nödiga skogofferter, der- 
förinnan virke ej får tagas å skogen. 

2. Torparens årliga skyldigheter till gården äro följande: 

Ett karldagsverken utgöres i hvarje vecka på af mig bes- 
tämda dagar äfensom under sommaren efter budning slåtter- 
karldagsverken och 20 hjondagsverken Stockholmsresor eller 
dagkörningar med häst efter derom skedd budning, allt på 
torparens egen kost och af fullt arbetsgiltige personer, 
som af inspektionen af Inspektören godkännes; och åligger 
det torparen att uti arbete v i d  gården hålla oxtömmar och 
redskap för handarbeten utan något vidare ersättning. 

3. Till vedbrand nyttjas ris, stubbar och vindfällen, hva- 
remot allt begagnande af skogen i öfrigt vare på det sträng- 
aste vid laga ansvar förbjudet. Förspörjes olovlig skogs- 
åverkan eller jagt på torpets egor eller gården i öfrigt 
och sådant ej skyndsamt v i d  gårdskontoret anmäles, då tor- 
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paren derom haft kännedom, åligger honom för hvarje gång 
han låter dyligt komma sig till last utgöra karldagsverken 
utan ersätning. All rätt till jagt, fiske och löftägt för- 
bjudes. Den vid torpet fallande spillning skall å åkerjor- 
den användas samt fodret å stället uppstillas, hvaremot 
den spillning, som under sista året kan blifva vid torpet 
ej får användas å vårlanden utan tillkommer det mig att 
densamma disponera. Det foder som vid af trädet öfverbliver, 
tillfaller gården emot erhållandet af ersättning för berg- 
ningskostnaden. Allt tvesäde äfensom Stråhackning eller 
Skumplöjning för bräning vare förbjudet med mindre än mitt 
serskildta tillstånd dertill utverkats. 

4. Utskylder samt öfriga afgifter för torpet betalas av 
brukaren. 

5. Försummar brukaren att göra något dagsverke eller körning, 
utan att laga förfall förut blivit anmält utgöres utan er- 
sättning 1 karldagsverke, hvilket förhållande bör ega rum, 
om torparen eller hans folk uraktlåter att riktigt framföra 
budning rörande dagsverksskyldighet eller annat till andra 
gårdens underhafvande när derom tillsäges. 

6. Inga främmande personer få vid torpet inhysas för längre 
eller kortare tid samt ej heller derstädes mantalsskrifvas, 
med mindre än mitt skriftliga medgivande dertill lemnats. 
Skulle någon fattigvård ifrågakomma för de personer, hvil- 
ka tillhöra eller tillhört torparens hushåll eller familj, 
åligger torparen att därför ensam ansvara. 

7. Vid torpet får ej klädtvätt ega rum i annat fall, än då 
densamma är för torparen eller hans tjenstehjon nödig. 

8 Skulle åbyggnaden till mindre eller större det uppbrinna, 
åligger torparen att densamma uppbygga, efter fullbordandet 
varav den erhållna brandstoden till torparen vid gärdskon- 
toret utbetalas i förhållande till de med återuppbyggandet 
förenade kostnader för torparen samt jordegaren, hvilket 
sednare tillsläpper nödiga skogseffekter. 

9. Skulle torparen i något hänseende bryta mot detta kontrakt, 
vare han skyldig att utan något slags ersättning i öfrigt 
från torpet af flytta för verkställighet hvaraf jag förbehål- 
ler mig rätt att när anmälan om förhållandet ingå till Ko- 
nungens Befallningshafvande i Länet, som oavsett de protes- 
ter hvilka från torparens sida möjligen kunde göras, eger 
att min i sammanhang dermed gjorda ansökan om vräkning af 
torparen med familj bifalla, med torparen likväl lemnad rätt 
att vid domstol utföra den talan hvartill han kan finna sig 
befogad. 

10. Detta kontrakt får ej på annan person öfverlåtas." 
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Ovanstående kontrakt har jag hämtat ur Roslunds "Huddinge kyrka 
och gårdar", där jag även hämtat det mesta stoffet till detta 
kapitel om Fullersta gård. Han framhåller att detta kontrakt är 
hämtat från Lissma gård. Sådana kontrakt var emellertid allmänt 
förekommande i Sverige varför jag tror att inget fel är begånget 
om jag sätter in det i kapitlet om Fullersta säteri. 

Karl Erik Lindells djurbesättning uppgick till 7 kor, 10 oxar 
samt 8 hästar. Ladugården låg ungefär där Noréns färghandel nu- 
mera ligger. 

I början av 1900-talet började man sälja av mark från Fullersta 
säteri till villatomter. 

Köpare var häradshövding L Pripp. Den del han köpte var området 
öster om järnvägen d v s  Mellansjö, Brodal, Storängen samt det 
nuvarande Sjödalsområdet. 

Efter några år skedde nästa avstyckning och då berördes den del 
som senare skulle bli samhället Fullersta. Dess historia över- 
låter jag till Fullersta Fastighetsägareförening att berätta om. 

Jag nämnde tidigare att ladugården låg ungefär där Noréns färg- 
handel ligger. Jag bör också i rättvisans namn ge Er adressen 
för inspektorsbostaden. Den låg med nuvarande adress Fullersta- 
vägen 20. 

Ovanpå taket till 
fastigheten Fuller- 
stavägen 20, ser vi 
än idag var välling- 
klockan satt, då 
kloakhuset finns 
kvar. 

 
 
Jag slutar denna skildring med några ord om torpen som tidiga- 
re tillhört Fullersta säteri men varav de flesta är borta se- 
dan lång tid tillbaka. 

1 Mellansjö dvs  torpet beläget mellan sjöarna. Sjöarna 
är Trehörningen och Flemingsbergsviken. 
Exakta läget för detta torp har jag ej kunnat få fram upp- 
gift på men troligast låg det intill dåvarande sockenvägen. 
Sockenvägen gick väster om Lännavägen. 

2 Brodal. I motsats till torpet Mellansjö finns detta torp 
kvar och ligger i slutet av Fornborgsvägen. 
Torpet är byggt i början av 1700-talet, eventuellt tidigare. 
Man vet att torparen Mats Eriksson bodde där år 1737. 
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3 Mariedal eller som det tidigt hette Skyttetorp var byggt 
på 1600-talet. 
På 1600-talets slut ägde adelsmannen Claes Henrik Grönhagen 
torpet och använde det som sin jaktstuga. 
Att det var goda jaktmarker här vid den tiden förstår man 
då man hör att självaste skogvaktaren vid Fullersta ägde 
torpet före Grönhagen. Denna skogvaktare var anställd under 
Åke Wrångs tid på Fullersta säteri. 

4 Biskopsbacken, är också borta, men det låg utefter socken- 
vägen mellan Brodal och Skyttetorp. 

5 Fullersta kvarn eller som det förr stavades Fullersta 
qvarn var en husbehovskvarn åt Fullersta säteri. 

Kvarnen var uppbyggd intill Gömmarens avloppså som här gjor- 
de ett fall på 4 - 5 meter. 

Själva kvarnbyggnaden är numera borta och endast murarna 
finns kvar. Dessa ger en bild av hur stor kvarnen var. 

År 1745 bodde mjölnaren Jacob Larsson där med sin familj 
och 5 drängar vilket också kan ge en bild av storleken och 
arbetskapaciteten vid denna kvarn. 

Förutom kvarnen fanns här 3 torp, där personalen bodde, en 
ladugård, en visthusbod samt mjölnarens bostad. 

Den enda byggnad som finns kvar vid den forna kvarnen är 
den som var mjölnarens. 

I början av 1800-talet bodde klockaren Lars Forsmarck i ett 
av husen. 

I slutet av 1800-talet var arbetslösheten och nöden stor i 
Sverige vilket gjorde att många flyttade ut till det stora 
landet i väster som hette Amerika.

Framför allt gällde detta för 
boende i Kronobergs län i Små- 
land. Men även Huddinge kommun 
hade sina utflyttningar. På en 
sten vid Fullersta kvarn kan 
man hitta vidstående inrist- 
ning. 
Bokstäverna under 1872 skall 
föreställa August - och vem 
var nu denne? 
Jo, det var drängen Johan 
August Andersson vid Fullersta 
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Vattenfallet och de stenblock som visar var kvarnen en gång låg 
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kvarn som tillsammans med en vid Huddinge station anställd 
person detta år utvandrade till Nordamerika. Man brukar 
ibland använda ett uttryck: "tyst som muren" men det tycker 
jag inte man kan göra här för man anar det vemod August 
kände när han ristade ner dessa ord. 

 
Torpet Fullersta kvarn i november 1980. 

6 En liten bit ifrån Fullersta kvarn och intill Gamla Stock- 
holmsvägen, en kvarleva från Göta landsväg, låg det lilla 
torpet Jeriko. 

På nuvarande egendomen är den äldsta byggnaden spannmåls- 
magasinet, tidigare visthusbod, från 1700-talets början. 

I en tidning kunde man i oktober 1978 läsa följande tra- 
giska rader: 

"Jerikos murar vacklar åter 

Den blivande Åvägen kommer att krossa väsentliga minnesmär- 
ken i Snättringebygden. Det konstaterar kommunens kultur- 
nämnd i sitt yttrande över områdesplanen för nordvästra 
Snättringe. 

I Stadsbyggnadskontorets förslag har Åvägen dragits över 
Fullersta kvarn på ett sådant sätt att byggnaderna måste 
rivas, konstaterar kulturnämnden och kräver omritning av 
vägen. 
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Den gamla visthusboden vid torpet Jeriko 

Vidare måste bebyggelsen på Jeriko gård inklusive visthus- 
boden från 1700-talet stryka på foten för Jerikos blivande 
idrottsplats. Det kan inte accepteras. 

Vidare ligger torpet Nytorp i vägen för ett gång- och cy- 
kelstråk väster om sportfältet. Inte heller detta kan ac- 
cepteras, menar kulturnämnden. 

Slutligen kräver man att en del av historiska Göta lands- 
Väg (ut med Gamla Stockholmsvägen) bevaras som gång- och 
cykelväg förbi sportfältet." 

Ovannämnda Nytorp är grannegendomen till Jeriko och har 
även den anor från 1700-talet. 

7 Källbrink eller som det heter på kartan här i boken 
från 1751 Kiellbrink. Namnet Kiellbrink är, som Ni för- 
står, en sammanslagning av de två orden källa och brink. 

Ordet källa behöver väl ingen närmare förklaring. Men vad 
är brink? Jo, brink är detsamma som sluttning och syftar 
troligen på vägen från Snättringe ner mot källan. 

Enligt trovärdig uppgift är huset med adress Ekebergsvä- 
gen 30 byggt på det gamla torpets grund. 

Vid Kiellbrink lär både Karl XI med sina trupper samt 



17 

Karl XII och hans karoliner ha rastat efter att ha ridit 
genom Snättringe - båda på väg till de stora krigen i Eu- 
ropa. 

Torpet Kiellbrink nämns första gången i jordaboken år 1716 
då torparen Matz är skriven för torpet. 

I slutet av 1800-talet blir torpet "eldens rov" vid en stor 
brand som även förstör en hel del av den omkringliggande 
skogen. 

 
Pä samma plats som huset pä bilden har Källbrinkstorpet legat. 
Nuvarande byggnad är uppförd 1917. 

8 Rosendals torp låg på den plats där nu Rosendals ålder- 
domshem ligger. 

Det tjänstgjorde som värdshus under många år men det hade 
rättigheter endast för resande. 

Ett värdshus som hade rättigheter endast för resande hade 
att erlägga en betydligt lägre skatt än det värdshus som 
hade rättigheter för allmänheten och dessutom betydligt 
lindrigare kontroll. 
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9 Inom Vänhemsområdet finns en väg som heter Norrbyvägen. 
Namnet syftar på ett torp som låg här förr. Uppgifterna om 
detta torp är ytterst knapphändiga men man tror att torpet 
var från mitten av 1700-talet. 

10 Skogsängstorpet är ett annat torp, beläget vid Skogs- 
torpsvägen 1. Det är idag tillbyggt och moderniserat. 

11 Nu har vi endast ett torp kvar som tillhörde Fullersta 
säteri och du förstår säkerligen vilket jag syftar på. 

Jo naturligtvis torpet Snettinge, Snottinge eller Snätt- 
ringe. 

Som du ser i nästa kapitel har torpet faktiskt haft dessa 
namn innan det slutligen fick sitt nuvarande. 
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Snättringe gård 

På denna gård låg från början ett litet torp och dess namn har 
under årens gång ändrats flera gånger. På den karta från 1751 
som återfinns i denna bok heter torpet Snottinge. I slutet av 
1700-talet ändras det till Snettinge. Detta namn bars fram 
till 1840-talet då det fick sitt nuvaranade. 

 
Snättringe gård i april 1968. 

I likhet med vad vi gjorde med namnet Källbrink bör vi dela 
upp namnet på detta torp i två hälfter varav den ena är Snott- 
respektive Snett-. Den andra halvan blir i båda fallen -inge. 

Den första halvan Snott- tror man syftar på ordet snottra 
dvs att vara pratsjuk, och den senare halvan vet man att 
den syftar på att här bott folk sedan lång tid tillbaka. Vis- 
sa antydningar har gjorts att folk skulle ha bott här redan 
på stenåldern. Några bevis för detta finns inte, men namn- 
forskarna vet att ortsnamn som slutar på "inge" och "unge" 
tillhör de allra äldsta. 

I en bok som skildrar en ort skall man ge plats för diskus- 
sionsunderlag - så även i denna. Det gäller Snettinge som jag 
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vill ge innebörden "den sneda delen av Fullersta ägor". Ty tit 
tar man på en karta över Snättringe, så finner man att ju när- 
mare man kommer Långsjön, desto smalare blir vårt område. Det- 
ta avsmalnande gör också att området på kartan ser snett ut 
- därav namnet. Sedemera har det förvanskats till Snättringe. 

Detta var några teorier om Snättringenamnets uppkomst och in- 
nebörd. Nu över till själva egendomen Snättringe. Jag nämnde 
tidigare att här endast varit ett litet torp från början. Det- 
ta beboddes fram till mitten av 1700-talet, av torpare som var 
anställda vid Fullersta säteri. 

Från 1700-talets mitt arrenderades torpet ut som sommarnöje - 
eller som det också kallades "fåfänga" - till rika stockholma- 
re (t ex Fåfängan vid Danvikstull där grosshandlaren Fredrik 
Lundin byggde sig ett sommarställe - "Fåfängan" - år 1774). 

Snettinge torp arrenderas 1799 av majoren Samuel Stiernstedt. 
Han var son till baron Karl Johan Stiernstedt som ägde Ful- 
lersta gård under 1750-talet och måg till ägaren av Fullersta 
säteri 1799 Carl Albert Frisenheim. 

Major Stiernstedt trivdes bra på Snettinge torp och återkom 
troget varje sommar fram till 1820. 

Att han trivdes här förstår man när man studerar hur här såg 
ut på 17- och 1800-talet: Runt torpet och bort mot Stufsta 
stod skogen tät, endast avbruten av Götalandsvägen som gick 
från Skanstull till Kiellbrink rakt igenom nuvarande Snätt- 
ringeområdet. Fram till torpet gick en väg från Segeltorps- 
hållet. Att kalla den för väg var förresten en stark över- 
drift. Den var snarare en "kostig" på vilken det var omöj- 
ligt att ta sig fram med häst och vagn. Kom man med häst och 
vagn for man nyssnämnda Göta Landsväg fram till nuvarande 
Allévägen, vars namn alltså härstammar från den tid då en 
allé gick från nuvarande Snättringevägen förbi Snättringetor- 
pet och torpet Matinelund fram till Långsjön. 

På andra sidan sjön skymtade Herrängens gård som byggdes vid 
1700-talets mitt. På denna plats låg dessförinnan Långsjötorp. 

Stiernstedt älskade att sitta utanför sitt torp under varma 
och sköna sommarkvällar. När han satt där kunde han höra lju- 
det från de resande vid krogen Korkskruven som låg nedanför 
backen utefter Göta Landsväg. 

Mot Utsälje och mot Fullersta reste sig de skogbeklädda ber- 
gen i etapper. Den enda bebyggelse som fanns var - förutom 
Snettingetorpen Wilsten, eller som det senare hette Milsten, 
och Matinelund - Korkskruven. 

Torpet Wilsten, senare Milsten, låg i nuvarande korsningen 
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Källvägen - Lönnvägen. Till dessa båda torp återkommer jag 
i var sitt kapitel. 

1820 överlåter Stiernstedt sitt arrende till prosten Johan 
Fredrik Gleisman som hade tjänstgjort i Huddinge socken sedan 
1801. 

I torpet Snettinge bodde Gleisman tillsammans med hustru och 
4 barn, så trängseln i torpet måste ha varit stor. 

En av sönerna Gleisman var löjtnant vid fortifikationen och 
han har givit oss en rolig berättelse från en flygfärd från 
Humlegården till Huddinge. Jag har hämtat den ur en av Söder- 
manlands Hembygdsförenings skrifter i serien "Sörmländska kyr- 
kor" . Författaren till artikeln är Henrik Alm. 

" ....... den 7 september 1806 gjorde jag en luftfärd med 
luftballong. Jag hade en tid före detta datum erhållit en kun- 
görelse som lät enligt följande: 
Som kongliga överståthållarämbetet anmält det professorn och 
ledamoten av Galvaniska sällskapet (efter Luigi Alosio Galvani, 
italiensk vetenskapsman och läkare som levde mellan 1739 - 
1798) i Paris så väl som Samfundet för vetenskaper och konster 
i Hamburg Herr Robertson med vederbörligt tillstånd, ärnar 
nästkommande söndag den 7:de i denna månad eftermiddagen här 
i staden anställa ett stort aerostatiskt expriment, i så måt- 
to, att herr professorn ifrån den s k Humblegården med en stor 
luft-Ballon uppstiga i luften. 

I fortsättningen läser jag att allmänheten lugnas med försäk- 
ringar om det naturliga i att en person kan väntas nedkomma 
till jorden ur luften just i deras trakter någonstädes i Stock- 
holms närhet, och att man då inte skulle företaga sig något 
ovanligt med luftfararen utan behandla honom som en människa 
och underlätta hans och ballongens återfärd med hästskjuts 
till staden. 

Nåväl, i tjänstesyfte beger jag mig ner till Humblegården. 

Jag stiger in i korgen med en konstig känsla av osäkerhet in- 
för det ovissa. Vi stiger nu snett uppåt och befinner oss 
över Brunkebergsåsen. Men, oj här kom en kastvind och ballongen 
kränger kraftigt. Nej, man skulle nog ha blivit kvar därnere. 
Vinden pressar oss nedåt och vi ser mycket väl de svingande 
vingarna på ett flertal kvarnar vid trakten av Skanstull. I 
vild fart dansar vi fram tätt ovan storvuxen furuskog och vän- 
tar varje sekund att fastna i någon av de högsta tallarna. 
Plötsligt höjer ballongen sig och går i höjden för uppvindar- 
na över en stor sjö. Det är Magelungen som vi ser under oss, 
klarblå som himlen själv. Längre bort skymtar jag Drevviken. 
Oh, vilken härlig känsla att sväva högt ovan trädtopparna. Vi 
kommer nu in i Huddinge socken. Nu vill herr Robertson ha 
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hjälp. Vi har nämligen stigit lite för högt och risken finns 
att vi kommer in i västliga vindar vilka kan bära oss ut över 
allt för öppet vatten. Långt borta börjar vi se öppet vatten 
med massor av segelfartyg. Så småningom sjunker vi ånyo och 
risken är över. Det är en lustig flossamatta vi har under oss. 
Därborta skymtar Sorunda kyrka. Nu är vi över Pålamalm. Långt 
på håll blänker något i spetsen på tornet av botkyrkatemplet. 
Märkvärdigt. Jag känner igen konturerna på flera av våra egna 
sjöar men tornet på vår kyrka hittar jag inte. Annars är det 
bara berg, skog och kärr samt sjöar. Fasligt så kuperat det 
hela är. Nej se där, där ligger ännu en kyrka. Jag känner igen 
den, men ändock är det något främmande. På västra gaveln lig- 
ger som en rotunda det utsökta gravkoret från frihetstiden. 
Invid på berget tronar klockstapeln. Kyrkogården är omgiven av 
en mur med övervälvd port. En väg löper förbi från Klockar- 
backshållet vidare upp mot norr. Klockarens lada och fähus 
ligger, där man är van att finna dem, men själva Klockargården 
ligger vänster om vägen invid kyrkan. Där nuvarande Klockar- 
gården har sin plats, ligger en stor bergknalle och bortom den 
nedåt den sanka ängen ett grått och dystert hus, som jag sedan 
fick höra var fattigvården. Nu gör ballongen en hisklig sväng 
på låg höjd. Tänker man landa här? Se, där står någon och vin- 
kar. Jag vinkar tillbaka. Det tycks vara prästgården. Men så- 
dan myckenhet med byggnader. En, två, tre .......  inte mind- 
re än sjutton olika hus ligger samlade kring prästgården. 

En sista manöver av professor Robertson. En mjuk båge för oss 
in över stationsområdet (vid detta tillfälle endast en vatten- 
sjuk mark bevuxen med myrrstarr). 
Äntligen. Ett i sista stunden kastat släpankare biter sig or- 
dentligt fast bland stenar och stubbrötter. Vi har lyckligen 
landat på den öppna platsen vid Huddinge kyrka. Färden från 
Humblegården och hit till Huddinge har tagit en halvtimme. Nu 
passar vi på och tittar oss omkring. Från prästgården kommer 
folk. De nalkas mycket försiktigt med en svartklädd man i spet- 
sen. Det är min salig fader. Intill oss ligger en ladugård, som 
inte är något vidare väl underhållen. Det står ett manfolk i en 
dörröppning. Han håller en grov högaffel liksom skyddande fram- 
för sig och stirrar ner mot oss. Eftersom jag, som av denne man 
antagligen anses vara satan, bor hos min salig fader, Vår Her- 
re Guds företrädare, får Robertson själv flyga tillbaka och jag 
tackar för flygfärden som var en verkligt både tjusig och his- 
nande upplevelse. Tänk att liksom fåglarna kunna se allt uppi- 
från vilka verkliga framtidsperspektiv öppnar sig icke här. Så 
småningom börjar min och min fars vandring till fädernetjälet 
och det är en besvärlig promenad. Vägen är smal, sönderkörd av 
smalhjuliga åkdon, full av stora vattensamlingar efter gårdags- 
regnet och bemängd med spillning från hästar och kor. Gärdes- 
gårdar löpa härs och tvärs med grindar över vägen. Runt präst- 
gården löper också en vällagd gärdesgård med grind mot vägen." 

Jag har velat återge löjtnant Gleismans berättelse därför att 
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den på ett ypperligt sätt skildrar förhållandena kring Huddinge 
kyrka vid den här tidpunkten. Som framgick av beskrivningen var 
det sumpmarker på den plats där järnvägen så småningom skulle 
byggas. Än idag är Norrängsgärdet som en insjö varje vår och vi 
är ännu många som minns hur vi jumpade på plank som utlagts i- 
nom det område som vi idag benämner Sjödalstorget. 

1824 avlider Gleisman i en ålder av 65 år. Hustrun bor kvar i 
torpet fram till 1829 då även hon avlider. Hos modern bodde 
yngsta dottern vid moderns bortgång och hon övertar arrendet 
efter modern men överlåter det 1830 på professor Per Krafft 
d y under förutsättning att hon får bo kvar i en intilliggande 
stuga som hade byggts under prosten Gleismans sista år. 

Per Krafft d y har ingenting emot denna överenskommelse och 
flyttar in i Snettingetorpet. 

Per Krafft d y var en skicklig konstnär och har gjort många 
förnämliga porträttmålningar samt konstverket "Hertig Karl i 
slaget vid Hogland" som den konstintresserade läsaren troligen 
har sett på Nationalmuseum. Förutom Snettinge arrenderade han 
även torpet Milsten och om detta återkommer jag i kapitlet 
Milsten. 

Egendomen Snättringe, som det heter från 1840-talet, utökas un- 
der perioden 1840 - 1850 och jag håller för troligt att de fles- 
ta byggnaderna på Snättringe gård, utom Matinelund och Milsten, 
är byggda vid denna tidsperiod. 

Under tidsperioden 1850 - 1855 bor på Snättringe gård: 

1. Hattfabrikör S Söderström 1850 - 1855 

2. Dekorationsmålaren Johan Wilhelm Nordh 1850 - 1855 

3. Carl August Wederhamn och hans hust- 
ru Matilda Bernhardina Reiners 1853 - 1856 

samt ett stort antal pigor och drängar samt en rättare. 

Som framgår av ovanstående personalstyrka har jordbruket gjort 
sitt insteg på Snättringe gård, men samtliga här ovannämnda fa- 
miljer arrenderar gården. 

Om vi därefter tittar på nästa femårsperiod, ty arrendetiden 
omfattade högst fem år, finner vi följande: 

1. Familjen Wederhamn (se ovan) 1855 - 1856 

2. Johan Sandström 1855 - 1860 

3. Per Fredrik Högstedt 1855 - 1859 

4. F W Westé 1859 - 1860 
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Någon gång under 1860-talet ändras Snättringe gård till året- 
runt-bostad från att tidigare varit sommarbostad. 

1867 bor här Fredrik Wilhelm Hallberg som arrenderar gården 
tillsammans med sin hustru Sara Christina. 

1869 överlåter familjen Hallberg arrendet till grosshandlare 
Hugo Stegeman och hans hustru Sofia Matilda som bor här till- 
sammans med statdrängar, rättare samt en ladugårdsarrendator. 

Ladugården låg fram till 1945 på adressen Häradsvägen 104 men 
en svår eldsvåda raserade hela huset. Under de sista åren fö- 
re branden var det bilverkstad i den forna ladugården. Brandor- 
saken förblev okänd. 

Nu tillbaka till Stegeman och hans tid på gården. Redan 1869 då 
Stegeman övertog arrendekontraktet på gården började hans tan- 
kar om att friköpa gården spira. Han trivdes bättre och bättre 
vilket gjorde att tankarna började ta fart och 1873 gjorde han 
allvar av sina tankar och inköpte Snättringe gård från Fullers- 
ta säteri. Vad Stegeman fick betala för Snättringe gård vet man 
inte men däremot vet man att han fick tillbaka en del av köpe- 
skillingen då han samma år sålde torpet Matinelund. Mer om detta 
under kapitlet Matineholm. 

Stegeman ägde Snättringe gård fram till 1880 då han sålde egen- 
domen till J F Myhrman och hans hustru Maria Albina. 
J F Myhrman avled 1886 men hustrun bodde kvar på gården och ar- 
renderade ut den till sonen Johan August, som efter några år 
"köpte sig fri". 

1891 sålde han gården till bokförläggaren Carl Gustaf Gustafs- 
son och hans hustru Edla Ulrika Eleonora. Redan året efter sål- 
de bokförläggaren gården på nytt och den lyckliga köparen denna 
gång var änkefru Hilde Charlotte Samuelsson, som var änka efter 
handlanden i Clara Församling Andreas Magnus Samuelsson som av- 
led 1874. Hon bosatte sig på Snättringe gård tillsammans med 
sex barn, pigor och drängar. 

Fru Samuelsson var, som man sade förr i tiden, ett "rekorder- 
ligt fruntimmer" som inte var rädd för att hugga i där så be- 
hövdes. När maken dog 1874 stod hon ensam med 6 små barn och 
en stor livsmedelsaffär att sköta. Visserligen gav affären hen- 
ne en säker inkomstkälla och visserligen hade maken haft tre 
anställda som fick stanna kvar när maken dog, men både hemmet 
och affären fyllde hennes arbetsdag på ett sätt som man skulle 
beteckna för orimligt i dag. Affären öppnade kl 8 på morgonen 
och stängde kl 8 på kvällen. Detta ledde till att hon tvinga- 
des sälja sin affär. 

1896 sålde fru Samuelsson gården till Carl Albert Jonsson som 
bosatte sig här med åldrig moder, 4 barn, rättare, trädgårds- 
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mästare, drängar samt pigor. 

Denna tidpunkt var alltså den där man första gången i mantals- 
längden återfann en trädgårdsmästare. 

Omkring sekelskiftet köpte konsul Ernst Gustaf Hedin gården 
och starka rykten hävdar att han var släkt med den inte helt 
okände upptäcktsresanden Sven Hedin. 

Omkring 1910 inköpte fru Elisabeth Maexmontan Snättringe gård 
och strax därefter skedde den första avstyckningen från egendo- 
men. Den var inte så stor - endast c:a 2 500 m2 . 

1917 skedde däremot den avstyckning som skulle bli början till 
samhället Snättringe. Avstyckningen var då 839 120 m2 . 

Strax innan avstyckningen gjordes hade fru Maexmontan inlett 
ett samarbete med arkitekt Georg Filén. Ett samarbete som led- 
de till att den sistnämnde startade Milsten Tomt AB. 

I ett kommande kapitel kommer jag att redogöra för de strapat- 
ser som de första boende i det nya samhället fick utstå. Här 
fortsätter istället min skildring över ägandeskapet av Snätt- 
ringe gård och då måste vi göra ett hopp framåt i tiden till 
1930 då ägaren hette doktor Adolf Drougge. Doktor Drougge bod- 
de aldrig på gården utan arrenderade ut den till en fru Johans- 
son som drev pensionat här. 

1940 köpte trädgårdsmästare Karl Blom in Snättringe gård till- 
sammans med sin maka Märta samt 5 barn. I dag bor makarna kvar 
på Snättringe gård, men i inspektorsbostaden. 1946 inköpte pos- 
tiljon August Edvin Lindgren gården och utarrenderade trädgårds- 
mästeriet till en trädgårdsmästare Södervall. 

Såväl under Bloms som Lindgrens tid var huvudbyggnaden uppde- 
lad i 4 lägenheter. 

1967 köpte Curt Eliasson och hans hustru Gun Snättringe gård 
och efter några år lät makarna Eliasson restaurera huvudbyggna- 
den då den var i dåligt skick. De gick försiktigt fram med res- 
taureringen för att i görligaste mån försöka bevara husets ur- 
sprung. Vid mitt besök på Snättringe gård var min personliga 
uppfattning att makarna lyckats bra med sitt arbete ty man kän- 
ner fortfarande den gamla atmosfären när man går omkring i hu- 
set. 

När makarna Eliasson höll på med restaureringen fann man att 
huset var timrat med stockar som var 3 x 9  tum samt att det var 
stående timmer istället för nå sedvanliga sättet med liggande. 

Tapetlagren satt i flera omgångar direkt ovanpå dessa stockar. 
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För att skydda sig mot allt ont hade någon under årens lopp 
satt in en amulett i väggen. 

När makarna tillträdde huset fanns det kakelugnar i några av 
rummen och dessa har de låtit stå kvar, klokt nog. 

Fram till 1962 fanns det bara torrtoaletter på Snättringe gård. 

Jag nämnde tidigare att huvudbyggnaden var uppdelad i 4 lägen- 
heter under familjerna Bloms och Lindgrens ägoskap. Numera är 
huvudbyggnaden uppdelad i endast 2 lägenheter. 
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Matineholm 

Egendomen hette Matinelund medan det bara låg ett litet torp 
på den. 

1873 ägdes Matinelund av grosshandlare Hugo Stegeman, eftersom 
det tillhörde Snättringe gård. Han sålde detta år Matinelund 
till grosshandlare August Pettersson. Pettersson sökte omedel- 
bart lagfart men fick den inte beviljad förrän den 30 juli 1874. 
Vad var det som hindrade denna lagfartsansökan så länge? Jo, 
det var faktiskt dåvarande arbetssättet vid tinget. Man måste 
nämligen ta upp varje ansökan vid tre direkt på varandra följan- 
de sammanträden för att lagfart skulle beviljas. 

August Petterssons köpehandlingar var bevittnade av byggmäs- 
tare P A Forsberg och Adolf Hirsch. Jag nämnde byggmästarens 
namn av den anledningen att han var den förste byggmästaren 
som byggde ett av de större husen på Matineholm som egendomen 
samtidigt omdöptes till. 1885 återvände egendomen till släkten 
Stegeman genom att gården såldes till fanjunkaren vid Svea 
Lifgarde Lars Wilhelm Stegeman. 

 
1888 byggdes den nuvarande huvudbyggnaden, troligen av bygg- 
mästare Wallin ty hans namn återfinns i ett av uthusen som 
byggdes samtidigt. Intill hans namn står årtalet 1873 vilket 
troligen beror på att hans tankar gick tillbaka till det år 
då egendomen friköptes från Snättringe gård. 

1892 sålde fanjunkare Stegeman till ångbåtskaptenen Oscar Fri- 
tiof Larsson och hans hustru Gustava Lovisa Matilda. Ångbåts- 
kaptenen lät efter ett par år bygga ett lusthus på tomten vars 
inredning bestod av en kajuta som han hämtat från en nedlagd 
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båt som tidigare gått i kusttrafik. Kanske hade han haft någon 
atlantbåt i åtanke som han åkt med i unga år på "värmen". 

Där i kajutan satt han ofta för sig själv och filosoferade samt 
drömde sig tillbaka till sina "långresor". 

Kajutdörren finns fortfarande kvar på det gamla uthuset. 

Larsson avled 1901 men hustrun bodde kvar på gården till 1909 
då hon sålde egendomen till Oskar Strömblad som var målarmästa- 
re. Strömblad var en orolig människa och kunde aldrig finna sig 
tillrätta på det lugna Matineholm utan sålde redan efter ett år 
till.0 Wikström. 

1911 såldes fastigheten på nytt och denna gång till fru Anna 
Sundberg som var syster till Fru Elisabeth Maexmontan på Snätt- 
ringe gård. 

Av någon okänd anledning köpte fru Maexmontan in egendomen Ma- 
tineholm några år efter fru Sundbergs tillträde och därigenom 
var gården åter i Snättringe gårds ägo. 

Fru Maexmontan hade sommaren 1911 en välkänd gäst boende på 
Matineholm, nämligen August Strindberg. Denna sommar blev också 
hans sista ty han dog i sin bostad på Drottninggatan 85 den 14 
maj 1912. 
Som ett bevis på hans sommarvistelse ute på Matineholm kan näm- 
nas att hans namnteckning finns kvar i en garderob på bottenvå- 
ningen. 

En annan inte heller obekant person som vistats på gården Mati- 
neholm och som trivdes utomordentligt bra var kostnärinnan Fan- 
ny Falkner. 

Förutom att Fanny Falkner var en god målarinna och bland annat 
har målat av Matineholm (detta konstverk finns hos nuvarande 
ägaren till Matineholm Bo Hellner) var hon också skådespelers- 
ka. Hon framträdde i en del roller vid Intiman som vid denna 
tidpunkt låg vid Norra Bantorget. 

På vintrarna bodde Falkner på Drottninggatan, i närheten av 
Fredsgatan, men längtade intensivt till sommaren och Matineholm 
där hon fann många vackra motiv. 

Matineholm gick i arv efter fru Elisabet Maexmontans död till 
dottern Wera, gift Hellner, och hennes make Nils. 

Fru Elisabeth Maexmontan ligger begraven på Huddinge kyrkogård. 

Nuvarande ägare till Matineholm är bröderna Sture och Bo Hellner 
- söner till ovannämnda Wera och Nils Hellner. 
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År 1980 när dessa rader skrivs har egendomen varit i släktens 
ägo i 69 år. När jag fick tillfälle att vandra runt på egen- 
domen en dag i mars detta år fann jag att egendomen var i gott 
skick och väl underhållen samt att familjerna Hellner varit 
ytterst försiktiga vid alla reparationer för att behålla det 
gamla. 

1931 gjorde man en ordentlig renovering av huvudbyggnaden sam- 
tidigt som man byggde till. 

Går man ner till stranden av Långsjön kan man lätt hitta den 
plats där den gamla bryggan fanns då stenarna som låg som under- 
lag till träbryggan finns kvar. 

Samtidigt som man gläds åt att det gamla fått bli kvar så blir 
man dyster då man ser hur en byggnadsfirma kan förstöra ett 
vackert område. Nere vid stranden har stått en del träd vars ål- 
der har uppskattats till 100 år och dessa har nu sågats ner med 
den motivering att där skall bli lekplats. 

Samtidigt kan jag tala om att Matineholm avstyckades under 1979 
och här skall nu bli ett radhusområde och med anledning därav 
har man "bränt ner" det gamla fina Trädgårdsmästartorpet från 
1850-talet. 

Mina tankar faller ofta tillbaka på den utredning som intendent 
Hans Rehnberg gjorde för några år sedan på beställning av Hud- 
dinge Kulturnämnd. 

Det var en inventering av kommunens alla "kulturbyggnader" som 
rapporterades i fyra digra luntor. I dessa luntor fanns inte 
ett ord om varken Matineholm eller Snättringe gård. 

Personligen blev varken jag eller de som har bott under längre 
tid i Snättringe förvånade då vårt område fram till början av 
1960-talet var en vit fläck på kommunens karta. Och skulle man 
någon gång, i egenskap av ordförande för fastighetsägareföre- 
ningen tala med någon av kommunens tjänstemän eller politiker 
fick man först förklara var Snättringe ligger. 

Rekordet tar den chefstjänsteman vid kommunalhuset som vid ett 
samtal kom med följande dräpande fråga: "Snättringe ligger det 
borta vid Flemingsberg?" Kommentarer överflödiga brukar man sä- 
ga vid vissa tillfällen. 

Jag skrev härovan att detta förhållande gällde till början av 
1960-talet och tänkte då på den tidpunkt när man började pla- 
nera för de nya områdena Milsten och Utsälje. 

Framtiden för egendomen Matineholm verkar dyster när den nya 
tidens bebyggelse har trängt in även på denna egendom. 



31 

En trevlig familjebild 
från en färd på Lång- 
sjön i början av 1900- 
talet. 

Fru Elisabeth Maexmontan 
med bröderna Sture ooh 
Bo Hellner. 

Nedan:Fru Wera Hellner 
med hunden Tussi år 1925. 
Kortet är taget från 
gårdssidan. 
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Milsten 

Detta torp, som heter Wilsten på kartan från 1751, låg i hörnet 
av nuvarande Lönnvägen och Källvägen - närmare bestämt exakt på 
den plats där huvudbyggnaden Lönnvägen 25 nu ligger. 

Man har få uppgifter om torpet såväl beträffande byggnadsår 
som om de personer som bott där under årens lopp. Däremot vet 
man varifrån torpet fått sitt namn. Enligt fullt trovärdiga 
uppgifter lär nuvarande villa med adress Lönnvägen 25 vara 
byggd på det gamla torpets grund. 

 
På den här platsen  låg det gamla Milstenstorpet. 

Torpet låg intill Göta Landsväg, som vi ser på ovannämnda kar- 
ta. Denna mycket viktiga riksväg följde sträckan Skanstull - 
Snättringe - Källbrink -Flottbro. Vid Wilsten, eller som det 
alltså hette senare Milsten, var det 1 mil från Skanstull och 
därför stod intill torpet en milsten. 

Förr i tiden var det ju lämpligt att rasta sina hästar efter 
en mil och det var något torparhustrun Andersson på 1840-talet 
hade upptäckt. Hon öppnade en servering vid torpet för de re- 
sande och upplät plats för hästarna. Mannens inkomst som sta- 
tare var liten och behövde drygas ut med någon extraförtjänst. 
Hennes initiativ uppskattades från de resande och här var ofta 
mycket folk. 

Det var bara en person som inte uppskattade det hela och det 
var kyrkoherde Ährling som vid en sockenstämma höll ett all- 
varligt tal till de församlade om detta "syndens näste". 

Varför så hårda ord om en sådan oskyldig rörelse kanske någon 
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undrar. På den frågan vill jag svara; att förr i tiden skulle 
man helga söndagen och icke utföra några arbetssysslor utöver 
de absolut nödvändigaste. Detta hade troligen fru Andersson 
förbisett och haft öppet även dessa dagar. 

Som tidigare nämnts arrenderade Per Krafft d y både Snättringe 
gård och Milstenstorpet. Han satt under denna tid med i socken- 
stämman och därför ombads han att omedelbart se till att fru 
Andersson slutade med sitt oherrans leverne ty annars kunde 
inte kyrkoherde Ährling mantalsskriva familjen Andersson i Hud- 
dinge socken nästa gång varvid familjen varit tvungen att flyt- 
ta från orten. Per Krafft d y framförde kyrkoherdens hotelser 
till fru Andersson vilken omgående löd tillsägelsen ty med Gud 
och hans apostlar leker man icke ostraffad. 

I Huddinge Hembygdsförenings årskrift för 1977-1978 har jag 
funnit nedanstående inlägg: 

"MILSTEN 
ETT TORP 
OCH EN FÖRSVUNNEN 
MILSTEN 

Många människor har s t ä l l t  sig frågande inför namnet Mils- 
ten, som ju är ett område i f d Snättringe i Huddinge kom- 
mun. Med anledning av detta v i ll  jag tala om att jag är ett 
ögonvittne till att en sådan sten verkligen funnits. Den 
låg jämte vägen vid dåvarande Snättringevägen eller Gamla 
Stockholmsvägen som den också kallades. Numera är den fas- 
tigheten Lönnvägen 32. 

Det var en stenbumling med en slät sida på vilken man hug- 
git in 1 mil. Om det var något namnchiffer också minns jag 
inte, men den såg inte ut som de flesta andra milstenar man 
sett, vilka var gjutna i järn med Carl XV:s namn.  Vi trodde 
därför att den inte var riktigt äkta, men ändå råddes Ber- 
til Hedlund, som ägde tomten, att vara rädd om stenen för 
den kunde vara värdefull. 

Men Bertil var en glad och skroderande typ av människa och 
orerade vitt och brett om att stenen skulle han spränga 
sönder och lägga i sin grund, när han byggde sin villa. Vid 
denna tid, nämligen 1922 hade Bertil och Gerda bara en li- 
ten stuga att vara i, men drömmen om en riktig villa hägra- 
de för dem som förr för så många andra. 

Många år senare berättade Bertil Hedlund så skadeglatt för 
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min pappa, att nu var milstenen söndersprängd och använd 
att "procenta" med i grunden till den villa han höll på att 
bygga. 

Huddinge den 26 april 1978 
Ingeborg Berg, född Söderlund 
Dotter till Georg Söderlund, som köpte 
Vigestaberg 97, någon gång under hösten 1921 
Denna fastighet heter nu Gamla Stockholmsvägen 122 och ägs 
av Bertil Emell" 

Vi tackar för denna skildring som är både komisk och tragisk. 

Det tragiska består däri att om detta var milstenen, vilket 
jag håller för troligt, så hade vår förening varit intresse- 
rad av att iordningställa den och ställa upp den på den plats 
där den tidigare stått dvs mitt emot platsen för torpet Mil- 
sten. 

En annan tragisk sak är också att fru Berg skriver "i f d 
Snättringe" ty Snättringe samhälle består fortfarande!! 

Komisk därför att jag haft nöjet att träffa Bertil Hedlund och 
har många roliga minnen från sammanträffanden med honom. 

Frid över Bertils minne! 
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Stockholms omgivningar på 1880-talet 
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Nybyggarna i Snättringe 

År 1917 skedde, som tidigare berättats, den största avstyck- 
ningen från Snättringe gård. Den skulle komma att betyda bör- 
jan till Snättringe samhälle. 

Först i början gick försäljningen ytterst trögt och vad berod- 
de detta på? Ja, inte på markpriset ty det var 6 öre pr m2 och 
det var snarare det som lockade många att titta på det nya om- 
rådet. Nej, orsaken till den tröga försäljningen var att hämta 
i hur omgivningen här såg ut vid den tidpunkten. 

Några vägar fanns inte, förutom Göta Landsväg och Allévägen 
samt en stig mellan Snättringe gård och Segeltorp. På grund 
av det sanka området var det ytterst svårt att ta sig fram 
torrskodd. Vattnet rann i strida strömmar från de omkringlig- 
gande bergen. Dessa två omständigheter var orsaken till att 
folk inte ville köpa sig en tomt här i Snättringe. 

När arkitekten Georg Filén fick veta detta lovade han alla 
spekulanter att vägfrågan skulle lösas innan de flyttade hit. 
Detta löfte satte fart på försäljningen och i mitten av 1918 
var de flesta tomterna sålda. 

Men det visade sig rätt snart vad Filén menade med att vägfrå- 
gan skulle lösas när tomtägarna kom hit. Det framgår också av 
det kontrakt som köparna fick skriva på och som löd så här: 

1: Ingen byggnadsskyldighet föreligger, men skall tomten 
utefter väg inom ett år inhägnas med trästaket och förses 
med grind. Byggnadsritningarna skola företes stamlägenhe- 
tens innehafvare för godkännande. 

2: Från den försålda tomten får ej afsöndring ske utan 
medgifvande från stamlägenhetens innehafvare, ej heller å 
någon del af tomten uppföras ladugård eller stall, fabriks- 
byggnad eller dylikt och ej någonting så upplagras eller 
företagas att grannars allmänna trefnad störes. 

Ingen byggnad af hvad slag det vara må, får uppföras när- 
mare grannes gräns e l le r  väg än 6 meter. Skulle skogsbes- 
tånd finnas å tomten får ej detta utan medgivande från 
stamlägenhetens innehafvare afverkas innan köpeskillings- 
reversen till fullo guldits. 

3: Köparen måste medgifva fritt genomlopp för vatten och 
aflopp från grannes tomt eller väg. Allmänt dike får ej 
förorenas genom spillvatten från tomten. 
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4: Till onera ooh dyl. utgår årligen till stamlägenheten 
en afgift af tio ( 1 0 )  kr. Skulle tomten afsöndras från den 
försålda lägenheten, utgår årligen från hvar ooh en af des- 
sa tomter en lika stor afgift för samma ändamål till stam- 
lägenheten. 

5: Köpare skall mellan tomt och utstakad väg senast 6 mån. 
efter nedannämnda data upptaga ett 50 om djupt dike. 

Säljaren upplåter nödig vägmark till stamlägenhetens grän- 
ser, men lägger inga vägar, ej heller underhåller några dy- 
lika. 

6: Köparen åligger att omedelbart ingå som medlem i Snätt- 
ringe ooh Milstens tomtägareförening. 

7: Skulle den försålda tomten beröras af allmän diknings- 
plans genomförande, ikläder sig köparen kostnaden, som kan 
komma på denna del af dikningsområdet. 

8: Säljaren fritager sig från all stängselskyldighet för 
sina ägande tomter och vägar samt äger all rätt att vid dik- 
ning, om sådan förekommer, upplägga dikessträngen å tomt- 
marken. 

9: Alla kostnader för lagfart och ofvannämnda inteckningars 
uttagande betalas af köparen. Lagfarten ombesörjes af säl- 
jaren. 

10: Å ogulden köpeskilling beräknas sex (6) procents ränta 
från nedannämnda dag att betalas amorteringsdagen. 

11: Tillträde sker omedelbart. 

12: Skulle tomt vid uppmätning befinnas innehålla något 
mindre areal än den upgifna afdrages 6 öre pr felande fot. 

Därunder står det sedvanliga godkännandet, att var och en 
fått sitt ex samt datum. 

Ovannämnda köpebrev är daterat 1926. Det skiljer sig på en 
punkt från det kontrakt som de första tomtägarna fick skriva 
på vid köp av mark. Punkterna nr 6 hade tillkommit. Orsaken 
till detta är ju att föreningen inte fanns år 1917. I övrigt 
är icke något ändrat mellan 1917 och 1926 års köpebrev. 

Några förklaringar vill jag gärna ge till kontraktet även om 
det inte skall ses som några motiveringar. Om vi börjar med 
punkt 2 så kanske någon säger att detta var väl byggnadsnämn- 
dens sak att besluta och det är mycket riktigt enligt dagens 
kommunallag. Men någon byggnadsnämnd fanns inte på den här 
tiden. Den tillkom först 1947 i och med den nya byggnadslags- 
stiftningen från nämnda år. 
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Då tycker kanske någon att det borde varit tomtägarens priva- 
ta problem att bestämma hur han byggde. Men före byggnadsnämn- 
dens tillkomst var det stamlägenheten som skulle bestämma hur 
det avstyckade området bebyggdes. 

Punkt 2, andra styckets första mening är intressant, ty sex- 
metersgränsen gäller fortfarande även om man mot dispens kan 
få bygga närmare. Byggnadsnämnden skall godkänna sådan ansökan 
och ge dispens. 

Vad är onera (punkt 4, första raden)? Jo det är gammelsvenska 
för pålagor och skatter! 

Jag tror att det är få människor i dag som skulle godkänna 
ett kontrakt med den innebörd som det citerade kontraktet. Jag 
vill inte på något sätt påstå att människor var mer lättlura- 
de förr än vad nutidens människor är men vi är mer upplysta 
om hur ett kontrakt skall se ut. Som jag tidigare nämnde förs- 
vann många av de fagra löften man fått innan man skrev på kont- 
raktet. 

Ett starkt missnöje började komma från tomtägarna och på hös- 
ten 1918 sände man ut en enkät om bildande av en tomtägarföre- 
ning inom området. 

Det visade sig finnas ett stort intresse för detta och man bil- 
dade en interimsstyrelse som skulle tjänstgöra fram till det 
första årsmötet i januari 1919. 

När årsmötet skulle hållas i januari visade det sig att när- 
maste lokal, som var tillräckligt stor för alla dem som anmält 
sitt intresse, var en lokal i dåvarande Södra Folkets Hus på 
Bangårdsgatan i Stockholm. Vid årsmötet var inte mindre än 61 
personer närvarande och när man betänker att antalet tomtägare 
var 71 st så måste man ju säga att det var en god start för 
föreningen. 

Föreningens namn blev Snättringe - Milstens Tomtägareförening 
och detta namn bar den fram till 1948 då det ändrades till 
Snättringe Fastighetsägareförening. 

Det kanske kan vara av intresse att veta vilka som bodde i 
Snättringe 1919. Jag har här nedan sammanställt en förteckning 
över tomägare per den 31 december 1919. 

Jag hade föresatsen att ge Er en fullständig adressförteckning 
enligt nuvarande vägindelning. Men jag har misslyckats i många 
fall och vore tacksam om många läste min efterlysning i slutet 
av detta kapitel och därefter hörde av sig. 
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1. H Ahl  som var fast  boen- 
de  inom  området. 

2. M Ahlstedt 

3. A  S Andersson 

4. Axel  Andersson   och  K F 
Eriksson,   troligen   Urbergs- 
vägen   48 

5. C J Andersson 

6. Gottfrid Andersson,   köp- 
te   en   tomt   här  1918  under 
adress  Häradsvägen   9 7 

7. Johan och Oscar Andersson, 
Snättringevägen 58 (Huddinge- 
vägen   21) 

8. Seth Andersson 

9. A  Angantyr 
 

10. Oscar Ansheim,   Frösöv.9 
Inköpt   1917 

11. K Asplund 

12. C  J  Berggren,   ordföran- 
de   i   den  första  styrelsen 

13. J E  Berggren 

14. A  E Blomberg 

15. M R  Donath 

16. A  Edman  Häradsv.    70 

17. Erik   Gustaf Eklund, 
Bergsmarksv.    29   och   31 
Fr   o  m   1979   Furuv. 

18. Samuel  August  Eklund, 
Frösöv.    20 

19. R  E  Engström 

20. E  Eriksson 

 

21. G  Eriksson 

22. J  T Fahlberg 

23.A   Gneis 

24.Karl   Vilhelm  Gustafsson, 
Vas sv.   11 

25.   P  O  Gustafsson 

26.Bertil  Hage,   mångårig   le- 
damot  i  vår  styrelse 

27. Amandus   Levin  Hallqvist, 
Häradsv.   104 

28. H Hansson 

29. S  Hedlund 

30. Karl   G  Heinsoth,   Härads- 
vägen   99 

31. Per  A  Hjorth 

32. Hilda  Hurtig,   Poppelv.   9 

33. W A   Hubinette 

34. Maria  Hägg,   Stråkv.   23 

35. Otto  Hägg,   mångårig   le- 
damot  i  vår  styrelse 

36. O  M Janzon 

37. S  Hansson 

38. A   L  Johansson 

39. F  Johansson 

40. G  Johansson 

41. K  J  Johansson 

42. C  D   Carlberg 

43. Arvid  Karlsson,   ägde 
hörntomten   Oxelv./Stråkv. 
Har   lagt   ner  mycket  möda 
till   föreningens   fromma. 

Boende  i  Snättringe  den   31   dec.   1919. 
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44.   E A   Karlsson 62.   A   W Nordström 
 

45. Johan   Viktor  Karlsson 
Snättringev.   54 

46. Linus   Karlsson 
Häradsv.   101.   Har  också  be- 
tytt  mycket  för  vår  förening 

47. O   W Karlsson 

48. E  Carremo 

49. Johan  Edvin  Kronlund,   ha- 
de   köpt  in   tomterna med  nuva- 
rande  adresser  Häradsv.   67 
och   Lönnv./Häradsv.    67 

50. L  Larsson 

51. L   W Larsson 

52. K  Lilja 

53. Christina  Selma  Lindblad, 
Snättringev.    13   inköpt   1918 

54. O  Linderos 

55. Anton  Erik  Lindkvist 
Häradsv.    71 

56. Sigfrid  Ljungberg 

57. E  W Lundin 

58. P A   Lundin 

59. Å  Löfvall 

60. David Mattson,   Frösöv.12 
och  Häradsv.    80.   Båda   tomter- 
na   inköpta   1917.   Mattson   var 
revisor  i   den   första  styrel- 
sen.   Till  professionen  var 
Mattson   snickare   och   en   om- 
tyckt   sådan  av   alla  oss 
Snättringebor.   Han   dog  i   bör- 
jan   av   1970-talet   i   sin   villa 
med adress  Häradsv.   80. 

61. Nils  August   Möller, 
Häradsv.    74   inköpt  år   1918. 

 

63. Per  N  Norén,   hade   inköpt 
5   tomter  inom  Snättringe 

64. A  Nyberg   (skomakare)   ha- 
de  flyttat  hit  redan   1909 
och  bodde  på  Frösöv.   10 

65. K  A   Nyberg 

66. F  Nyström,   Frösöv. 

67. Robert  Persson,   Furuv.   9 

68. C  Pettersson 

69. Karl   Vilhelm  Pettersson 

70. Bror  Richardsson,   Berg- 
marksv.   9  A 

71. E Rosdahl  och  H  Von 
Baumgarten,   troligen  adress 
Häradsv.   34.   Tomten  inköptes 
av   köpman  Herman   Meeths   1915 

72. August  Emil  Rudner, 
Häradsv.    72   inköpt   1917 

73. Albert   Erland  Seijlitz, 
Stråkv.   9 

74. Albert  Skeppström, 
Häradsv.    110 

75. Ivar  Skeppström 
Badstrandsv.   4 

76. A   Spångberg 

77. G  W Svensson,   Pinnmov. 

78. Jakob  Emil  Ström 

79. S  A   Svensson 

80. Anna   Viktoria   Viberg, 
Vassv.    18   inköpt   1917 
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Några av de fastigheter som finns kvav 1980: 
Bild 1: fastighetsägare nr 18  (enl förteckningen på föregående sidor. 
bild 2: nr 75,  bild 3: nr 10,  bild 4: nr 74,  bild 5: nr 43,  bild 6: nr 46. 
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Adresserna  ovan   är  enligt  nuvarande   gatuindelning.   Uppgif- 
terna  är  hämtade   från  jordaboken. 

Arkitekt Georg Filén. 

E F T E R L Y S N I N G  

Här måste jag göra en efterlysning, sålunda lydande: 

Skulle någon av läsarna känna eller ha känt någon av de 
här uppräknade så är vi tacksamma för en kontakt under 
adress 

Snättringe Fastighetsägarförening 

Box 2099 

141 02 Huddinge 2 

Som tidigare nämnts har stora delar av vårt arkiv blivit 
förstört då Snättringe Fritidsgård brann ned. Vi planerar 
nu att bygga upp detta arkiv på nytt och därför är vi 
tacksamma att få minnen/kort eller båda delarna från den 
första tiden här i Snättringe. Med tanke på den förtät- 
ning som nu skett i områdena Utsälje och Milsten är vi 
givetvis tacksamma att få kort även från dessa områden 
och i så fall före byggnationens påbörjan. 

Tack på förhand. 

På följande två sidor lämnar jag fotografisk kopia av ännu 
ett köpebrev, daterat 1926. 
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Lunka på-lunka på... 

Vi har långan väg att gå står det i visan. Det stämde 
gott överens med de vedermödor som de första innevånarna fick 
utstå här i Snättringe, ty fram till mitten av 1920-talet 
fanns det bara två vägar där man - inte utan mycket möda - 
kunde ta sig fram. Det var Göta Landsväg mellan Skanstull och 
Källbrink samt vägen från Snättringe gård mot Segeltorp. Bå- 
da vägarna kunde man, utan orättvisa, kalla för "kostigar" 
även om den förstnämnda klassificerades som sockenväg. 

De som flyttade hit i slutet av 1910-talet fick dra sina lass 
med byggnadsvaror från Älvsjö station och hit ut till Snätt- 
ringe. Ty det fanns för det första ingen godsavlastning vid 
Stuvsta och dessutom ingen väg mellan stationen och vårt om- 
råde. Gunnar Lundin, född i Snättringe, har berättat att de 
som bodde närmast Långsjön rodde över sina byggvaror! 

Men om man kom gående fanns det väl ordentliga stigar i om- 
rådet? Jag skulle önska att jag kunnat svara: "naturligtvis", 
på den frågan, men det kan jag inte. Om vi tittar på vårt 
område ur nivåsynpunkt så skulle jag vilja ge följande defi- 
nition: En djup dal med kraftiga höjder runt omkring. 

Detta medförde att vid snösmältning och längre regnperioder 
rann vattnet i strida strömmar ner från höjderna mot dalarna. 
Betänker man sedan att någon dränering inte hade gjorts för 
att avleda vattnet så förstår Ni nog besvärligheterna. Man 
tvingades helt enkelt att lägga ut långa plankor på stigarna 
för att folk skulle kunna gå någorlunda torrskodda och många 
gånger hjälpte inte ens det. 

Dessa problem var bland de första som Snättringe Milstens 
Tomtägareförenings styrelse fick att brottas med. Dräneringen 
satte man i gång med omedelbart. Samtidigt tog man kontakt 
med Stufstabolaget för att få dem att lämna mark för iordning- 
ställande av väg mellan Stufsta station och Snättringe. 

Vad var Stufstabolaget för någonting? Jo när Stuvsta gård av- 
styckades  - dess areal sträckte sig fram till Stuvsta station 
och på vissa håll ännu längre mot Snättringe, - bildades ett 
tomtaktiebolag vars uppgift var att sälja mark till villaspe- 
kulanter. Varför skrevs firmanamnet med f? Jo därför att vid 
1910-talets slut hade vi ännu inte helt gått ifrån gammel- 
svenskan och över till nysvenskan. 

Avstyckningen från Stufsta gård skedde 1908. En stor del av 
Stuvsta gård fanns kvar fram till 1950 men i och med byggandet 
av Kvarnbergsskolan försvann även den sista arealen av Stuvsta 
gård. 
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På den här kartan från slutet av 1800-talet kan man se de vägsträckningar 
som stod till buds för Snättringes nybyggare.   Svårigheterna med de topo- 
grafiska förhållandena är lätt att förstå.  På de låglänta delarna var det 
mycket sumpigt vissa tider på året. 
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Den siste ägaren till Stuvsta gård var agronom Gunnar Gus- 
tafsson. 

Nå, vad fick vår förening för svar på sitt yrkande till Stuvs- 
tabolaget om mark till väg mellan Stuvsta station och Snätt- 
ringe? Jo, den var inte alls intresserad av att lämna mark för 
detta ändamål, Det var inte tillräckligt lönande, och något 
behov förelåg ju inte eftersom några transporter med gods från 
Stuvsta station ej kunde ske. 

Det sista var ju rätt, men det man inte kan få idag kan man 
"greja" i morgon, d v s  att om vägen byggdes kunde man ju för- 
söka förmå Statens Järnvägar att lämna av gods vid Stuvsta 
station så att man slapp besväret med att hämta det vid Älv- 
sjö (eller "Elfsjö" som man skrev då). Ett negativt svar be- 
höver inte betyda att man ger upp hoppet, resonerade före- 
ningens styrelse, och vände sig direkt till Väg och vatten- 
byggnadsstyrelsen med sitt yrkande. 

Brevet man sände till Väg och vattenbyggnadsstyrelsen finns i 
vårt arkiv och är daterat i maj 1919. Då man inte fick något 
svar sände man den 15 januari 1920 ännu ett brev, vari man 
påminde om brevet från maj 1919, och gjorde en ny framställan. 
Man sände samtidigt med ett kostnadsförslag på vägen som var 
framställt av en av Väg och vattenbyggnadsstyrelsen egna 
tjänstemän nämligen distriktsingenjör Insulander och löd på 
den häpnadsväckande låga kostnaden av 30 000 kr. 

Det bör samtidigt framhållas att föreningens nu två avgivna 
framställningar inte var de första. Redan den 18 november 
1918 hade dåvarande nämndemannen A W Åberg gjort en framställ- 
ning om exakt samma vägsträckning men inte heller han hade 
fått något svar på sin framställan. 

Samtidigt med den andra framställningen till Väg och vatten- 
byggnadsstyrelsen gjorde man en ny förfrågan till Stufsta- 
bolaget och denna gång blev svaret positivt. Stufstabolaget 
hade gjort en utfästelse till kommunalnämndens ordförande om 
mark till den blivande Häradsvägens byggande och detta svar 
fick vår förening redan 12 dagar efter avsändandet. Det kan 
dessutom påpekas att Stufstabolaget gjort en utfästelse till 
kommunalnämndens ordförande om mark för fortsatt framkomlig- 
het mellan Stuvsta station och dåvarande landsvägen Stockholm 
- Huddinge. 

Nu gick vår förenings styrelse och hoppades på ett positivt 
svar även från Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, men däri- 
från kom inget svar. 

Vad göra? Jo man tog kontakt med en annan förening som kunde 
ha nytta av att denna väg förverkligades, nämligen Segeltorps 
villaägareförening. Segeltorpsborna måste innan Häradsvägens 
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byggande ta sig ner till Vårby och därefter åka Glömstavägen 
för att komma till Huddinge kyrka. Detta medförde ju stora 
besvärligheter. 

De båda föreningarna beslutade att göra ett besök hos dåvaran- 
de landshövdingen Nils Edén. Han insåg omedelbart det stora 
behovet av denna genomfartsväg och åtog sig självmant att ta 
upp frågan med Väg och vattenbyggnadsstyrelsen. 

I Mars 1924 var det en stor dag för Snättringe-, Segeltorps- 
samt Stuvstaborna ty då påbörjades arbetet med Häradsvägens 
byggande. Problemen var ännu inte slut. Ett av dem var att 
övertyga tomtägare längs vägen att lämna ifrån sig mark till 
vägändamål. Ett annat var vägarbetarna. Dessa började "knorra" 
över för lågt betalt. Var har man hört detta förut? 

Bråket drevs så långt att en strejk bröt ut i januari månad 
1925. Strejken varade i 6 - 7 månader och detta innebar ett 
års försening med vägen. 

1927 var man så äntligen klar med vägen! Klar och klar! Det 
fanns fortfarande en del problem och det rörde vägens beskaf- 
fenhet. Man hade nämligen lagt på ärtsingel på vägen för att 
spara pengar. Men än en gång hade det visat sig att ordsprå- 
ket "Snålheten bedrar visheten" skulle besannas. Gångtrafi- 
kanterna utsattes för ett väldigt bombardemang av småsten 
varje gång som ett fordon körde förbi och för att klara sig 
från skador på kläder och ansikten tvingades man varje gång 
hoppa ned i diket intill vägen. Detta ställde givetvis till 
stor förtret och man klagade hos föreningen över detta trafik- 
problem. 

Föreningen sände in en framställan till Väg och vattenbygg- 
nadsstyrelsen om förbättring. Denna framställan var daterad 
den 12 maj 1931. Inget svar kom och den 10 januari 1933 gjor- 
des nästa framställan i ärendet. Denna gång kom äntligen ett 
svar som var positivt. Väg och vattenbyggnadsstyrelsen skrev 
att åtgärder skulle vidtagas omgående. Svaret kom redan 5 da- 
gar efter det att andra skrivelsen avsänts. Man skulle nästan 
kunna säga att svaret kom med "vändande post". 

Därefter var alla parter nöjda och allt andades lugn. 

1939 kom världskriget och den motoriserade trafiken avtog suc- 
cessivt i och med att bensinlagren tömdes på de stora bensin- 
bolagen. 

Några år efter fredsdagen 1945 flödade åter bensinen in i vårt 
land. Detta medförde att trafiken ökade allt mer även på Hä- 
radsvägen som fick allt svårare att "svälja" den starka trafik 
som uppstod när alla skulle till och från sina arbeten. 

1959 gjorde styrelsen för Snättringe Fastighetsägarförening 
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en framställan om breddning av Häradsvägen. Väg och vatten- 
byggnadsstyrelsen svarade inte på denna framställan. Efter 
inte mindre än ytterligare fyra försök fick föreningen 1959 
ett svar som ansågs vara ett halvhjärtat sådant. Väg och vat- 
tenbyggnadsstyrelsen skrev i detta att man förstod de boendes 
problem och att man skulle vidtaga breddning av Häradsvägen 
så fort medel därtill fanns. Som de flesta vet innebär ett så- 
dant svar många gånger flera års väntan. Det besannades även 
denna gång. Först 1968 började Vägverket med breddningen av 
Häradsvägen. (Namnet ändrades 1967) 

Man kan då ställa frågan: Hur var förhållandet på Häradsvägen 
1968? För att svara på den frågan skall jag återge en tid- 
ningsartikel från januari 1968 vari står bl a: 

"Trafikintensiteten på Häradsvägen, en hårt kritiserad väg 
av bilisterna i Huddinge, ökade med hela 5O procent under 
1967, enligt de mätningsresultat trafiksektionen vid bygg- 
nadskontoret i Huddinge redovisat. Under 1966 var antalet 
fordon per årsmedeldygn i runt tal 4 000 på den vägen, men 
under fjolåret kom man upp till 8 000 fordon. Det är en 
mycket kraftig belastning och så mycket mer kan vägen inte 
klara. 

Tidningen nämner vidare Kommunalvägen som en jämförelse och 
där var det 1967 9 000 fordon per årsmedeldygn. 

På våren 1968 satte Vägverket igång med breddningen av Härads- 
vägen. Man räknade med att arbetena skulle vara avslutade till 
årsskiftet 1968/69. Vädrets makter kan man dock inte rå på och 
detta var också ett krux för Vägverket denna gång. Vintern bör- 
jade tidigt och snömängden var långt över det normala varför 
arbetet försenades. 

I augusti 1973 kom äntligen trafiksignalerna på Häradsvägen 
vid Snättringeskolan. Många föräldrar blev besvikna då inga 
trafikljus kom i samband med vägbreddningen 1968. Några ljus- 
signaler uppsattes heller inte i korsningen av dåvarande Lång- 
sjövägen- numera Stambanevägen- och Häradsvägen. Vägverket ha- 
de gett föreningen ett löfte om uppsättande av ljussignaler 
redan 1959. Ett löfte som ännu idag icke har uppfyllts trots 
att behovet stiger för varje dag. 

1977 byggdes gångtunneln under Häradsvägen vid Furuvägen - än- 
nu ett stort behov som nu fick sin lösning. Samma år blev 
sträckningen Gamla Södertäljevägen - Bredängsmotet klar. Det- 
ta har medfört en stark höjning i trafikintensiteten på hela 
Häradsvägen. Samtidigt har vissa bilister fått för sig att 
vägen nu är så bred att man kan köra 7 0 km/tim på den utan att 
någon skylt för denna hastighet uppsatts utefter vägen. Man 
frågar sig allvarligt om inte bilisterna kunde ägna en liten 
tanke åt barnen som cyklar på Häradsvägen till och från sko- 



50 

lan, samt de gående - barn som vuxna - som korsar Häradsvägen 
för att till exempel komma till sin busshållplats. Måste en 
dödsolycka hända på Häradsvägen innan det blir en bättring?. 
Tänk efter först - och innan det händer!! 

Nästa väg som föreningens styrelse var intresserad av att få 
byggd var: 

Långsjövägen 

Varför behövde man nu denna väg? Jo, naturligtvis ville man 
ha en ordentlig framkomlighet mellan Korkskruven och den öst- 
liga delen av Snättringe. Samtidigt ville man göra iordning 
Korkskruven till en ordentlig väg istället för den "kostig" 
som fanns. Då var det ju lämpligt att "knyta" an Korkskruven 
till Långsjövägen. 

Men först några ord om Korkskruvens dåtida sträckning som ger 
oss ännu en anknytning till Göta Landsväg. Än idag kan vi här 
se Göta Landsvägs sträckning från Myrvägen och ner mot Snätt- 
ringe. Om vi går från Myrvägen och Korkskruven ner mot Stamba- 
nevägen ser vi omedelbart en brant stig på höger sida i förs- 
ta kurvan och den stigen är just återstoden av Göta Landsväg. 
Man kan än i dag se bredden på vägen trots att den är igen- 
vuxen av markvegetation. 

 
Vår kommungräns vid Korkskruven. Här ser vi tydligt sträckningen för en 
av de svårforcerade, branta delarna av Göta landsväg (även om fotot 
inte ger rättvisa åt branten). Den här vägen forslade flera av våra 
första nybyggare sitt virke från Älvsjö station. 
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Nu tillbaka till förberedelserna för iordningsställandet av 
Långsjövägen som Stambanevägen då hette. Marken där vägen 
skulle gå låg dels på Stufstabolagets mark och dels på präst- 
gårdsmark. Man valde att kontakta Stufstabolaget först. Det 
gjordes redan under föreningens första verksamhetsår alltså 
1919, men man fick inget svar på sin framställan. Ärendet 
bordlades en tid då arbetet med förberedelserna tog all tid i 
anspråk och dessutom tyckte man att det var bäst att invänta 
ett jakande svar om Häradsvägens påbörjan från Stufstabolaget 
dvs vara lite psykologiska (psykologisk krigföring fanns 
väl inte vid den tidpunkten). 

I mars 1924 gjordes en framställning till Huddinge församlings 
kyrkostämma eftersom en del av den planerade vägens sträckning 
låg på prästgårdsmark. Det kom omgående ett positivt svar. Man 
ställde sig välvillig till att avstå mark och önskade samti- 
digt styrelsen lycka till. Detta svar och vänliga önskan spor- 
rade styrelsen att än en gång tillskriva Stufstabolaget. Nu 
med större framgång, ty även Stufstabolaget gav ett jakande 
svar och därigenom var de två första stegen tagna. Nu gällde 
det bara att ta de övriga till ett fullbordande av Långsjövä- 
gen - och dét gjorde man med en rasande fart. 

Resultatet blev att man nu hade tre huvudleder inom Snätt- 
ringe: 

1. Snättringevägen som var den gamla Göta Landsväg 

2. Häradsvägen som alltså utgjorde en förbindelselänk från 
Snättringe till Segeltorp och från Stuvsta till Snättringe 

3. Långsjövägen som på sätt blev en förbindelselänk från 
Älvsjö via Snättringe till Stuvsta station. 

Nästa steg i utvecklingen var att göra sidovägar till de ovan 
nämnda. Den 18 sept 1927 beslöt man att bygga den s k Ring- 
vägen. Tittar vi på områdeskartan från 1946 i slutet av denna 
bok finner vi att Stråkvägen delvis har hetat Ringvägen. Jag 
kan omtala att detta beslut innebar början till Stråkvägens 
byggande. Men det var inte blott denna väg som tillkom i och 
med detta utan även Koltrastvägen - eller Skogsvägen som den 
då hette, Kallkärrsvägen (tidigare Kallkällsvägen) samt Asp- 
vägen på den del som löper från nuvarande Aspvägen och ned 
till Stråkvägen. 

1932 - 1935 iordningställs Ängsvägen i etapper. Att den bygg- 
des på så sätt berodde till stor del på tomtägarnas ovilja 
att först bygga väg utanför området med egna medel och sedan 
överlämna den till municipalsamhället för skötsel och under- 
håll. Snättringe blev municipalsamhälle 1928. 

Snäckvägen iordningställdes 1934 - 1938. Orsaken till den 
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långa byggnadstiden av en så kort vägsträcka var densamma som 
för Ängsvägen härovan. 

Allévägen som fanns tidigare behövde en breddning så att två 
motorfordon skulle kunna mötas. Vägen var ju tidigare byggd 
enbart för häst och vagn - dessutom utan mötesmöjlighet för 
två ekipage. 

Här nedan skall jag försöka redogöra för de ändringar av namn 
och sträckningar som våra vägar genomgått under åren 1946 till 
1980. 

Milstensvägen går på kartan från 1946 fram till Källvägen men 
har idag ändrats till att sluta vid Häradsvägen. 

Kallkärrsvägen heter dels Kallkällsvägen och dels Svängvägen 
på kartan från 1946. 

Skogsängsvägen hette tidigare Fältspatsvägen. 

Badstrandsvägen hette Sjövägen tidigare och denna namnändring 
var fullt motiverad då vi har Sjövägen på andra sidan av Hud- 
dingevägen. Dessutom anser jag att Badstrandsvägen är ett mer 
historiskt riktigt namn, ty det var i slutet av denna väg som 
vår omtyckta badstrand låg förr. Tänk om Långsjön kunde bli 
så ren igen att vi åter kunde njuta av Långsjöns vatten kring 
våra kroppar. Det måste vara trist att bo så nära vatten utan 
att kunna bada i det. 

Snättringevägen hette tidigare Huddingevägen - ett minne från 
den del av sockenvägen Göta Landsväg som gick från Skanstull 
och genom Huddinge socken. 

Lönnvägen går som Ni ser på 1946 års karta endast från Härads- 
vägen och upp till Snättringevägen. Det var först i början av 
1960-talet som vägen fick sin nuvarande sträckning. Trafikin- 
tensiteten har ökat starkt vilket har medfört stora svårighe- 
ter för de barn som vistas på förskolan Gösen med lokaler i 
f d  Videlens fastighet Lönnvägen 44. En stor aktion igång- 
sattes 1979 för att få till stånd ljussignaler eller gångtun- 
nel så att barnen utan risk kunde gå över Lönnvägen. I mars 
1979 utlovade gatukontoret att ljussignaler skulle uppsättas 
i korsningen Lönnvägen - Ängsvägen. Men när detta skrives är 
vi i slutet av februari 1980 och arbetet med uppsättandet har 
inte påbörjats. Vart tog ljussignalerna vägen? 

Från Poppelvägen går på 1946 års karta en väg som heter Stug- 
vägen. Den har numera försvunnit i all nybebyggelse. 

Dalkantsvägen hette tidigare Dalvägen men det finns numera en 
väg i Segeltorp som bär detta namn varför ändringen måste gö- 
ras. Nuvarande namnet är ju också mera lämpligt med tanke på 



53 

det geologiska läget på vägen ty just här gick kraftiga slutt- 
ningar ner mot dalen, vilket vi också kan se på Bergsmarksvä- 
gen som ligger i början av Dalkantsvägen. 

Källvägens sträckning har i och med byggandet av Utsäljeområ- 
det avkortats och dessutom dragits om. Denna väg har på sina 
ställen förbyggts vilket gett stort huvudbry för droskchauf- 
förer när de skall hämta vid någon adress utefter Källvägen. 
Jag föreslår att namhberedningen tar hand om ärendet. 

Trollvägen hette tidigare Gökvägen. 

Norrängsvägen hette tidigare Skråvägen. 

Prostvägen hette tidigare Alvägen mellan Yrkesvägen och Skogs- 
ängsvägen och Tulevantsvägen från Skogsängsvägen fram till 
Ängsvägen. 

Skogshemsvägen blev starkt avkortad när Utsäljeområdet bygg- 
des. Namnet Skogshem syftar på områdesnamnet ty det bar det 
namnet från Källbrinksbacken och fram till i höjd med Sväng- 
vägen på båda sidorna av Stråkvägen (se kapitlet om Milsten). 

Ingemansvägen hette till mitten av 1970-talet Utsäljevägen och 
det nya namnet är helt inkonsekvent ty det gamla namnet hade 
en stor historisk bakgrund. Nuvarande namnet säger inge(t) om 
vad det gäller. Ligger förklaringen i ingenmansland så blir 
det en hemsk innebörd ty det betyder ju området mellan två 
frontlinjer eller har namnberedningskommittén tänkt på Ryss- 
land där det vid innersta delen av Finska viken finns ett om- 
råde som heter Ingermanland? 

Av vilken anledning får inte någon ledamot i fastighetsägare- 
föreningen vara med i namnberedning i sitt eget område. Jag 
törs ställa den frågan ty jag är inte själv med i styrelsen 
och önskar ej heller delta i namnberedningskommittén. 

Hökbovägen hette tidigare Hökvägen. 

Stenkullavägen har fått en annan sträckning. 

Fornstavägens namn fordrar en förklaring och den kan jag inte 
ge ty namnberedningskommittén har här kommit med ett påståen- 
de om att i området legat en bostad sedan långt tillbaka. 
Kanske har namnberedningen haft själva Snättringe i åtanke 
(se kapitlet "Snättringe gård"). Alla orts- och vägnamn som 
slutar på-sta betecknar det gamla ordet för bostad. Vi har 
t ex i Huddinge en väg som heter Annerstavägen. Annersta bety- 
der alltså Anders bostad. Namnet syftar på Flemingsbergs gård 
som fram till 1635 hette Annersta. Det året gifte sig Henrik 
Fleming och flyttade in på den gård som därefter bär hans namn 
med tillägget berg. Snättringe Fastighetsägarförening vore 
tacksam att få en förklaring över vägens namn. 
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Gliavägen hette tidigare Granstigen men i och med att vägen 
breddades fick den sitt nuvarande namn. Nu frågar någon varför 
behöll man inte det gamla namnet och lade till "vägen" istäl- 
let? Jag kan inte annat än instämma ty här var gott om gran- 
skog tidigare. 
Namnet glia kan nog endast en läkare förstå. Går man in i en 
läkarbok eller uppslagsbok finner man följande förklaring: 
"Glia, neuroglia, är den vävnad i nervsystemet som utfyller 
mellanrummet mellan nervcellerna ......... är av direkt bety- 
delse för nervsystemets aktivitet, särskilt för nervtrådarnas 
omsättning". Hängde Ni med? 

Stråkvägen: Här har jag tidigare nämnt att vägen delvis hette 
Ringvägen mellan Koltrastvägen och nuvarande Kallkärrsvägen 
men den har dessutom hetat Åkervägen. Åkervägen hette den på 
sträckningen Kallkärrsvägen fram till nuvarande korsningen med 
Lönnvägen där den slutade i en "säck". På sträckningen Kol- 
trastvägen och fram till nuvarande korsning med Snättringe- 
vägen hade den sitt nuvarande namn. Det är att observera att 
Stråkvägen tidigare gick rakt fram, där Frösövägen börjar, 
och rätt över tomter som nu är bebyggda och bakom Advokatsti- 
gen. 

Svängvägen hette tidigare Tallvägen mellan Kallkärrsvägen och 
Lönnvägen. Innan Tallvägen hette den Norra Parkvägen och en 
väg med detta namn återfinner vi som tvärväg till Stationsvä- 
gen. 

Svängvägen hette den mellan Kallkärrsvägen och fram till Myr- 
marksvägen alltså över det område där en äng nu ligger samt 
rätt in i det nuvarande radhusområdet. 

Tomtbergavägen har historisk betydelse ty den minner oss om 
Huddinge sockens tingsplats som låg på den plats där nu vårt 
kommunalhus och bibliotek är byggda. Tingsplatsen hette Tomta- 
bergh och är nämnd i skrift första gången år 1433. 

Namnet har också bl a bibehållits i vår prästgård, vid Kom- 
munalvägen, och i begravningsplatsen som ligger bakom kommu- 
nalhuset. 

Tomtbergavägen tillhör än idag prästmark. Vi har även andra 
vägar inom Snättringe som tillhör/tillhörde kyrkan och jag 
tänker då bl a på Sexmansvägen och Kyrkstötarvägen samt Man- 
talsvägen. Det sistnämnda vägnamnets upphov förstår väl alla, 
men vad var sexman och kyrkstötare? Om vi tar sexman först så 
syftar det på den "kommitté" som förr hade till uppgift att 
tillse att församlingens innevånare levde i Herrans tukt och 
förmaning samt besökte kyrkan varje söndag. Märkte någon av 
ledamöterna att någon hade försummat att besöka kyrkan tog man 
omedelbart kontakt med vedebörande. 
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Kyrkstötarns arbete kan man säga var en fortsättning på sex- 
männens ty han hade att tillse att ingen somnade under pre- 
dikan. Hade någon somnat stötte han med sin stora stav i kyr- 
kans golv och det var synnerligen effektivt ty den som inte 
vaknade då hade lämnat detta jordiska och man lyste senare 
frid över hans själ. Det här påminner mig om en historia som 
gått genom pressens skämtsidor i dagarna där pastorn säger åt 
fru Jönsson: Jag såg att Er make gick mitt under predikan! 
Ja, snälla pastorn, det är ingenting att bry sig om, han går 
så ofta i sömnen. 

Nu åter till verkligehten och den var hårdare förr. Man kan 
mycket väl förstå att folk kunde somna under predikan. Vecko- 
arbetet bestod ju förr av 12 - 14 timmars träget arbete och 
naturligtvis tog sömnen ut sin rätt när man satt stilla länge. 
Dessutom ansågs det förenat med skicklighet att kunna hålla 
en lång predikan. 

Befattningen sexmän kom till på 1600-talet och upphörde i och 
med att sockenstämman 1862 övergick i kommunalnämnd då de nya 
kommunallagarna tillkom. 

Källbrinksbacken ligger ju också inom vårt område och har be- 
tytt mycket för många av våra barn när de gått till skolan. 
Den har ju under årens lopp varit ytterst farlig, eftersom 
inga trottoarer funnits och den är så smal att två bussar in- 
te kan mötas på vissa punkter. Redan 1970 hade föreningen ide- 
liga kontakter med Vägverket och kommunen i detta stora tra- 
fikproblem. Troligen kommer en förbättring till på sträckan 
Stråkvägen - Ekebergsvägen när den nya Snättringeleden byggs. 
Men sedan uppstår åter trafikproblem ty den nya leden skall 
gå ned på Källbrinksvägen. Det var tänkt att den skulle gå ned 
på Åvägen men denna väg är starkt försenad. Jag vill saxa en 
artikel ur en tidning från 1970 i december där man skriver 
följande: 

"Snättringe Fastighetsägare förening har skrivit till tra- 
fiknämnden i HUDDINGE. I brevet påpekas att det under en 
längre tid diskuterats om skolvägarna inom kommunen. Men 
det har ännu inte sagts något om vägen mellan Snättringe 
och Källbrink. Är detta beroende på att vägen är en skam- 
fläck för kommunen, undrar nu fastighetsägarna. 

-Varje morgon färdas här ett stort antal skolungdomar an- 
tingen gående eller cyklande och vägen är på många ställen 
så pass smal att två bilar har svårigheter att mötas och 
skall dessutom ungdomarna fram är detta förenat med stor 
livsfara". 

Nu vädjar alltså Snättringe Fastighetsägarförening till 
trafiknämnden om åtgärder "innan någon dödsolycka inträf- 
far". Det nämns att tillbuden under hösten varit många 
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och att "det är mycket märkligt att ingen olycka hänt". 
Men det tillskrivs "turkontot". Två åtgärder efterlyses: 
1. Stoppliktsskylt på Stråkvägen i korsningen Lönn- och 
Stråkvägen. Här hänvisar föreningen till tidigare skri- 
velser som man ännu inte fått något svar på. Samtidigt 
undrar föreningen beträffande 2. Väntkurerna på linje 715 
och 703: - Varför görs inget?" 

Det fanns också andra vägar som var skolvägar och där risken 
var betydligt större fick föreningen till svar. Men det var 
inget svar som föreningen kunde acceptera - även om vi väl 
förstod problemen på andra håll inom kommunen. Ännu en fram- 
ställan ingavs således. I dag finns trottoaren. Den blev klar 
lagom tills det var dags att bryta upp den i samband med an- 
slutningen mellan Snättringeleden och Källbrinksvägen. Höst- 
terminen 1980 har barnen åter vandrat ute på den mycket starkt 
trafikerade vägen! 

Det fanns även risker på andra ställen, t ex dagvattendiket 
vid Stambanevägen nedanför järnvägen. Även här saxar jag ur 
en tidning och denna gång daterad maj 1970 och där stod att 
läsa bl a följande: 

"Har Huddinge Kommun gjort något åt vattendiket vid Stamba- 
nevägen? Ja, svarar ingenjör Ebbe Svensson. Men problemet 
är mycket stort. 

Vi skrev om det väldiga dagsvattendiket vid Stambanevägen. 
Invånarna där har länge klagat över stanken och faran för 
alla förbipasserande. Kommunala utredningar har inte sak- 
nats, kan Gatukontoret meddela. Men det är nästan oöver- 
stigliga hinder som reser sig. Snarast i form av järnvä- 
gens banvall. På båda sidor om järnvägen finns fungerande 
avloppssystem. Kruxet är passerandet genom banvallen. Dag- 
vattentrumman i banvallen ligger 80 centimeter för högt, 
säger ingenjör Ebbe Svensson. Alltså kan allt vatten inte 
rinna bort. Trumman är lagd vid sekelskiftet. Kommunen har 
flera gånger bett SJ att sänka trumman. Men svaret är nej! 
Enligt ingenjör Svensson anser SJ att det finns risk för 
att det blir sättningar i banvallen. Trumman vilar nämli- 
gen på en plankbädd. Den kan förruttna om trumman sänks. 

Vad tänker då Gatukontoret göra åt vattenproblemen? Jo, 
man har utrett möjligheten att spränga under järnvägsval- 
len. - Vi har tillräcklig "bergtäckning" för en spräng- 
ning, säger ingenjör Svensson. Vi kommer att ta kontakt 
med SJ om saken denna månad. 

Gatukontoret ser även andra lösningar. Vid Sågbäcksvägen 
(längre norrut) planeras en gångtunnel under järnvägen. 
Blir den av kan dagvattenledningar placeras där. 
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Ett tredje alternativ, men inte särskilt bra, utgör den 
avloppstunnel som redan är sprängd under järnvägen vid 
Stambanevägen. Man drar sig emellertid för att lägga in 
dagvattenledningar här. Det blir svårt att komma åt vid 
eventuella fel. 

Intar SJ samma hållning som tidigare efter det nya försla- 
get om sprängning, då kan innevånarna vid Stambanevägen i 
stort sett bara hoppas på den planerade gångtunneln. Be- 
slut om den väntas i höst. 
- Situationen är akut, den saken är klar, säger Ebbe 
Svensson. Vi måste lösa d en . "  

Sista repliken lät ju positiv men när ingenting gjordes skrev 
en boende vid Stambanevägen till länsstyrelsen och följande 
notis, som det ligger lite Grönköping över, kunde läsas i en 
tidning i november 1970: 

"En person i Huddinge har hos länsstyrelsen klagat över 
dagvattendiket vid Tomtbergavägen/Stambanevägen i Stuvsta. 
Han ville att diket genast skulle läggas igen. 

Länsstyrelsen lade ärendet hos hälsovårdsnämnden. Förste 
hälsoinspektören åkte ut och tittade och fann att diket var- 
torrt med undantag av en längd på c:a 12 meter efter kul- 
vertutloppet. Där verkar det som om diket är något djupare 
jämfört med den övriga sträckan fram till järnvägsbanken. 
Någon dålig lukt noterades inte i pappren. 

Länsstyrelsen har också begärt kommunens yttrande. 

Byggnadskontoret har varit inkopplat på ärendet. Det påpe- 
kas att inom kontoret pågår utredningar om hur dagvatten- 
problemen skall lösas vid korsningen med järnvägen. För 
ett antal år sedan redovisade byggnadskontoret ett alterna- 
tiv men det motsatte sig SJ. Nya lösningar har sedan skis- 
serats. Det är dock lämpligt att få samordning med en pla- 
nerad gångtunnel genom järnvägen. 

Detta blir det billigaste sättet. Kontoret har också kon- 
taktat SJ_ och diskuterat alternativa lösningar. Så snart 
SJ och kommunen är överens om lämpligaste lösning så kom- 
mer kontoret att begära anslag för utbyggnad av såväl dag- 
vattenkulverten som gångtunneln under SJ." 

Inget nytt på vätskefronten skulle man kunna säga! 

En bild på kommande sida visar situationen 1970. Numera är 
problemet löst men hur det löstes till sist vet jag inte. 

Ett annat problem som legat och fortfarande ligger över Snätt- 
ringeborna som ett ok är den i många år diskuterade Flottsbro- 
leden. 
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När jag kom till Snättringe 1958 hörde jag andra dagen efter 
det vi kommit hit om denna väg som då kallades för Salemleden. 
Sedan har vägen under årens lopp varit en löpande novell i 
alla tidningar oavsett partitillhörighet. En naturlig tanke 
bland alla rättänkande människor är ju att denna väg icke bör 
byggas då den kommer att förstöra mycket av naturen där den 
kommer att gå fram. Jag tillhörde i mitten av 1970-talet en 
kommitté hos Snättringe Fastighetsägarförening som kallades 
stadsplanekommittén och vid ett tillfälle var Per Sörenssen 
och jag upp till Vägverket för att få uppgifter om när denna 
väg skulle komma och om den absolut måste dras enligt den 
sträckning som var planerad. Vi påpekade att den till hög pro- 
cent skulle dras genom tättbebyggt samhälle och kunde inte 
undvika att påtala att Vägverket vid övriga vägbyggen av mo- 
torvägsstandard alltid försökte dra dem utanför sådana områ- 
den. När det gällde tidsfrågan fick vi veta att den inte skul- 
le komma förrän omkring år 2010. Inga medel fanns för Flotts- 
broledens byggande förrän omkring den tidpunkten. När det 
gällde dragningen av leden kunde vederbörande tjänsteman ge 
klart besked om varför just den aktuella dragningen av vägen 
skulle göras: "Är den planerad på det viset så skall den ock- 
så gå på det viset" blev det lakoniska svaret. 

Hur har kommunens politiker och tekniker agerat under årens 
lopp? Ja för att svara på den frågan kan vi ta tidningarna 
till hjälp och går tillbaka åtta år till juni 1972: Då hittar 
vi i ett tidningsurklipp följande rubrik: 

"EXPERTERNA VILL HA FLOTTSBROLEDEN TIDIGT I VÄGPLANEN" 

Det är Huddinge trafikberedning, alltså politiker, som vill 
framföra denna önskan i samband med att de lämnat kommentarer 
till en riksplan för riksvägar. Planen omfattar tidsperioden 
1973 - 1977. Motiveringen till detta yttrande är att vägför- 
valtningen nyligen redovisat en kommande stark överbelastning 
på E 4. 

Nästa tidningsurklipp är bara några månader yngre - oktober 
1972: 

"KRITIK I HUDDINGE MOT VÄGFÖRSLAG, BYGG UT FLOTTSBROLEDEN 
SENAST 1982" 

Denna gång är det Huddinge kommun genom Byggnadsnämnden, poli- 
tiker, som riktar kritik mot Länsstyrelsen och Vägverkets väg- 
planer inom kommunen. Byggnadsnämnden vill att Flottsbroleden 
inordnas och prioreteras bland långtidsprojekten ty i Vägver- 
kets planer för 1973 - 1982 finns inte denna väg med. Hud- 
dinges exploateringsavdelning, tekniker, vill ge Flottsbrole- 
den prioritet vid utbyggnaden av riksvägarna. Utbyggnaden av 
både arbets- och bostadsområden i Huddinge är beroende av vä- 
gens tillkomst, säger kontoret. 
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Även trafikberedningen går på samma linje. 

Nu tar vi ytterligare ett hopp framåt i tiden till december 
1972: 

"FLOTTSBROLEDEN BÖRJAR BYGGAS REDAN 1973?" 

Denna gång är det Tekniska kontorets arbetsutskott som agerar 
jultomte åt Snättringeborna istället för Skatteverket. Den se- 
nare myndigheten brukar annars vara fin på detta med sina 
restskattesedlar. 

Tekniska kontorets arbetsutskott hävdar att Flottsbroleden bör 
tas med i Vägverkets flerårsplan för byggande av riksvägar un- 
der tiden 1973 - 1977. Detta var väl lite "blåögt" av teknis- 
ka kontoret ty Vägverket planerar alltid på längre sikt än så. 

Vid den tidpunkten fanns inte Flottsbroleden med i planerna 
fram till 1985. 

Därefter hoppar jag fram till 1977 i september då föreningen 
hade bjudit in politiker i Huddinge till en offentlig diskus- 
sion om bl a Flottsbroleden och där medverkade Artur Wadman 
från centerpartiet, Bengt Davidsson och Björn Röckner från 
folkpartiet, Gunnar Rask från Kommunisterna samt Arne Siwert 
från Vänsterpartiet Kommunisterna. Den senare yttrade bl a: 
"Vägverket är en samling tekniker med förmåga att presentera 
vad som helst i skickliga förpackningar". 

Det visade sig vid detta möte att inget parti ville ha Flotts- 
broleden och ingen trodde heller att den skulle komma. 

Det bör nämnas att det i en artikel från 27 april 1977 stod 
att läsa: 

"SÅ HÄR SER FLOTTSBROLEDEN UT I DAG NERBANTAD OCH FÖR- 
KRYMPT OCH TYSTARE" 

Vid denna presentation hade vägen krympts ner på förslaget 
från 32 m till 24 m:s bredd. Större delen av vägens sträckning 
skulle sänkas ner i terrängen eller förses med bullervallar. 
I artikeln står bl a: 

"Flottsbroleden kan snart inarbetas i stadsplaner, och Väg- 
verket tänker sätta igång med en arbetsplan. Den viktigas- 
te biten som Huddinge måste utreda är Glömsta. 

Tanken bakom leden är att den ska avlasta Huddingevägen och 
E4:an. Båda börjar närma sig mättnadsgränsen. Om Flotts- 
broleden byggs, behöver Huddingevägen bara regleras med 
fler signaler, och ingenting behöver göras åt E4:an, sä- 
ger vägplanerna..........  I Vägförvaltningens skisser 
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ligger  Flottsbroleden intagen i behovsinventeringslistan 
för perioden 1975 - 1990. Snabbt växande trafikmängder kan 
givetvis medföra att vägen  snabbt förvandlas till  något 
mer konkret  än ett önskemål ......... " 

Det sista lät hemskt, men situationen har ju förändrats något 
i och med att bensinpriset stigit så avsevärt att många inte 
har råd att ta sina bilar till och från arbetet. Jag har ett 
arbete som ger mig kontakt med olika företag - bl a bilfir- 
mor som är rädda för framtiden och redan har en stark minsk- 
ning av bilförsäljningen. Inget ont som inte har något gott 
med sig, skulle man kunna säga med tanke på denna mastodont- 
väg, som Flottsbroleden helt naturligt skulle komma att bli. 

Går vi ännu ett år framåt till den 27 september 1978 så kan 
vi i Dagens Nyheter Sydväst läsa: 

"FLOTTSBROLEDEN BORT UR REGIONPLANEN 

Ska vägreservatet för Flottsbroleden - Stookholmsinfarten 
som skulle avlasta E4:an - äntligen strykas från kart- 
skisserna? Huddinge kommun har möjlighet att begära detta 
när man i dagarna ger sitt svar på den nya regionplanen. 
Om vägreservatet försvinner ur regionplanen (utarbetad av 
landstinget) kan det också plockas bort ur den kommunala 
planeringen. Därmed skulle ett 20-årigt stadsplanehinder 
upphävas. 

Huddinge har skrivit till de två berörda grannkommunerna 
Botkyrka och Stockholm och bett att också de ska begära 
att Flottsbroreservatet stryks. 

- Det kommer inte att finnas utrymme att bygga vägen före 
slår 2000, säger Olle Johansson som sammanställer Huddinges 
svar på planen. " 

Jaha, man spottar på stenen tills den blir våt skulle man kun- 
na säga med tanke på alla de kontakter som vår förening haft 
med både Huddinge kommun och Vägverket för att få hejd på det 
vansinne som ligger i att bygga denna väg. Men troligen är än- 
nu inte sista ordet sagt från Vägverket. Så vi får väl inte 
säga hej förrän man kommit över bäcken som ordspråket säger. 

Nå vad svarade Botkyrkas representanter i kommunalfullmäktige 
där? Jo svaret kom från dåvarande kommunalrådet Erik Nilsson 
som enligt tidningsartikeln yttrade: 

"Jag tror varken Huddinge eller vi kan påverka reservatet. 
Oss skadar det inte eftersom det bara går genom grönområ- 
den så vi anser att det kan få ligga kvar." 

Det var synnerligen egoistiskt sagt och dessutom finns det 
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tydligen folk som fortfarande inte tycker om grönområden utan 
älskar stenöknar. 

Nästa artikel jag vill hänvisa till är från Dagens Nyheter 
Sydväst den 17 januari 1979 då man kunde läsa: 

"BILKÖER BÄDDAR FÖR FLOTTSBROLEDEN 

De varje år allt längre bilköerna på Södertäljevägen och 
Huddingevägen bäddar för vägen nästan ingen vill ha: 
Flottsbroleden. Botkyrka, Huddinge och Stockholms kommuner 
har sagt nej. Men vägverket som bygger vägar är mer posi- 
tivt. Ännu har dock inga beslut fattats. 

Däremot har vägverket anslagit 3 miljoner för marklösen för 
Flottsbroleden 1986. 

- Det är inte klart ännu om Flottsbroleden ska byggas. Men 
det finns ett reservat för vägen och det råder byggnads för- 
bud. Vi anser inte att villaägare som vill sälja ska lida. 
Därför vill vi ha pengar att lösa in fastigheter med. Det 
är ju omöjligt att sälja när det råder byggnadsförbud, sä- 
ger Torgny Pettersson på Vägverket. 

Kommunalrådet Hjalmar Söderström i Huddinge säger: 
- Vi vill helst slippa vägen, men är det så att Vägverket 
vill köra över Huddinge, Botkyrka och Stockholms kommuner 
så ska dom se till att göra det med en gång. 
- Om vi måste bita i det sura äpplet och ta en Flottsbro- 
led är det lika bra att beslutet kommer så snabbt som möj- 
ligt. Då slipper fastighetsägare ligga med mark utan att 
kunna utnyttja den och mindre miljö behöver skövlas i och 
med Glömstavägens utbyggnad.  Huddinge har begärt att nya 
förhandlingar tas upp och att Flottsbroleden omprövas. Men 
inget har hänt. - Det är dödläge just nu, säger Hjalmar 
Söderström. 

Flottsbroleden som är planerad från Huddingevägen vid Älv- 
sjö till Södertäljevägen vid Salem blir, om den byggs 
13,5 kilometer lång, 24 m bred och får fyra filer. 

Den kommer att skära rakt igenom två friluftsområden: 
Flottsbro skidbacke och Alby friluftsområde. Den kommer att 
gå rakt igenom villaområdet Snättringe i Huddinge. 

Enligt Vägverkets effektbeskrivning kommer den att locka 
40 - 48 000 bilister per dygn. Bilisternas restid kommer 
att minska med 17 procent. Det går alltså fortare med bil- 
en. En annan effekt som Vägverket räknar med är säkrare 
trafikmiljö inne i de bostadsområden som idag får ta emot 
smittrafik. Det blir också färre olyckor i dessa områden, 
enligt Vägverkets prognoser." 
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Artikeln är intressant i övrigt då det är första gången som 
någon av Vägverkets representanter uttalar sig om denna väg 
och också första gången man märker en viss tvehågsenhet från 
det hållet. 

Artikeln var skriven före alla dessa bensinprishöjningar som 
nu kom på mindre än ett år och som medförde en stark sänkning 
av motorfordonstrafiken och samtidigt en stark ökning av kol- 
lektivtrafiken. 

Vi Snättringebor får väl hoppas att Vägverket har kommit på 
bättre tankar och att denna väg aldrig blir ett faktum. 

 
September 1980.   Snättringeleden byggs - här sträckningen i Tallvägen 
mellan Aspvägen och Östanvägen. 

Däremot är det högst förvånansvärt att man under 1980 påbör- 
jar Snättringeleden. En led som skall gå mellan Lönnvägen - 
Källbrink via den gamla Tallvägen. 

Motiveringen till denna leds byggnation är nämligen att om 
Flottsbroleden kommer, skall lokaltrafiken ledas denna väg. 
Ännu mer förvånad blir man då man vet att arbetet med Ävägen 
starkt försenats med anledning av överklagande på denna vägs 
sträckning mellan Källbrink och Kungens kurva. 

Meningen var nämligen att Snättringeleden skulle gå direkt på 
Åvägen men nu tvingas man dra fram trafiken i Ekebergsvägens 
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smala sträckning och därifrån in på Källbrinksvägen. Var och 
en som har någolunda klar blick hyser stor oro för detta då 
risken för olyckor är uppenbar. 

Fjärdingsman Jonssons 
hus som byggdes 1918. 
Fastigheten  (som idag 
är något tillbyggd 
ooh vitputsad) blir 
nu illa kringgärdad 
av Snättringeleden 
i hörnan av gamla 
Ekebergsvägen  ooh 
Källbrinksvägen 

 
Om man skulle sluta detta kapitel med önskemål inför framti- 
den, vad skulle man då önska? Jo följande bl a 

a) ATT FLOTTSBROLEDEN ALDRIG BYGGS 

b) att ljussignaler uppsätts på följande platser: 
 

1) Lövdalsvägen / Häradsvägen 

2) Utsäljeleden / Häradsvägen 

3) Lönnvägen / Häradsvägen 

4) Stambanevägen / Häradsvägen samtidigt som övergångs- 
ställena görs om!! 

c) Att trafiken på Häradsvägen dämpas till lagliga 
50 km/timmen och därmed gör vägen säkrare även för gångtra- 
fikanterna. 

Denna punkt kan vi väl ta varandra i hand på och samtidigt 
ge varandra löftet om en omedelbar förbättring. Tack!! 

Jag är väl medveten om att det är få Snättringebor som kör 
mer än 50 på Häradsvägen men om de som kör fortare lättar 
lite på gaspedalen så är ju början till en förbättring 
gjord, eller hur? 
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Ta tåget det är säkrare 

Rubriken är en slogan som SJ "kört" med under de senaste åren 
och den är bra ty tåget är säkrare och framförallt bekvämare 
numera- och man kommer fort fram. 

Men hur var det med detta när de första "nybyggarna" kom till 
Snättringe i slutet av 1910-talet? Ja, det var verkligen prob- 
lematiskt och ofta förenat med stora svårigheter. Det stanna- 
de nämligen endast ett tåg i vardera riktningen på morgonen 
och ett tåg på eftermiddagen. 

De flesta som bodde härute, hade i likhet med vad nu är fal- 
let, sina arbeten inne i Stockholm och då liksom nu hade man 
olika arbetstider vilket medförde att folk ibland fick kom- 
ma till sitt arbete antingen för sent eller kanske flera tim- 
mar för tidigt. 

Redan under föreningens första verksamhetsår, i augusti 1919, 
började man attackera Kungliga Järnvägsstyrelsen med begäran 
om tätare tågtider samt att gods skulle avlämnas vid Stuvsta 
station. Det senare var ju också ett stort problem för de 
boende i Stuvsta och Snättringe ty man tvingades dra sina va- 
ror ända från Älvsjö station och hit ner till Snättringe på 
vägar som var miserabla. I mars 1920 fick styrelsen och Snätt- 
ringeborna ett glädjande brev från Kungliga Järnvägsstyrelsen 
men det var inte ett svar på det brev som sändes i augusti 
1919 utan efter en ny framställan från styrelsen i mars 1920. 
På det förstnämnda brevet hade inget svar inkommit. Brevet 
från Kungliga Järnvägsstyresen löd: 

Med anledning av Eder i skrivelse den 10 dennes gjorda 
framställning om ytterligare uppehåll vid. Stuvsta vill 
Kungl. Järnvägsstyrelsen härigenom meddela, att Styrelsen 
tillmötesgått framställningen i så måtto, att tågen 61 och 
87 fr o m den 3 nästkommande april erhållit uppehåll vid 
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platsen ifråga för resandes av- och påstigande, det sist- 
nämnda tåget dock endast helgfria lördagar. 

Stockholm den 29 mars 1920 

Kungliga Järnvägsstyrelsen 
oläslig underskrift 

Ett annat stort problem för dem som väntade på tåget vid 
Stuvsta station var väntsal. Som framgår av vinjetten till 
detta kapitel låg stationshuset uppe på bron vid Häradsvägen. 
Det hade byggts 1918. En brant trappa ledde ner till platt- 
formen och vintertid ville man ju inte stå utomhus och vänta 
utan stod inne i väntsalen. När sedan tåget syntes komma, ru- 
sade alla nedför denna trappa. 

Under de första åren var samarbetet mellan stationspersonal 
och resande dåligt, ty de fick inget besked om att tåget var 
på ingående. Efter några år blev det emellertid bättre. Re- 
senärerna fick i väntsalen veta när tåget avgått från Huddinge 
station och att det väntades till Stuvsta om 5 minuter så att 
man i lugn takt kunde bege sig till plattformen. Innan dess 
hade ett flertal olyckor hänt i nämnda trappa på grund av hal- 
ka. 

Svårigheterna med godset har nämnts och till det återkommer 
jag genom att berätta att Snättringe - Milstens Tomtägareföre- 
nings styrelse 1920 tog kontakt med Stufstabolaget för att få 
dem att släppa till mark för ett stickspår där gods kunde häm- 
tas och lämnas. Men föreningens styrelse fick inget svar däri- 
från och man kontaktade då istället Kungliga Järnvägsstyrel- 
sen direkt. Brevet löd: 

"Undertecknade tomtägare anhålla härmed att Kungliga Järn- 
Vägsstyrelsen måtte taga i övervägande om ej Stuvsta sta- 
tion kan bliva iordningsställd med det första enär ej 
Stufsta aktiebolag fullföljer sina skyldigheter beträffan- 
de stickspåret. Med anledning av att bostadsnöden i Stock- 
holm med omgivningar är så stor, äro vi i stort behov av 
frakter på Stuvsta såväl av byggnadsmaterial som av myc- 
ket annat. 

Vi anse, att ett enskilt bolag såsom Stuvsta aktiebolag 
ej bör ligga och verka hämmande på kringliggande samhäl- 
len och deras utveckling, varför vi anbefalla oss i Kungl. 
Järnvägsstyrelsen åtanke och teckna 

Högaktningsfullt 

Snättringe & Milstens Fastighetsägareförening 
STYRELSEN 
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En kopia av detta brev sändes samtidigt till Huddinge Kommu- 
nalnämnd och i detta beklagar man sig ytterligare över Stuvs- 
tabolaget. 

Den 6 mars 1920 fick man svar på sitt yrkande från Huddinge 
Kommunalnämnd där man hänsköt frågan till Kungliga Järnvägs- 
styrelsen vilket således redan hade gjorts. 

Den 20 och 26 mars samma år får man två brev, som är ungefär 
likalydande från Stuvstabolaget, där man skäller ut före- 
ningen för att ha gått bakom Stuvstabolagets rygg. Detta be- 
svarade vår styrelse omgående och påpekade att bolaget, redan 
innan brevet till Kungliga Järnvägsstyrelsen sänts, hade bli- 
vit tillfrågat brevledes men ej avgett något svar. Man fram- 
höll att det var Stuvstabolagets skyldighet att anlägga ett 
sidospår för de boendes gemensamma trivsel. 

Från Kungliga Järnvägsstyrelsen fick vår styrelse den 23 april 
1920 följande högst chockerande brev: 

"I anledning av Eder framställning till Kungl. Järnvägs- 
styrelsen den 14 sistlidne januari rörande lastspåranord- 
ningar vid Stuvsta hållplats får distriktsförvaltningen 
meddela att den är villig att träda i förhandling med samt- 
liga intressenter av ifrågavarande spåranläggnings utföran- 
de under förutsättning att Statens Järnvägar icke drabbas 
av några kostnader för anläggningen ifråga. 

Stockholm den 20 april 1920" 

Man ser för det första vilka "höga" tankar brevskrivande 
tjänstemannen har om Stuvsta när han t o m  skriver "hållplats". 

Den största chocken låg däremot inte i detta utan snarare i 
att ett serviceföretag som Statens Järnvägar försöker få de 
boende att bekosta ett sidospår. Brevet besvarades redan efter 
några dagar. I detta framhölls att önskemålet var ett stick- 
spår där betalt gods kunde avhämtas och om detta inte var möj- 
ligt, godset på annat sätt skulle levereras till Stuvsta sta- 
tion samt att Snättringe inte var det enda bostadsområdet 
kring stationen utan endast ett av de många och slutligen att 
Stuvstabolaget ägde marken där det planerade stickspåret bor- 
de läggas. Stuvstabolaget skulle också bekosta detta sidospår 
- om inte Kungliga Järnvägsstyrelsen gjorde det. 

Den 16 juni 1922 kom ett nytt brev från distriktsförvaltningen 
hos Kungliga Järnvägsstyrelsen vari jag saxar följande: 

"Distriktsförvaltningen vill härmed förfråga sig huruvida 
intresserade för ett lastspår vid Stuvsta äro villiga att 
betala de extra fraktkostnader som uppkomma tillfölje av 
att spåret utlägges som stickspår på västra sidan om ba- 
nan." 
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Detta var ett brev som givetvis var intressant för vår styrel- 
se ty det visade att Kungliga Järnvägsstyrelsen förstått vårt 
senaste brev och tagit reson. Men uttrycket "extra frakt- 
kostnader" var man av naturlig anledning inte nöjd med vilket 
man också klargjorde för Kungliga Järnvägsstyrelsen. 

 
En kort tid därefter inkommer ett brev till styrelsen från 
Stuvstabolaget vari presenteras en kostnadskalkyl som lyder 
på c:a 42 000 kr om sidospåret lägges på västra sidan (Snätt- 
ringesidan) och c:a 46 000 kr om spåret läggs på östra sidan. 
Vidare står följande rader att läsa: 

"Det torde ej anses oskäligt att Snättringe och Milstens 
samhällen, vilkas utveckling är i synnerligen hög grad 
beroende av Stufsta stations utbyggande för godstrafik, 
bidroge med hälften av denna summa, särskilt som då vårt 
bolag ensamt fått vidkännas samtliga kostnader för sta- 
tionsanläggningen i övrigt, och då vårt bolag i enlighet 
med nedan föreslagna överenskommelse för underlättande av 
Snättringe och Milstens väg fråga gör vissa medgifvanden 
till fastighetsägarnes förmån." 

Detta brev är också intressant då det innehåller ett medgivan- 
de om upplåtande av mark på 40 000 kvfot och ett krav om att 
vår förenings styrelse och dess medlemmar skall vara med om 
att dela kostnaderna med Stufstabolaget. 

Om man nu ställer brevet från Kungliga Järnvägsstyrelsen mot 
Stufstabolagets så måste ju varje rättänkande människa inse 
att Järnvägsstyrelsens brev är mest intresseväckande. 

Om man nu tittar på kostnaderna som Snättringe - Milstens 
Tomtägarförening föreslogs betala för iordningsställandet, så 
finner man att Stufstabolaget föreslog att 3 000 kr betalas 
vid kontraktets undertecknande och 7 000 kr vid arbetets på- 
början samt resterande då arbetet är färdigt. 

Hur ställde sig vår förening till de båda förslagen? Ja, 
Stufstabolagets förslag var ju helt oacceptabelt och Kungliga 
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Järnvägsstyrelsens hot om extra fraktkostnader var inte hel- 
ler acceptabelt och man beslöt att kontakta Stuvsta Fastig- 
hetsägareförening för att gemensamt uppvakta Kungliga Kommu- 
nikationsdepartementet . 

Stuvsta Fastighetsägareförening visade sig intresserad då ett 
stickspår varit ett länge närt önskemål även för denna före- 
nings medlemmar. 

Den 24 september 1922 sändes en gemensam skrivelse till che- 
fen för detta departement. Han avslog omedelbart och hänvi- 
sade till Kungliga Järnvägsstyrelsen. Så var man tillbaka 
till samma situation igen. Men skam den som ger sig. Och re- 
sultatet kom så småningom trots att det dröjde ända till slu- 
tet av 1920-talet innan stickspåret byggdes. 

 
På  den   här   kartbilden  från  början  av   1900-talet   kan  man 
se   hur   järnvägen   från   Södra   station   gick   via  Liljeholmen. 

Den 26 november 1929 stod Årstabron färdig för trafik. Innan 
dess åkte man via Liljeholmens station ut till Stuvsta och 
Huddinge (se kartan ovan). Hur resvägen var skall jag återge 
från ett brev som jag har hittat i vårt arkiv och som är da- 
terat den 29 oktober 1924. Det lyder: 
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Till Trafikutsottet Huddinge - Stuvsta har från trafikan- 
ter Stockholm  Södra - Huddinge ooh Stuvsta vid upprepade 
tillfällen framförts klagomål över förbindelserna med res- 
pektive tågen vid Liljeholmen. 

De olägenheter som nu närmast göra sig gällande är det sto- 
ra uppehållet som dagligen sker vid Liljeholmen kl 4.15 - 
4.56 för resande till Stuvsta och Huddinge. Detta långa 
uppehåll vid Liljeholmen är synnerligen besvärligt, emedan 
de trafikanter som ej kunna medhinna tåg kl 4.10 från 
Stockholms Södra måste på spårvagn eller på annat sätt 
förskaffa sig till Liljeholmen. Det torde vara uppenbart 
att det senare är förenat både med extra utgifter ooh 
besvärligheter. De trafikanter som sluta sina arbeten kl 
4.30 em såsom flertalet byggnadsarbetare m fl torde knap- 
past kunna tänka sig medhinna denna tåglägenhet utan måste 
uppehålla sig i staden till nästa förbindelse. Trafikut- 
skottet som förut framhållit önskvärdheten av en föränd- 
ring av denna förbindelse får här ånyo framhålla kravet på 
att avgångstiden för detta tåg från Stockholms Södra blir 
senare än vad nu är fallet så att minsta möjliga uppehåll 
vid Liljeholmen sker, t ex en avgångstid från Södra unge- 
fär samtidigt som tåg n:r 67 från Stockholms central 

Högaktningsfullt 

För   Trafikutskottet 
Huddinge   Stuvsta 

I och med att Årstabron blev färdig gick allt friktionsfritt 
fram till början av 1960-talet då trafiken även på lokaltågen 
ökade markant. 

Denna ökning berodde på 1960-talets starka folkmängdsökning 
i Huddinge, Tullinge och Tumba. Trängseln var i det närmaste 
olidlig. 

Den 12 maj 1968 startade den nuvarande pendeltrafiken mellan 
Södertälje och Stockholm C och därmed var ytterliggare ett 
stort problem ur världen. 

Ja men, säger någon, problemet är väl fortfarande stort ty 
trängseln om morgnar och kvällar är ju stor. Jo, det är fullt 
riktigt men, käre läsare, du skall veta att innan pendeltrafi- 
ken började rulla var det inte helt säkert att du på morgonen, 
när du skulle till ditt arbete, kom med första bästa tåglägen- 
het. Man fick alltför ofta vänta till nästa tåg vilket på in- 
tet sätt minskade trängseln i det tåget. Ty då fick man säll- 
skap dels med de människor som åkte på ordinarie tid och dels 
med dem som inte kom med det föregående. Apropå "vänta" så 
är det faktiskt en sak som vi Snättringe- och Källbrinksbor 
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fick lära oss när man på 1960-talet införde "matarbussar" mel- 
lan Stuvsta station och Källbrink. Det gällde i första hand på 
kvällarna efter kl 18.00. Då passade inte alls bussens turlis- 
ta med tågets ankomst till stationen. Tåget kom in kvart före 
hel- och halvtimma men bussen gick till Källbrink först 20 mi- 
nuter efter tågets ankomst. I början var det inga större prob- 
lem, annat än att det retade en att SJ inte kunde göra ordent- 
liga turlistor, ty då kunde man gå in i väntsalen som var öp- 
pen till kl 24.00. 

Ungdomen hade då inga fritidslokaler att gå till utan använde 
väntsalen till värmestuga och - vad värre var - att utöva sitt 
konstintresse med att klottra på väggarna samt att "skrika och 
föra busliv" vilket givetvis störde personalen. Detta medförde 
att väntsalens stängningstid ändrades till klockan 21.00 vil- 
ket i sin tur gjorde att oskyldiga resenärer fick sitta emel- 
lan. 

Då man fortfarande hade det allt för "stojigt" i väntsalen 
tvingades man att stänga väntsalen helt 1975 och detta medför- 
de att Snättringe- och Källbrinksbor fick gå ute i kylan. När 
det gäller 1975 och kylan så kan jag berätta ett roligt minne. 
Den vintern var, som många kanske minns, exceptionellt kall 
vilket medförde stora förseningar på tågen. Jag skulle en mor- 
gon åka till Rättvik på konferens tillsammans med en god vän. 
Vi hade bestämt att ta ett tåg tidigare än vi behövde. Detta 
tåg kom på ordinarie tid till Stuvsta. Men när vi kom till 
första signalen efter stationen lyste den rött. Tåget stanna- 
de vi stod 5 minuter - vi stod 10 minuter och nerverna började 
kännas utanför kroppen. Vi stod en kvart och panikkänslorna 
ökade mer och mer. 

Här var goda råd dyra! Vad göra? Jo vi kom överens om att 
springa åt var sitt håll i tåget för att försöka få fatt i en 
konduktör som kunde be spärrvakten ringa till Centralen och 
meddela att det fanns två "panikungar" som skulle med Rättviks- 
tåget. 

I sista vagnen fick jag tag i konduktören just som tåget star- 
tade på nytt. Jag framförde mitt ärende till honom och han lo- 
vade utföra det. 

Strax efter det vi startat från Älvsjö kom konduktören till oss 
och meddelade att han sagt åt spärrvakten ringa Stockholms 
Central. 

När vi kom fram till Centralen satte jag i väg i fullt sken, 
med mina 110 kg, löpande efter min kollega som var något mind- 
re omfångsrik. När vi kom fram till spärren för Rättvikståget 
hade vi bara en tanke i huvudet: "Till tåget" men blev stoppa- 
de av en stängd spärr. 
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Vad var detta? Hade tåget redan gått? Jag hörde en röst bakom 
mig som sade: "Vad Ni har bråttom? Vart skall Ni ta vägen?" 
Det var en av mina kolleger som hade stått en bit ifrån och 
sett vår vilda jakt som talade om att tåget inte kommit till 
Centralen utan fortfarande stod kvar ute vid Tomteboda. 

Min vän och jag drog en lättnadens suck. 

När vi äntligen - fyra timmar försenade - kom fram till Rätt- 
vik klockan 17.15 hängde anvisningskylten kvar på vilken det 
stod: Tåg från Stockholm 13.15. 

Under 1960-talets första hälft började man diskutera en sta- 
tion vid Flemingsberg med anledning av att Huddinge sjukhus 
skulle byggas. 

Samtidigt hade bostadsområdena Visätra och Flemingsberg börjat 
planeras vilket väntades öka innevånareantalet i dessa områ- 
den rätt markant. 

Kommunen framställde ett yrkande till Statens Järnvägar som 
avslogs i första omgången. När frågan togs upp på nytt var SJ 
lite mer diskussionsvänlig och krävde att ett sidospår skulle 
byggas där lokaltrafiken kunde dras fram. Samtidigt skulle 
Stuvsta station läggas ned då man ansåg resandeunderlaget för 
magert vid denna station. 

1972 stannade 88 tåg varje vardag och resandefrekvensen var 
2 807 passagerare. Det är ju lättförståeligt att resandefrek- 
vensen hade sjunkit då resenärerna har busslinjerna 703 och 
715 att åka med mellan Huddinge och Fruängen. Innan dessa 
bussar tillkom hade Stuvsta en resandefrekvens på ibland 490 
passagerare till ett och samma tåg. Trots sänkningen av resan- 
defrekvensen måste väl ändock SJ anse att ovanstående siffra 
på 2 807 människor pr dygn är tillräckligt för att behålla 
stationen. 

SJ gav sitt ord på att stationen skulle bort om den nya sta- 
tionen vid Flemingsberg skulle byggas. Detta såg man givetvis 
mycket allvarligt på från vår styrelse samt även från Stuvsta 
Villa- och Trädgårdsförening. 

Den senare föreningen uppvaktade tillsammans med Aktionsgrup- 
pen Rädda Stuvsta station dåvarande kommunikationsministern 
Bengt Norling. Men han kunde inte ge något besked i frågan. 
Nästa inpass om dubbelspåret kom från Hyresgästföreningen för- 
ra året där de hade tillskrivit riksdagens trafikutskott och 
begärt att utskottet skulle gå emot regeringen som hade bes- 
lutat att det inte skulle bli något sidospår mellan Älvsjö och 
Flemingsberg. 

I dagens läge kan man anse att sista ordet inte är sagt men 
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vår förhoppning är att Stuvsta station får bibehållas samt 
att väntsalen åter öppnas för väntande passagarare. Vintern 
1978/79 var som bekant kall vilket medförde stora förseningar 
på tågen. Detta berodde inte enbart på kylan utan även på att 
vagnarna var felkonstruerade. Till vintern 1979/80 hade man 
lovat att det skulle "klaffa" bättre med turlistorna, De kalla 
dagar vi haft under denna vinter har visat att tendenserna 
fortfarande finns kvar - och i mycket stor omfattning. Ty så 
fort temperaturen har krupit ned under -10   har tågen varit 
försenade. Denna vinter har man framhållit att felet legat på 
dörrarna som påverkats av kylan. Var ligger felet nästa vinter? 

Ett annat problem har varit parkeringsplatsen vid Stuvsta sta- 
tion som visat sig vara helt otillräcklig. Nu byggs emellertid 
en parkeringsplats för 86 bilar. Den skall vara färdig i god 
tid före nästa höstsäsong. 

Parkeringsplatsen ligger delvis på f d Stuvsta Brädgårds områ- 
de och dels på det gamla stickspårets. 

I början av 1940-talet fick Snättringe sin första busslinje 
som vände vid Källbrinksbackens övre krön fram till 1945. Vad 
var anledningen till att bussarna på den tiden inte gick ned 
till Källbrink, Kanske någon frågar. Jo givetvis berodde det- 
ta på gengasen, ty ingen buss med gengas har lyckats ta sig 
upp för hela backen. 

Vi hade även linje 703 att välja på, i likhet med idag, och 
den gick sträckan Zinkens Damm - Fruängen - Häradsvägen - 
Stuvsta station - Huddinge station. Vissa turer gick på denna 
linje under 1950-talet ner till Källbrink genom Snättringe. 

I början av 1960-talet fick Snättringeborna den busslinje jag 
omnämnde i samband med tågen härovan och som trafikerade Käll- 
brink - Stuvsta station. Här kan omnämnas att första termi- 
nen vid den nybyggda Källbrinksskolan var hösten 1963. Per- 
sonalen på dessa bussar var ofta trevliga chaufförer som viss- 
te att ta sina passagerare på rätt sätt och jag tänker då 
särskilt på två förare som vi minns med saknad nämligen Elon 
Åberg och Edvin Karlsson vilka ofta gjorde bussresan till en 
skön avkoppling. 

Edvin Karlsson blev hyllad redan 1954 då man i tidningen Vård- 
kasen den 8 augusti kunde läsa följande visa: 

Ritaren vill sjunga om en präktig busschaufför 
medan skrivaren "Åbom" är borta 
Och alla de som åker Edvins buss, Melodi: 

Domaredansen 
tycker turerna bli korta, 
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Ty Edvin han tackar, och kör som fan 
oss alla som trötta kommer från stan 
Om du åker till Snättringe i kväll 
skall Karlsson mot dig le 

Han började köra redan trettiotvå, 
innan SJ fått så'n medvinn. 
Och alla de som i bussarvalsen gå 

träffar alltid nå'nstans Edvin 
Alltid skrattar han, - ha, ha, ha 
alltid tackar han - ja, ja, ja 
Vart än du åker i Huddinge, så se 
skall Karlsson mot dig le 

Personligen lyser jag en tyst minut över Edvin Karlsson ty 
han var en människa som vi alla hade mycket att lära av. 

Nu över till näste man som kunde "ta" sina passagerare och 
som var alla barns förtjusning: nämligen Elon Åberg. Barnen 
stod ofta och surade över väntetiden på bussen. Men när bus- 
sen kom och det var Elon som körde, blev det allmän förtjus- 
ning. 

Personligen var jag alltid flink att ge min dotter respengar 
då bussen dök upp. Hon retades ofta med Elon Åberg och han 
med henne och deras orddispyter var ofta underbara att upp- 
leva. 

När bussen började närma sig slutstationen uppstod ett stört 
problem ty barnen ville inte stiga av utan stanna kvar hur 
"länge som helst" som de själva uttryckte det. Nu säger sä- 
kerligen någon: "Att få barn glada kräver inte så mycket! Men 
hur gjorde han med vuxna griniga passagerare?" Det var en bra 
fråga skulle jag svara ty även på denna fråga vill jag visa 
hans effektivitet. 

När en grinig passagerare steg på bussen så höll han i bör- 
jan med passageraren och ett stående svar var: "Ja, det har 
Ni rätt i! Det har jag faktiskt inte tänkt på!" 

Passageraren blev så paff oftast att han/hon gick direkt och 
satte sig på någon plats och ibland med repliken: "Jaså?" 

Det kallar jag psykologi!! 

Nu firar Elon Åberg sitt otium i form av pension och vi öns- 
kar honom allt gott inför framtiden samtidigt som vi tackar 
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honom för alla soliga minnen han gett oss. 

Som tidigare nämnts startade pendeltrafiken den 12 maj 1968 
och i samband därmed tillkom många nya busslinjer och de gam- 
la busslinjerna fick delvis en annan sträckning. 

De linjer som berörde vårt område var busslinjerna nummer 703 
som därefter trafikerade sträckan Visätra - Kvarnängsvägen - 
Tullingevägen - Glömstavägen - Kommunalvägen - Sågbäcksvägen 
- Huddingevägen - Stationsvägen - Häradsvägen - Gamla Söder- 
täljevägen - Fruängens Tunnelbanestation samt linje 715 som 
därefter gick sträckan Huddinge station - Fullerstavägen - 
Norrängsvägen - Vänhemsvägen - Åvägen - Källbrinksvägen - Eke- 
bergsvägen - Stråkvägen - Lönnvägen - Häradsvägen - Gamla Sö- 
dertäljevägen - Fruängens Tunnelbanestation. 

Den senare linjens sträckning känner vi igen. Den är densamma 
som idag men sträckan Källbrinksskolan - Fruängen trafikera- 
des endast under högtrafiktid d v s  morgnar och kvällar. 

Om man skulle åka med denna linje till Huddinge station 
tvingades man gå den "farliga vägen" ner till Källbrink och 
därifrån ta linje 715. 

En annan linje som också tillkom den 12 maj 1968 var linje 
745 som under högtrafiktid trafikerade sträckan Stuvsta sta- 
stion - Källbrink - Huddinge station. 

Nu hade vi alltså tre linjer att välja på och då är man väl 
nöjd? 

Ja den uppmärksamme läsaren fann säkerligen att de två sist- 
nämnda linjerna trafikerade ungefär samma sträckning vilket 
gjorde att de som bodde i Skogsängsområdet blev helt utan 
busslinjer och i insändare i en tidning kunde man läsa följan- 
de rader år 1970: 

"Många äldre i vissa delar i Stuvsta Skogsäng är bekymrade. 
Det är svårigheter med kommunikationerna därifrån och till 
Huddinge centrum. Svåra problem har man också när man ska 
ta sig hem nattetid. Nu tänker man starta en namninsamling 
och överlämna den till Huddinge Trafikberedning. 

För 31 år sedan lovades att förbindelserna skulle bli bätt- 
re. Det var på den tiden som villorna i området byggdes. 
Av den generation som då flyttade in är i dagens läge många 
pensionärer. 

- Det går väl an när man bara ska småhandla, säger fru 
Inez Jaurell, en av de berörda. Men tänk när man ska stor- 
handla. Då måste vi ju ta oss till Huddigne centrum, och 
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dit är det inga bussar som går härifrån. 

- Det finns en linje mellan Fruängens tunnelbanestation och 
Huddinge centrum genom Stuvsta, men den går en bra bit här- 
ifrån, berättar hon vidare. Och går man dit, vilket är en 
promenad på 10 minuter, kan man få vänta "en hel evighet". 
Att gå till Huddinge är besvärligt, särskilt med alla de 
varor man då ska ha med sig hem. Det är en promenad på över 
20 minuter." 

Nu frågar någon så här: "Men du sade ju att busslinje 715 gick 
Norrängsvägen - Vänhemsvägen bl a och dit var det väl inte så 
långt?" 

Nej detta påpekande är fullt riktigt men under 1969 lade man 
om denna linje till Källbrinksvägen - Fullerstavägen istället 
och då blev det helt naturligt långt att gå. 

Men detta är sedan något år tillbaka nu avhjälpt så att varan- 
nan linjetur trafikerar Norrängsvägen - Vänhemsvägen och var- 
annan Källbrinksvägen. Ett önskemål vore givetvis att en linje 
trafikerade Stuvsta station - Norrängsvägen - Fullerstavägen 
- Huddinge station för att nå full rättvisa och det är möjligt 
att SL öppnar denna nya linje i samband med att det nya områ- 
det utefter Norrängsvägen står klart. 

En annan sak, utöver ovanstående linje, som trafikanterna bli- 
vit lovade sedan 1969 är väntkurer utefter hållplatserna. 

När vi påpekade detta redan 1969 fick vi till svar från SJ 
att de tillsatt en kommitté som skulle behandla behovet av 
väntkurer vid hållplatserna och denna kommitté har tydligen 
verkat effektivt utefter alla andra linjer utom Huddingelin- 
jerna. 

Blev de bortstädade i kommittéarbetet eller vart tog väntku- 
rerna vägen? 

Till sist i detta kapitel en sak som tydligen aldrig kommer 
att förverkligas men där planerna var "långt framskridna". 
SL:s planer om tunnelbana till Lövdalen. 

Det hela skulle stå färdigt 1973. Innan dess diskuterades att 
linjen skulle gå Fruängen - Kolartorp - Lövdalen och under 
sjön Gömmaren fram till Kungens kurva. 

Nästa plan på denna linjes förlängning hade krympt till Fru- 
ängen - Lövdalen för att därefter helt försvinna ur plane- 
ringen. 

Var står man idag? 
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Varje resande är idag van vid att turlista skall finnas, även 
om våra ungdomar rycker bort dem och av någon anledning spar 
på dem, men jag har hittat ett protokoll i föreningens arkiv 
daterat 4 januari 1925 som visar hur bortskämda vi resande 
egentligen är. 

Det är ett protokoll från trafikutskottets sammanträde den 
dagen och i § 4 läser man följande: 

"Efter förslag av herr A W Åberg beslöt mötet, att trafikut- 
skottet skulle taga under övervägande lämpligheten av tryckan- 
de av en tågtidstabell gällande för Stockholm - Huddinge, Hud- 
dinge - Stockholm samt försälja och distribuera desamma." 

Nej käre läsare du läste inte fel! Det stod faktiskt sälja! 

Vilka önskemål har man nu inför framtiden? 

Mycket är väl bra men en del önskemål har jag nämnt och skul- 
le jag säga någonting ytterligare så vore det givetvis en för- 
tätning av turerna på linje 715 och särskilt nu med tanke på 
de nyinflyttade i de nya områdena. 

I början av detta år har en stark förbättring gjorts på linje 
703 och här finns väl knappast något mer att önska än att lin- 
jen förlängs till Huddinge sjukhus för vissa turer. Ty om man 
är sjuk eller behöver besöka sjukhuset med sina barn är det 
väldigt besvärligt att behöva byta vid Huddinge station även 
om busslinjen Huddinge station - Huddinge sjukhus går tätt. 
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Hur löstes postfrågan? 

Har Ni tänkt på att vi nutidens människor är rätt bortskämda 
egentligen? Den där frågan kan anses som pockande och många 
frågar säkerligen vad jag menar! 

Jo, om jag säger så här: Många trycker på en knapp på en TV 
eller radion och skön musik strömmar ut därifrån eller ett 
bra program hörs resp ses. Vi trycker på en knapp och hela 
rummet där vi befinner oss strömmar av ljus. 

Vi går fram till vår brevlåda vid grinden och hämtar vår post 
eller blir sura över att inte brevbäraren kommit med postan- 
visningen eller brevet som vi väntar på och som skall komma 
just den där dagen. 

Men har det alltid varit så här lätt att få det vi önskar? 
Där har vi betydelsen av frågan i rubriken. Naturligtvis 
svarar du nej och tänker inte vidare på min fråga. Låt oss 
i första hand se hur det var på 1920-talet med postgången i 
Snättringe. Den var helt enkelt obefintlig ty vi måste gå 
ned till Huddinge och hämta vår post på postkontoret vid sta- 
tionen. 

Det var naturligtvis väldigt obekvämt men eftersom bekväm- 
lighet inte fanns på den här tiden så tänkte man inte så myc- 
ket på detta omak. Så småningom när alla problem hade löst 
sig för de nyinflyttade i Snättringe började man också tänka 
på posthämtningsproblemet. Det som "tände" vår styrelse i den- 
na fråga var Stufsta Fastighetsägareförening som skrev ett 
brev till vår dåvarande ordförande Per Söderberg och frågade 
om vi var intresserade av att göra en framställning till 
postdirektören i Stockholms Postdistrikt. 

Vår styrelse var naturligtvis intresserad och den 1 mars 1921 
sändes ett brev som båda föreningarna hade undertecknat. 

Postdirektören i Stockholm var villig att upprätta en post- 
expedition i dåvarande stationshuset i Stuvsta under förut- 
sättning att Kungliga Järnvägsstyrelsen gav sitt godkännande 
därtill. 

SJ tycks inte ha haft något att invända och snart öppnades en 
postexpedition i stationshuset Stuvsta där posten hade sina 
lokaler fram till början av december 1955 då det nya postkon- 
toret öppnades i sina nuvarande lokaler i kvarteret Hjorten. 

Den nya postexpeditionen betydde alltså en stark förbättring 
för de boende i Snättringe. Men bekvämlighet föder ofta krav 
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på ytterligare komfort och 1926 började man se sig om efter 
någon person som var villig att hämta posten vid postexpedi- 
tionen i Stuvsta och därefter bära ut den till hushållen. Den 
som sökte denna plats var en för oss välkänd person nämligen 
Nils-Magnus Svennersiö som mot en låg penning, 3 kr pr år 
och familj, åtog sig att bära ut posten. Nu tyckte man att man 
fått det rent "kungligt" som en pensionär sade åt mig på 1950- 
talet då han satt och berättade för mig om den gamla tiden i 
Snättringe. 

Man kan på så sätt anse att postfrågan löstes på ett tidigt 
stadium. 

Vad har man att önska inför framtiden? Ja, det ligger ett ön- 
skemål hos vår förening - och vi skall försöka göra allt för 
att lösa det - om en postexpedition inom Snättringe. Denna 
fråga höll på att lösas för en del år sedan då det fanns pla- 
ner på ett höghus där Vivo-hallen, Kallkärrsvägen nu ligger. 
Men mer om detta under kapitlet "Milstensområdet". 
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Att lära för framtiden 

Ett av de allra största problemen för boende här i Snättringe 
var fram till höstterminen 1930 barnens väg till skolan. Ty 
fram till nämnda år fick de gå i Kyrkskolan, mitt emot nuva- 
rande Kommunalhuset, på Kommunalvägen. Vägen dit var både mörk 
(ingen gatubelysning fanns den första tiden) och lång. De 
flesta barnen gick via Stuvsta station och ner till Kyrksko- 
lan. Skoldagarna var betydligt längre då än de är nu. Någon 
kanske frågar varför de inte gick över Källbrink. Den frågan 
är rätt ställd efter nuvarande förhållanden, men stora delar 
av Källbrink låg under vatten höst och vår. Det gällde fram- 
förallt Åvägen och Norrängsgärdet. 

Norrängsgärdet såg ut som en stor insjö under stora delar av 
året. 

Kyrkskolan invigdes 1914 och bland de målare som gjorde själ- 
va utomhusmålningen märktes en lärling som senare skulle bli 
berömd, nämligen Sven X:et Erixson, som då var endast 15 år 
gammal. 

Vid invigningen 1914 fällde dåvarande prosten Forsman den rep- 
lik som senare har roat våra skolplanerare nämligen: "att nu 
är alla behov av skollokaler i Huddinge för all framtid till- 
godosedda". Samtidigt med detta kan det vara intressant att 
få veta hur skolväsendet inom Huddinge har växt fram till 
1950-talet: 

1860-talet: I detta decenium byggdes de första hjälpskolor- 
na vid Vårby, Glömsta, Sundby, Ågesta, Lisma, 
Länna samt Balingsta. 

Den uppmärksamme läsaren finner rätt snart att 
dessa hjälpskolor låg i direkt anslutning till 
våra större gårdar inom Huddinge socken 

Huvudskolan låg inrymd i dåvarande fattighuset 
intill Huddinge kyrka. 

1870-talet: Skolsal inrymdes i Nyboda. 
Nyboda är idag flyttad intill ABF-huset och där 
kan än idag ses den skolsal som öppnades på 
1870-talet. 

1885 - 
1886:       Beatebergs skola byggdes. Den utökades med yt- 

terligare en skolbyggnad 1909. En tillbyggnad 
av denna skola skedde 1954. 



80 

1916, 1928 
1935, 1942 
samt  1944: Segeltorps skola byggdes i etapper men ersat- 

tes av en helt ny 1951 
1923:       Tomtberga skola, eller som den också kallades 

Centralskolan, byggdes. 

Den byggdes till i tre etapper nämligen åren 
1931, 1943 samt 1954. 

1930:       Snättringe skola byggdes. 

Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan först titta på 
förarbetet till vår skolas byggande. 

1923 skrev vår förening till Huddinge Kommunalnämnd med en 
framställan om byggande av Snättringe skola. I skrivelsen fram- 
höll styrelsen att mark fanns avstyckad till detta ändamål på 
tomt benämnd Milsten nr 23. Från kommunalnämnden kom inget 
svar varför en ny framställan sändes. Skriftväxling pågick se- 
dan fram till 1927 då kommunalnämnden beslutade att bygga en 
skola på nämnda tomt. Den byggnad som då uppfördes (den nu 
s k "Gamla skolan") hade en nackdel, även sett med dåtidens 
standardmått. Den saknade gymnastiksal, och man fick därför 
under den kalla årstiden stå, och göra höfter fäst, knäna 
böj och armar sträck m m vid sin skolbänk. Under den varma 
perioden av skolterminerna kunde man vara på skolgården och 
sparka boll och spela handboll eller brännboll. Inte förrän 
1953 kunde barnen gå till den då färdigbyggda Kungsklippans 
skola och använda denna skolas gymnastiksal. Samma år som 

 
Snättringe   "Gamla skola" 
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Kungsklippan stod färdig var också den s k "Vackra skolan" 
färdig. Men inte heller här fanns någon gymnastiksal. "Vack- 
ra skolan" var ritad av arkitekt Ottesen. Samtidigt som "Vack- 
ra skolan" byggdes gick man i allvarliga funderingar över att 
riva den gamla skolan då den ansågs otidsenlig. Men man fann 
att även denna byggnad behövdes med tanke på att Snättringe 
inom en inte alltför avlägsen tid skulle öka i invånarantal. 

Dessutom fanns endast 3 små klassrum samt ekonomi- och kon- 
torslokaler i den nya delen. I början av 1960-talet ökade an- 
talet innevånare i Snättringe och man tvingades bygga den pa- 
viljong som fortfarande finns kvar. Denna paviljong har 6 
klassrum. 

Från början, då den gamla skolan byggdes, efterfrågades en 
gymnastiksal, men fortfarande under 60-talet hade alltså sko- 
lan ingen egen sådan utan barnen fick traska till Kungsklip- 
pan varje gång som gymnastik stod på schemat. Det där var ju 
både stressigt och svettigt för de små barnen i ålder 7 - 
10 år och 1968 lämnade Gösta Dahlberg en interpellation till 
Huddinges skolstyrelses ordförande Sune Tidefelt om påskyn- 
dande av denna frågas lösning och i en tidningsartikel i 
november detta år kan man läsa följande rader: 

"Hr Dahlberg påpekar i sin interpellation att han funnit 
det angeläget att utarbeta ett förslag i denna fråga, ef- 
tersom skolan har väntat omkring 30 år på att få en gym- 
nastiksal." 

Man brukar beskylla politikerna för att överdriva men det kan 
man inte säga i detta fall utan snarare att han var för blyg- 
sam i tidsfrågan ty givetvis skulle det vara närmare 40 år. 
Artikeln fortsätter: 

"Han konstaterar också att fabrikstillverkade skolbyggna- 
der visat sig mycket ändamålsenliga och ekonomiska, då 
det gäller att uppföra skollokaler snabbt. 

I förslaget ingår även förbättringar av övriga lokaler i 
skolan. Interpellanten föreslår vidare skolstyrelsen att 
man river den äldsta skolbyggnaden och ersätter den med 
en paviljong. Detta underlättar den slutliga utbyggnaden 
av skolan, framhåller hr Dahlberg. Kostnaderna för försla- 
get beräknas till 450 000 kronor. 

Hr Dahlberg undrar dessutom i en enkel fråga om skolstyrel- 
sens ordförande är beredd att ge elever och lärare vid 
Snättringeskolan möjligheter att följa skol-TV-programmen. 
För närvarande saknar man den möjligheten, konstaterar 
han". 

Ingenting hände i denna frågan förrän i augusti 1970 då kom- 
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munalnämnden klubbar sitt ja till gymnastiksal och föreslår 
att kommunalfullmäktige gör detsamma. 

Den föreslagna gymnastiksalen skulle få måtten 20 x 10 m och 
inrymmas i ett s k idrottshus där det för övrigt skulle fin- 
nas omklädningsrum, duschrum, redskapsrum, rum för lärare, 
föreningsexpedition, domarrum, bastu och förråd. 

Den totala kostnaden uppskattades till 1 374 000 kronor. Ef- 
tersom jag härovan nämnde vilka år som en del skolor byggdes 
kan det vara av intresse att även få veta de övriga: 

1958: Kvarnbergsskolan 

1971-1973: Sågbäcksskolan 

1971: Sjötorpsskolan 

1971: Solfagraskolan 

1971: Segeltorpsskolan (tillbyggnad) 

1971:       Vretskolan i Skogås 
Men hur gick det med det s k Idrottshuset där barnens så 
länge efterlängtade gymnastiksal skulle ligga? I oktober 197! 
meddelade Huddinge kommun på förfrågan att några pengar till 
denna byggnation för närvarande inte fanns men man hoppades 
få ett statligt anslag för att täcka 75% av skolanläggningen; 
fritidsdel. Det sades vidare i en artikel från oktober 1972 
att " ...... de   planer man hade redan under 1971 grusades 

helt då man fick avslag detta år på statliga anslag. Om 
man hade fått bygga det året hade kostnaderna uppgått till 
4,9 millioner men i och med att byggnationen nu försenas 
kommer de att uppgå till minst 5 , 7  millioner alltså en 
kostnadsökning på c:a 15%.  

En skolavslutning 
i  "Gamla skolan" 
är  (nästan)  den- 
samma idag som 
för 50 år sedan. 
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Först 1974 påbörjades arbetet med Idrottshuset. I och med det- 
ta kom man problemets lösning närmare och allmän glädje var 
den dag som Idrottshuset invigdes. 

1961 påbörjades arbetet med Källbrinksskolan och från och med 
höstterminen 1963 kunde skolarbetet börja där.(För Utsälje- 
skolan redogöres under kapitlet "Utsäljeområdet"). 

En viktig sak som man inte får glömma, när man berättar om 
skolan, är våra kära förskolor som tillkom i och med den nya 
barnstugeutredningen av 1968 som lade grundstommen till den- 
na skolas betydelse. 

Före 1968 hade våra studieförbund: Liberala Studieförbundet, 
senare omdöpt till Vuxenskolan, och A B F  skött denna medbor- 
gerliga plikt på ett föredömligt sätt genom att samla barnen 
på olika lokaler inom Snättringe, närmast Lillskogsvägen och 
Snättringe Fritidslokal i hörnet av Snättringevägen och Lönn- 
vägen. Om denna senare lokal återkommer jag under kapitlet 
" Vad göra på fritiden"? 

De nämnda studieförbunden fortsätter ännu med sin verksamhet 
då ett stort behov därtill föreligger inom samtliga samhälls- 
delar av Huddinge Kommun. 

Kommunen startade fr o m 1968 - 1976 följande lekskolor: 

Fasanen       Byalagsvägen 2 
Gazellen      Stråkvägen 58 
Grävlingen    Lönnvägen 42 - 44 (Videléns tidigare loka- 

ler) 
Gullvivan     Myrmarksvägen 57 
Lillskogen    Lillskogsvägen 2 (det första barndaghemmet 

i Snättringe) 
Gladan        Brovaktarvägen 1 (tillkom på hösten 1976) 
Grodan        Kallkärrsvägen 

Enligt uppgift från kommunen planeras ytterligare fritidshem 
1980 och ett stort behov finnes då många unga människor har 
flyttat in i de nya områdena Utsälje och Milsten. 

En annan form att lära för framtiden är leken vid våra lek- 
platser (jag tänker då på att lära varandra att samarbeta). 
Sådana var det ytterst ont om i det nya Milsten i början. 
Barnen lekte ofta på vägarna vilket var trafikfarligt. Först 
1977 får Milsten sin första lekplats i och med att lekplat- 
sen vid Köpmansvägen iordningsställdes. Senare kom också en 
på Myrmarksvägen. 
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Varde ljus och det blev... 

I slutet av februari 1922 fick Snättringe - Milstens Tomtäga- 
reförening ett brev som löd: 

"Sedan undertecknade vid senaste föreningsmötet den 15/2 
1922, fick som uppgift att för samhällets räkning utröna 
möjligheterna för Snättringe och Milsten tillgodoseende 
med elektrisk energi för belysningnätets mål har kommittén 
för att belysa frågan så sakligt som möjligt sökt utröna 
vad ett belysningsnät inom samhället bör komma att kosta, 
exklusive högspänningsnät. 

Sedan kommittén avslutat det här i föregående beskrivna 
förarbetet hänvände vi oss till Brännkyrka Elektriska Dist- 
ributionsförening med förfrågan om föreningen vore villig 
att tillgodose vårt samhälle med elektrisk energi ooh i så 
fall på vilka villkor en uppgörelse kunde komma till stånd. 

Förfrågningen upptogs med stor välvilja från Ing. Nilssons 
sida ooh lovade han att så snabbt kommittén var i tillfälle 
att översända en plankarta över samhället, plus en uppgift 
på det antal lampor som kan tänkas anslutna till nätet ve- 
derbörligen fördelade enligt kartan, ofördröjligen gå i 
författning av ett kostnadsförslag - alternativt, dels att 
leverera ström på varje förbrukningsplatta eller att sälja 
högspänd ström vilken samhället sedan får distribuera å 
eget nät. 

För att till ing. Nilsson, Älvsjö, lämna det för hans be- 
räkningar erforderliga material fordrades en karta över 
området. Arkit.  Filén har på förfrågan beredvilligt satt 
kommittén i tillfälle att kopiera den över de båda gårdar- 
na upprättade styckningsplanen vilken kommittén sedemera 
låtit ljuskopiera för att användas under arbetets gång 
såväl som att framlägga för föreningen efter slutfört upp- 
drag. 

Den andra fordran var teckningen, av det antal lampor som 
kunde tänkas bliva anslutna till det föreslagna distribu- 
tionsnätet , varför kommittén vänt sig till styrelsen över 
Snättringe och Milstens Tomtägare förening, med begäran om 
ett allmänt sammanträde där föreningsmedlemmarna blive i 
tillfälle att taga del av kommitténs arbete ävensom att 
deklarera sitt behov av elektriskt ljus. 

Sedemera har kommittén hänvänt sig till Huddinge Elektris- 
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ka Distributionsförening med förfrågan om förutsättningen 
för erhållande av elektrisk ström genom Huddinge Elektr. 
Distributionsförening, och har vi vid ett sammanträde med 
ombuden för dess styrelse erhållet följande upplysning: 

- Under förutsättning att tillräckligt antal lampor av 
tomtägarna tecknas, bygger Distributionsföreningen belys- 
ningsnätet fullt färdigt intill husväggen å förbruknings- 
platsen under förutsättning att avståndet mellan närmaste 
gatustolpe och byggnaden ej överstiger 70 meter. Extra 
stolpar samt övrig servisledning betalas av tomtägaren och 
levererar Distributionsföreningen elektrisk ström för så- 
väl ljus som värmeändamål att debiteras efter mätare och 
fastställd taxa. De tomtägare som önska sig förmånen av 
elektriskt ljus och värme får till Huddinge Elektr. Distrf. 
erlägga en inträdesavgift å 2:- kr samt teckna sig för an- 
delar i nämnda förening å 60:- kr. pr stycket och berät- 
tigar var tecknad andel beställaren att låta installera 
2 st ljuspunkter. 

Dessa andelar är av Distributionsföreningen upplagda som 
amorteringslån varför vid inträdet endast den förut omnämn- 
da inträdesavgiften är förfallen till betalning å andelen 
lämnas en skuldförbindelse, vilken kommer att amorteras 
efter behov, för tecknande av föreningens utgifter och som 
exempel kan föras att intet av de föregående åren Distri- 
butionsföreningen har existerat, någon amortering förrän 
först i år, är utdebiterat, och kommer den, att utgöra den 
blygsamma summan utav 2 kronor pr andel. 

Efter inträdet i Huddinge Elektr. Distrf. är tomtägaren 
likställd med övriga andelsägare i föreningen beträffande 
rättigheter och skyldigheter. I samband därmed bör fram- 
hållas att de tomtägare vilka senare, ett eller flera år 
framåt, anhåller om inträde i föreningen, äro skyldiga att 
omedelbart inbetala amortering i likhet med äldre medlem- 
mar. 

Som vinsten hittills täckt de löpande omkostnaderna torde 
sannolikt en andel knappast komma att kosta 60:-  kr. 

När nätet en gång är betalt och strömförbrukningen ökas 
därintill att företaget betalar sig kan någon utdebitering 
ej förekomma. 

Taxan för elektrisk ström till belysningsändamål är 65 öre 
pr kilowatt, dock med den förmånen att under tiden 1 maj 
till 15 augusti, tillämpas en så kallad sommartaxa, vilken 
utgår efter 15 öre pr kilowatt v i d  anmälan hos Distribu- 
tionsföreningen vilken därvid debiterar 5:- kr. 

Meningen med sommartaxan är, att konsumenterna den ljusa 
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tiden på året kunna använda sig av värmeapparater till det 
lägre priset. 

Härtill höre en  punkt rörande strömförbrukningen att Dist. 
föreningen såsom minimumavgift fordrar en inkomst av 7:50 
kr pr lampa och år som visat sig vara det minimum vilket 
erfordras för att företaget skall förränta sig. 

På varje förbrukningsplats uppsätter Distr. Föreningen mä- 
tare för vilka debiteras hyra, med, för Enfas (enfas är li- 
ka med 20 lampor) 2 :- kr pr kvartal, för 2 eller 3 fas med 
12:- kr och för motormätare 16:- kr pr år. 

För de förbrukare som under hela året önskar använda sig 
av elektrisk energi för värmeändamål och ljus har Distribu- 
tionsföreningen så kallad dubbeltariff, då natten ooh för- 
middagen löper med den lägre taxan eller 20 öre pr kilo- 
watt den övriga tiden av dygnet betalas 60 öre pr kilowatt 
så fördelade att under Dec ooh Januari gäller högtariffen 
mellan klockan 3 och 10 e fm, Februari klockan 4 och 10 efm, 
övriga månader med en timma kortare tid intill tiden för 
sommartaxans inträdande för att på hösten återgå i samma 
ordning. Hyran för dessa mätare är 25:- kr pr år. 

För belysning å vägarna torde mötet uttala sig varefter 
kommittén kan rätta sina framställningar hos Distributions- 
föreningarna vid infordran av anbud. 

Som vi för slutförande av vårt uppdrag är i behov av den 
förut omnämnda teckningen av lampor för att sätta medlem- 
marna i tillfälle att anmäla sig redan å detta möte utlagt 
listor och ställa vi oss till mötesdeltagarnas förfogande 
att biträda med råd och upplysningar i allt som rör elekt- 
rifieringen". 

Jag har velat återge det mesta av ovanstående brev, daterat 
15 februari 1922, beroende på att jag här velat ge jämförel- 
ser med nuvarande förhållanden. I synnerhet taxorna kan ju 
vara av intresse samt att man redan vid detta tillfälle gick 
ut med fasta taxor, vilka finns kvar än idag. 

1924 hade man kommit så långt att samtliga dåvarande fastig- 
heter inom Snättringe hade elektriskt ljus. Däremot var det 
fortfarande dåligt med belysningen utomhus och först 1930 
fanns vissa ljuspunkter utefter vägarna. Jag säger vissa där- 
för att så sent som 1958 när jag flyttade hit till området 
fanns utefter Stråkvägen fram till Källbrinksbacken endast 
två stycken "lyktstolpar" och de tjänstgjorde mer som ledfy- 
rar än som upplysningspunkter. 

När jag flyttade hit till Snättringe fick jag av föregående 
ägaren 5 st aktier i Segeltorps Elektriska Distributionsföre- 
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ningen. Jag frågade honom om bakgrunden till dessa aktier. Han 
svarade att det visste han inte men han hade fått dem i sin 
tur från föregående ägaren av fastigheten och av honom hade 
han hört att dessa skulle följa fastighetsinnehavet. I slutet 
av 1960-talet fick jag så lösningen till detta innehav då jag 
fick ett brev från Segeltorps Elektriska där de meddelade att 
de vid årsskiftet skulle uppgå i Huddinge Elektriska, dvs 
Huddinge kommuns eget nät och bad sina medlemmar, som det stod 
i brevet, att lösa in sina aktier. Detta kunde göras på en 
viss tid och på vissa dagar i fastigheten Häradsvägen 224 där 
Segeltorps Elektriska hade sina lokaler. 

Men låt oss inte gå händelserna i förväg utan nu tillbaka till 
november 1924 då Snättringe - Milstens Tomtägareförening får 
följande brev: 

"Utgående från en eller två centralpunkter och följande 
det nu befintliga belysningsnätet med ett inbördes avstånd 
mellan lamporna av 100 meter blir priset pr ljuspunkt kro- 
nor 75:- 

För fria lägen eller öppna platser, där avståndet mellan 
lamporna utan olägenhet kan ökas till c:a 150 m blir pri- 
set pr ljuspunkt kronor 100:-  

För ledning, vilken till sin riktning avviker från belys- 
ningsnätet, måste stolpar för gatubelysningens framdragan- 
de uppsättas och kommer i sådana fall priset för längder 

om 50 meter att vara kronor   90:- för jordstolpar 
om 100  " " "  kronor 155:-  "    " 
om 150  " " "  kronor 220:-   "    " 

För bergsstolpar tillkommer en förhöjning av 12:- kronor. 

I de här ovan lämnade uppgifterna äro beräknade armatur, 
erforderlig ledningsmaterial samt arbete, dock ingår icke 
lampor i prisen. 

Beträffande strömåtgång och lystid hänvisas till bifogade 
belysningstabell. 

För skötsel i övrigt rörande tändning och släckning samt 
tillsyn av gatubelysningsnätet i dess helhet har samhäl- 
let att ordna efter eget gottfinnande, dock åtager sig 
Belysningsstyrelsen detsamma om så fordras efter räkning. 

Pris å automatur för tändning och släckning blir c:a 80 kr. 

För mätarna betalas en årlig hyra av kronor 15:- pr styck. 
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Sedan Tomtägareföreningen efter behandling av belysnings- 
frågan fastställt gatubelysningsnätets omfång och utsträck- 
ning äro vi villiga att efter erhållande av karta med därå 
utmärkta ljuspunkter inkomma med anbud å hela anläggningen. 

Segeltorp i nov 1924" 

Såsom bilaga till ovanstående brev medföljde uppgifter om hur 
släckning och tändning tillgick under perioden augusti till 
slutet av april månad. Belysningen är helt släckt fram till 
andra veckan i augusti och tänds därefter tidigare och tidi- 
gare med början kl 8 e m under första veckan men släckning 
sker alltid kl 10.30 e m oavsett om det är höst, vinter eller 
vår vilket innebär att under senhösten och förvåren lär sam- 
hället ha legat under beckmörker. Snön lyste ju upp lite un- 
der vintern varför denna period var ljusare än de nämnda men 
det måste ändock ha varit kusligt för dem som tvingades gå 
i detta mörker och jag vet av erfarenhet att alla ojämnheter 
i vägen kändes större än vad de i verkligheten var. 

Jag kom att tänka på en liten lustig episod när jag berättar 
om belysningen och det gällde en kväll i mars månad 1941. Jag 
arbetade då på postgirokontoret på Mäster Samuelsgatan och 
min tjänstgöring upphörde den aktuella kvällen klockan 20.00. 
Absolut mörkläggning var pålyst denna kväll såsom övning . 
Spårvägslinje 3 och 9 som då trafikerade Vasagatan smög fram 
utefter sin ordinarie linje med påföljd att stark försening 
förelåg och jag stod ungefär tjugo minuter utanför Posthuset 
utan att någon av dessa linjer dök upp ur mörkret. Jag beslöt 
då att gå upp till Slussen för att ta linje 19 till Enskede- 
fältet där jag då bodde hos mina föräldrar. När jag kom fram 
till Klarabergsgatan, som då gick ner till Vasagatan, mötte 
jag en person som gick rakt emot mig. Jag bad om ursäkt var- 
efter jag fortsatte min promenad i tron att han vikt åt sidan, 
men gick då rakt på honom igen. Jag bad åter om ursäkt men 
han svarade inte för andra gången. Det där var konstigt! Dels 
ber han inte om ursäkt utan moltiger och dels stiger han inte 
åt sidan. Jag trevade då med handen framför mig och kände då 
en - lyktstolpe! De brukar som bekant inte prata. Jag kände 
mig givetvis generad och accepterade till fullo det mörker som 
rådde runt omkring mig ty annars hade säkerligen mina rodnan- 
de kinder synts och jag är av naturen blyg. 

Det där tycker jag kan vara ett bevis på hur folk kände det 
som en sen kväll kom från bekanta och som från Stuvsta sta- 
tion skulle bege sig hem till sin villa i becksvart mörker. 

Som tidigare nämnts var antalet lyktstolpar av blygsam omfatt- 
ning när jag flyttade hit och ett av de första uppgifterna jag 
tog i som ordförande 1960 var att tillskriva Huddinge Elverk 
om bättre gatubelysning. 
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Jag fick nästan omgående ett svar där elverkets chef förstod 
vår situation i Snättringe och bad mig komma in med uppgifter 
på vilka vägar som var sämst belysta och jag sände ett svar 
till Elverket sålunda lydande: 

"Jag har tacksamt emottagit Ert brev och på frågan var de 
största bristerna föreligger skulle jag och styrelsen kun- 
na svara: samtliga vägar utan undantag ty så är situatio- 
nen inom Snättringe. Men vi skall istället ge Er svar på 
var de mest trafikerade vägarna inom Snättringe finns och 
där alltså behovet är störst. 

Därefter räknade jag upp Stråkvägen, Lönnvägen, Snäckvägen, 
Utsäljevägen m fl. 

I denna bok vill jag passa på att rikta ett varmt tack till 
dåvarande sekreteraren i Huddinge Kommun Bengt Ulvehed som 
var till stor hjälp i denna fråga ty han både ringde och 
skrev till mig vid upprepade tillfällen. Tack Bengt! I dag 
kan man säga att belysningen i stort sett är väl tillgodo- 
sedd och skulle du käre läsare inte instämma i detta påståen- 
de ber jag dig ringa vår styrelse som omgående skall påpeka 
det mörklagda läget för Huddinge Elverk som genom Olle Ols- 
son och Oscar Dahlberg gärna åtar sig att avhjälpa det hela. 
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Vatten och avlopp 

För de nyinflyttade i Snättringe, liksom i övriga delen av 
vår kommun, är det en självklarhet att vatten och avlopp skall 
finnas vid inflyttningen men låt oss gå tillbaka till 1951 
och se hur stora delar av vårt område som då hade vatten och 
avlopp. 

I mars detta år klubbade kommunalfullmäktige ett beslut på att 
nya vatten- och avloppsledningar skulle iordningställas för en 
kostnad av 432 000 kronor inom Huddinge kommun. Vilka var då 
de lyckliga som var först i Snättringe att få kommunalt vatten 
och avlopp? 
Jo det var följande områden 

a) Stambanevägen (delen Stuvsta station - Almvägen) 
b) Porfyrvägen 

Men hur klarade sig alla andra som inte hade kommunalt vatten 
och avlopp? 

Jo, de fick helt lita till sina brunnar som ofta ställde till 
stora problem under torra somrar då de sinade på grund av tor- 
kan. 

När jag flyttade hit 1958 hade vi nyligen haft en torr sommar 
nämligen 1955 och grannar hade varnat mig för ännu en torr 
sommar. 

Goda råd äro visa och för att förebygga de eventuella problem 
som kunde uppstå om sommaren 1959 skulle bli lika torr som 
1955 kontaktade jag mina grannar samt de boende på Östanvägen, 
Tallvägen samt Aspvägen med en lista som jag bad dem skriva 
på med ansökan till kommunen om en sommarvattenledning. 

De skrev alla på med glatt mod och tackade för initiativet ut- 
om en som hade hört att vi 1960 skulle få kommunalt vatten och 
avlopp. 

Jag påpekade då att det gällde den närmaste sommaren och efter- 
en stunds övertalning skrev även han på min lista. 

Jag sände in listan till kommunen och dåvarande brandchefen 
grep omedelbart in och iordningsställde en sommarvattenledning 
utefter sträckan Östanvägen - Tallvägen - Aspvägen. 

Jag bor personligen längst upp på dåvarande Hålvägen och jag 
blev bekymrad ty jag riktigt såg för mig hur min hustru skul- 
le behöva gå och "kånka" vatten uppför två kraftiga backar. 
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Personligen gick jag till mitt arbete klockan 8 på morgonen 
och kom tillbaka klockan 8 på kvällen så från min sida kunde 
hon inte vänta sig någon hjälp. 

Dessutom var hon i grossess vilket ju inte underlättade hennes 
arbetsbörda. 

Jag tog omedelbart kontakt med brandchefen och frågade om han 
åtminstone inte kunde leda upp en slang för första backen. 

Han påstod sig, vilket jag inte betvivlar, ha gjort ett bot- 
tenskrap i förrådet men om han hittade ytterligare vatten- 
slangar skulle han göra vad han kunde för han förstod till 
fullo mitt problem. 

Det kom aldrig någon vattenslang på Hålvägen utan min hustru 
fick sätta ett plastkar på en barnvagn och dra denna uppför 
båda backarna hela sommaren. 

Sommaren blev verkligt torr och jag är glad över att jag tog 
initiativet med sommarvattenledningen. 

Från 15 maj till 15 augusti regnade det en enda gång. 

Lastbilar körde omkring inom kommunen med vattentankar på sina 
lastflak. 

Varje last vatten kostade 20 kr, vilket inte kan anses dyrt, 
men eftersom antalet påfyllningar steg allteftersom sommaren 
led blev det totala priset högt. 

1963 fick Snättringeområdet till höger om Stråkvägen vatten 
och avlopp dvs Östanvägen, Tallvägen, Aspvägen samt Hålvägen 
och året därpå Utsäljevägen (nuv. Ingemansvägen) och området 
däromkring. 

Övriga områden fick successivt vatten- och avloppsfrågan löst 
så att idag kan man så gott som överallt inom Snättringeområ- 
det vrida på sin vattenkran för att få härligt men dyrt vat- 
ten. 
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Vad göra på fritiden? 

De tankarna hade man säkerligen inte när man började diskute- 
ra en samlingslokal på årsmötet 1927 ty lagen om 48 timmars 
arbetsvecka stadfästes inte förrän den 16 maj 1930. 

Nej säkerligen sökte förslagsställarna skaffa en lokal där man 
kunde hålla sammanträden, årsmöten samt hålla klubbaftnar med 
dans. 

I samlingslokalen skulle även finnas plats för föreningarnas 
arkiv. 

Den tomt där samlingslokalen skulle ligga hade föreslagits av 
Arvid och Linus Karlsson (ej släkt med varandra) och det skul- 
le vara tomten på höjden ovanför korsningen Snättringevägen 
och Lönnvägen. 

Den förstnämnda vägen hette då Huddingevägen. 

En särskild förening bildades som fick namnet Snättringe sam- 
lingslokals förening och dess uppgift var att försöka samla 
medel till en samlingslokals byggande. 

Ett uttryck säger att man kan förena nytta med nöje och detta 
tyckte också denna förenings styrelse och lät 1928 bygga en 
dansbana på den tomt där samlingslokalen sedermera skulle lig- 
ga. 

Dessa danskvällar gick så bra att man nästa år d v s 1929 bygg- 
de upp stånd för lotterier, skjutbana samt kaffestånd. Ett sam- 
arbete hade inletts med Snättringe Allmänna idrottsförening, 
nuvarande Snättringe Sportklubb, som hyrde dansbanan för hela 
sommaren och anordnade dans tre kvällar i veckan under första 
säsongen. 

1929 då föreningen Snättringe Samlingslokal som tidigare 
nämnts hade uppbyggt lotteristånd m m arrenderade man ut dessa 
till Snättringe AIF och fick därigenom ett gott samarbete. 

Danskvällarna pågick fram till början av 1940-talet då ofred- 
dens år tvingade föreningen att lägga ned verksamheten. Men 
några år efter freden påbörjade man på nytt dessa danskväl- 
lar och 1952 anordnade Snättringe Sportklubb en höstfest den 
29 september varvid Snoddas medverkade. 

Trots att höstfesten hölls på en måndag kom inte mindre än 
700 personer till festplatsen och fick höra bl a Haderian, ha- 
dera m fl av Snoddas visor. 



96 

Även några gånger på 1960-talet ordnade man danskvällar där- 
uppe men då utan att öppna "tivolistånden". Man hade långt 
framskridna planer på att sätta igång den verksamhet man haft 
här tidigare. Dansbanan var emellertid i dåligt skick och man 
sökte kommunalt anslag för upprustning av densamma men fick 
avslag. 

Anledningen till att vi tänkte ta upp denna tomt till fest- 
plats var att Vihems festplats, nere vid Stationsvägen, stängt. 
Vi tyckte därför att vi kunde "locka" folk till vårt område i- 
stället. Men efter avslaget på vår ansökan om medel till upp- 
rustning av dansbanan beslöt styrelsen bordlägga ärendet. 

Hur gick det med samlingslokalen? Ja de medel man fick in ge- 
nom att arrendera ut festplatsen räckte givetvis inte utan man 
beslöt gå ut med uppmaning att teckna andelar i denna samlings- 
lokal . 

Inför årsmötet 1931 hade Snättringe Samlingslokals förening 
kommit så långt i sitt arbete att man kunde lägga fram rit- 
ningar på huset samt byggnadsbudget och dessa förslag godkän- 
des i befintligt skick. Redan 1932 stod samlingslokalen fär- 
dig och fram till 1969 användes lokalen flitigt av de olika 
föreningarna inom Snättringe. 

Det kan kanske vara av intresse för dem som aldrig hade till- 
fälle att besöka samlingslokalerna att få veta hur där såg 
ut. 

På bottenvåningen låg expedition samt arkiv, kök med allt 
porslin som behövdes vid de fester och årsmöten de olika fö- 
reningarna höll, toaletter, städskrubb samt stor hall. 

I övervåningen fanns det en enda stor sal vari alla möten och 
fester hölls. Där fanns plats för c:a 60 sittande personer. 

På 1930-talet ansåg man att denna sal var jättestor. Vi har 
ett protokoll från invigningen 1932 där protokollföraren frå- 
gar huruvida "samlingsrummet inte är för stort tilltaget". 

Att det inte var det fick Vår fastighetsförening ett starkt 
bevis på i början av 1960-talet då vi började våra barnfes- 
ter på Trettondagen. 

Första året, 1962, kom 40 barn och 30 vuxna. Vi tyckte det var 
"trångt men kul" som en liten pojke uttryckte det när han gick 
hem efter festen. 

Tydligen blev barnfesten en succé för oss ty året efter hade 
vi "fullspikat" redan klockan 13.15. Festen började klockan 
13, och många förtvivlade barn måste vända utanför dörren. 
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Att det hade blivit sådan succé får väl i första hand anses 
vara Lifsandarnas och deras ledare Maj-Britt och Stig-Arne 
Lifs förtjänst. De har sedan vår start alltid ställt upp väl- 
villigt vilket vi riktar ETT VARMT TACK till dem för. 

Andra årets tragiska händelse med den stängda dörren redan 
kl 13.15 gjorde att vi omgående började arbeta på att få tag 
i någon annan lokal. 

Vi kom så småningom fram till att vi skulle försöka samarbeta 
med Fullersta Fastighetsägarförening och hålla våra barnfes- 
ter i Källbrinksskolan. 

Vi tog kontakt med Fullerstaföreningen som omedelbart visade 
stort intresse och samarbetet började för att lägga upp rit- 
ningarna inför vår första gemensamma barnfest i denna skola. 

Vi var oroliga i styrelsen för huruvida våra barn i Snättringe 
skulle komma ända ner till Källbrinksskolan. Vi visste att de 
äldre barnen var vana att traska den långa vägen men i huvud- 
sak var det här tal om förskolebarn och då kunde problemen bli 
större resonerade vi. 

Vi sände ut kallelser om barnfesten och på dessa fanns tele- 
fonnummer till två styrelsemedlemmar dit man skulle anmäla 
sig. 

När väl reaktionen kom efter utdelningen och telefonerna bör- 
jade ringa förstod vi att vi satsat rätt och andades en lätt- 
nadens suck. 

Min styrelsekollegas och min telefon började helt hastigt 
övergå i en rosaskimrad färg i stället för den vanliga gråa. 
Armböjningarna blev legio och det fanns inte en chans att läm- 
na telefonen ty den ringde i ett kör. 

Dagen för barnfesten var samtliga arrangörer oroliga och man 
och man emellan uttryckte man farhågorna att telefonanmäl- 
ningarna kanske var lite överdrivna. En kvart före 13 skulle 
en av ledamöterna gå ut till sin bil och hämta ett papper. 
När han kom ut på skolgården "flög han tillbaka in igen och 
skrek någonting som vi hade all möda i världen att förstå. 

Det lät som grekiska men betydde: "Titta ut får Ni se vad folk 
utanför". 

De som stod utanför måste ha fått en chock då 15 personer hux 
flux flög ut genom dörren. Så här efteråt skulle vi nästan 
vilja be om ursäkt för vårt uppträdande. 

Även denna fest blev en succé och antalet närvarande uppgick 
till 325 personer fördelade på 220 barn och 105 vuxna. Det 
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blev trångt men som tur var hade vi delat upp det hela på bio 
i aulan med Kalle Anka & Co och lekar i matsalen. Vi arrangö- 
rer jobbade som "slavar" hela tiden men samtliga var lyckliga 
ty så här bra hade man inte ens drömt om att det skulle gå. 

Numera är det en tradition att hålla barnfesterna på Tretton- 
dagen i Källbrinksskolan i samarbete med Fullersta Fastighets- 
ägarförening. 

På Trettondagsafton brukar vi anordna dans och lekar för de 
vuxna. Även dessa tillställningar brukar vara välbesökta. 

Nu tillbaka till 1960-talet och samlingslokalen. Kommunen tog 
över skötseln av den år 1962. Man anordnade här en av de förs- 
ta fritidsgårdarna i Huddinge Kommun. 

Studieförbundet Liberala Studieförbundet, numera Vuxenskolan, 
hade förskola två gånger i veckan för barnen i Snättringe un- 
der god ledning av Berit Bäckfors. 

1969 brann fritidsgården till stor sorg för både ung och gam- 
mal. Fritidsnämnden fick stora problem att skaffa fram ersätt- 
ningslokaler då fritidsgården i Snättringe skola ännu inte var 
klar. 

1971 stod den nya fritidsgården klar och den hade betydligt 
bättre resurser för ungdomen än vad den gamla hade haft. Där- 
för var det en glädjedag för dem när den invigdes. 
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Utsäljeområdet 

Under åren 1967 till 1969 inköpte byggnadsfirman Anders Diös 
stora markområden i Snättringe och stor oro började sprida 
sig bland de boende i Snättringe inför framtiden. En oro som 
gjorde att man uppvaktade kommunalrådet Henry Ericson som lug- 
nade de boende med att de skulle få bo kvar i området. 

Nå, vad„betalade byggnadsfirman för marken? Jo, mellan 4-20 
kr pr m . Så billigt, säger någon, och undrar varför? 

På den frågan skall jag återge vad intendent Lundblad hos 
Anders Diös svarade i en tidningsartikel den 3 juni 1970: "Men 
tycker man att 4 kronor är lite pengar, får man tänka på att 
mycket av marken i Snättringe är svår att exploatera och i sto- 
ra delar av området finns varken vägar eller vatten och avlopp. 
Dessutom råder byggnadsförbud". 

Nå, vilka var planerna inför de närmaste åren? Jo, i första 
hand skulle ett område, begränsat av Häradsvägen - Skogshems- 
vägen - Lövdalsvägen, bebyggas. Byggnationens start var plane- 
rad till 15 april 1971 och de första radhusägarna skulle kun- 
na flytta in 1 september samma år. Dessutom planerades en sko- 
la i området för fem lågstadieklasser med 20 elever i varje. 
Högstadieeleverna skulle gå till Källbrinksskolan. Tre tom- 
ter var reserverade för barnstugor där daghem, fritidshem och 
lekskolor skulle finnas. 
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Några kommentarer till kartbilden: 

a) "ny matarled" vilket betyder den kommande Utsäljeleden 
som på plankartan över området går ner till Åvägen men som 
1980 istället slutar vid Drejarvägen. 

b) Lönnvägen står utsatt på ovanstående karta i samma 
sträckning som Snättringeleden kommer att byggas 1980 - 
1981. Sprängningsarbetet pågår i mars 1980 för vägen. 

c) Vassvägen går ända ner till Snättringevägen och det får 
väl anses som en kuriositet och en felaktighet från gene- 
ralplaneförslagets framställare. 

 

1972 stod 250 enfamiljshus färdiga av de planerade 1 400 och 
det gällde området från Häradsvägen och upp till i höjd med 
Teknikervägen. 

1973 planerade man bygga ytterligare 400 rad- och kedjehus. 

Planeringen av dessa hus hade då blivit tre år försenade då 
de hade överklagats i olika instanser. Stadsplanen hade gått 
fram och tillbaka mellan myndigheter, byggnadsfirma och orts- 
befolkning, de senare representerat av Snättringe Fastighets- 
ägare förening. 

Från vår förening ansåg vi att bebyggelsen skulle bli alltför 
tät och alla grönområden försvinna. Risken för att här. skulle 
bli ett ghetto istället för en bebyggelse där folk skulle tri- 
vas ansåg vi allt för uppenbar. Så här efteråt kan man säga 
att vår inställning var riktig, då det är få områden i Hud- 
dinge som haft så många in- och utflyttningar som Utsäljeområ- 
det. 

Folk lockades hit till området genom byggnadsfirman Anders 
Diös annonsering där det stod: 

"En trerummare på 82 m2 för 470 kr pr månad i eget radhus". 

Vad var kommunens representanters inställning till området? 
Ja, i en artikel daterad juni 1973 yttrade arkitekt Ahlqvist 
hos kommunens byggnadskontor följande: "I jämförelse med and- 
ra projekt är tätheten i exploateringen inte särskilt hög." 
Kanske hade han de kommande etapperna Milsten II och III i å- 
tanke. Man planerade att ha de nya husen färdiga före semes- 
tern 1974 och höll faktiskt tidsschemat men däremot gick för- 
säljningen av husen ytterst trögt och de sista husen var inte 
sålda förrän i maj 1975. 

Det bör nämnas samtidigt att i den första stadsplanen fanns 
inritade enfamiljshus ända uppe på områdets bästa utsiktspunkt. 
Denna bebyggelse lyckades vår förening begränsa genom att 
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överklaga. Vi ville nämligen få ner antalet enfamiljshus i det 
planerade området från 1 400 hus till ett betydligt lägre an- 
tal. 

Från Bostadsdepartementets sida togs det hänsyn till våra 
önskemål och antalet enfamiljshus ändrades. 

1977 byggdes Utsäljeskolan. Den var färdig att tas i bruk hös- 
ten 1978. Skolan är idag alldeles för trång och ett starkt 
önskemål finns att skolan byggs till. 

I slutet av februari 1979 stod Utsälje Fritidsgård klar och 
vid det "open house" som markerade starten var ett 100-tal 
personer närvarande. 

Den nya fritidsgården består av hobbylokaler, bastu, samlings- 
sal för film, teatrar, utställningar m m. 

I och med Utsälje Fritidsgård kunde man säga, ansåg "invig- 
ningstalaren", att området var färdigbyggt. 

Om jag ställer frågan till dig som läser denna bok och som 
bor i området: Håller du med honom? - Vad svarar du då? 

När jag ibland promenerar genom området tänker jag ofta på den 
frågan och personligen tror jag att mitt svar blir ett: Nej! 
Jag saknar nämligen en affär i området med livsförnödenheter 
ungefär i stil med Vivohallen nere vid Kallkärrsvägen. 

Det är ju ett bekant faktum att de dubbelarbetande fruarna of- 
ta köper sina dagligvaror i närheten av sin arbetsplats men 
var köper hemmafruarna sina dagligvaror? Går Ni varje dag ner 
till Konsum på Häradsvägen eller till nämnda livsmedelshall? 
Är inte vägen dit lång? 

Jag har hela tiden talat om de nyinflyttade i Utsäljeområdet 
och endast snuddat vid de familjer som bodde här innan det 
nya området påbörjades, och skall nu närmare redogöra för de- 
ras situation. 

De nya planerna med området innebar ju en omställning av de- 
ras tidigare liv, där de haft skogen runt omkring sina villor 
och helt och hållet en annan miljö än vad som skulle bli fal- 
let efter det nya områdets färdigställande. Vad tänkte de när 
planerna för området presenterades? 

Jag var ordförande i föreningen då de första planerna presen- 
terades och glädjande nog hörde jag inget "ramaskri" över 
det nya området från dem som tidigare bott här. Det var fram- 
förallt Utsäljeledens dragning samt tätheten inom området som 
man, med all rätt, framförde sina klagomål om. 
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Utsäljeleden skulle nämligen ha dragits närmare Restavägen en- 
ligt den första planen. Det skulle ha inneburit att den gått 
i jämnhöjd med övervåningen på det hus som ligger närmast le- 
den och har jämnt nummer. Detta överklagades och leden flytta- 
des till sin nuvarande sträckning och jag tror ingen förlora- 
de på detta. 

När jag talar om leden kan jag också berätta att man redan 
från början, då planerna med denna presenterades, klagade 
över att inga trottoarer skulle byggas. 

Denna fråga kom upp på ett informationsmöte som Snättringe 
Fastighetsägareförening hade och där politiker från de olika 
partierna var inbjudna. 

En av politikerna yttrade då att exploatören hade gjort fel i 
sitt arbete med området och att han skulle se till att detta 
problem löstes och att trottoar skulle byggas på den ena si- 
dan leden. 

Senare tog han tillbaka sitt yttrande i en artikel i Huddinge- 
Posten. Han pekade på att den kommande tunneln under Härads- 
vägen skulle lösa problemet. Folk skulle då kunna gå rätt i- 
genom kvarteret Bokbindaren och Bildhuggaren direkt ner till 
Häradsvägen. 

Jag anser fortfarande att det föreligger ett stort behov av 
en trottoar på ena sidan Utsäljeleden, och min förhoppning är 
att den kommer inom en snar framtid. 

Nu tillbaka till de familjer som bodde inom och i närheten av 
Utsäljeområdet redan innan det byggdes, och se på hur de upp- 
levde själva byggnationstiden. 

Här fanns många problem. Och i rättvisans namn skall väl sä- 
gas att det gnisslade en del i samarbetet mellan "urbefolk- 
ningen" och byggnadsfirmans representanter. Men det är väl 
helt naturligt och har nog vid detta laget glömts av de fles- 
ta. 

Ett av de största problemen var sprängningarna och de verk- 
ningar dessa hade. Sprängningsföretagets ledare hade kommit 
på ett nytt sätt att utföra dessa arbeten på. Istället för 
att förborra i vertikal riktning d v s  uppifrån hade han kom- 
mit på att effekten skulle bli större om man borrade vågrätt. 
Man skulle på så sätt få loss större stenmassor per gång och 
den sammanlagda arbetstiden skulle därigenom förkortas be- 
tydligt. 
Det var bara en sak han inte tänkte på, nämligen lufttrycket 
och därmed sammanhängande vibrationer. Starka vibrationer får 
ju som bekant till resultat att hus "sätter sig" och det var 
vad som hände en del fastigheter vid dessa sprängningar. Än- 
da borta vid Lönnvägen skadades en villa och sprickor uppstod 
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i såväl källare som bottenvåning. Helt naturligt trodde inte 
byggnadsfirman Anders Diös att skador kunde uppstå så långt 
från själva sprängningsplatsen utan avslog de krav villaägaren 
kom med. 

När sedan experter från Sprängämnesinspektionen tillkallades 
av villaägaren och dessa skrev ut ett intyg som bekräftade 
riktigheten av villaägarens påstående tvingades byggnadsfir- 
man ge efter och betala ut ersättning. 

Men det var inte bara vid Lönnvägen som sprängningarna märk- 
tes utan ända borta på andra sidan av Gamla Södertäljevägen. 
Därifrån kan jag återge följande tragikomiska historia: 

En boende i radhusområdet på andra sidan Gamla Södertäljevä- 
gen hade varit i Konsum vid Segeltorps centrum och handlat. 

När hon kom tillbaka till sitt radhus och satte nyckeln i dör- 
ren kom en kraftig smäll som gjorde att fönstret närmast ent- 
rédörren helt pulvriserades. 

När hon sedan - lätt chockad - kom in i villan, fann hon att 
ytterligare två fönster gått sönder av den kraftiga smällen. 

Hon påminde sig då att hon sett två karlar stå på gärdet där 
sedemera Häradsvägens förlängning skulle gå. I sitt lätt choc- 
kade tillstånd rusade hon, utan att besinna sig, ner till des- 
sa arbetare, som stod med varsin spade i handen, och skrek: Är 
Ni inte kloka? Hur spränger Ni egentligen?" 

Den ena mannen tittade på sin spade och utbrast: Å, f-n kan 
man spränga med den här också?" 

Först då stannade hon upp och bad om ursäkt samt förklarade 
vad som hänt. Samme man som nyss yttrat sig säger: "Jaha, 
frun lilla, då måste det vara från Utsäljeområdet eftersom 
klockan är 15. De spränger alltid hårt därborta!" Hon bad än- 
nu en gång om ursäkt. Männen förklarade med en mun att de väl 
förstod hennes reaktion. 

Personligen förstår jag henne också då det är svårt att tänka 
sig att denna händelse skulle inträffa så långt från spräng- 
ningsplatsen. Men jag var där på kvällen i min tjänsteutöv- 
ning och då hade ännu inte glasmästaren hunnit dit varför jag 
med egna ögon såg vad som inträffat. Detta tycker jag var ett 
tydligt bevis på sprängningarnas styrka. 

Klagomålen från de omkringboende medförde att byggnadsnämndens 
ordförande tillsammans med expert från Sprängämnesinspektio- 
nen gjorde ett besök på arbetsplatsen samtidigt som en spräng- 
ning skulle utföras. Detta fick till resultat att sprängnings- 
företaget måste återgå till det sedvanliga arbetssättet vid 
sprängning. 
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En del brister fanns när de första "nybyggarna" flyttade in 
i det nya området. T ex beträffande de kommunala kommunika- 
tionsmedlen, dvs busstrafiken. 

Både linje 715 och 703 gick då Häradsvägen och dit var det 
långt att gå för många. 

Snättringe Fastighetsägareförening vädjade till Storstockholms 
Lokaltrafik att låta 715 gå igenom Utsäljeområdet. Man ställ- 
de välvilligt upp på detta och därmed var ett problem löst. 
Ett annat kvarstår. Det gäller rusningstrafiken varje kväll 
omkring klockan 17. 

Många som skall till Utsäljeområdet får ej plats på den för- 
sta busslägenheten då personer som skall av mellan Bergsvägen 
i Segeltorp och Måsvägen tar upp plats för de personer som 
skall längre, trots att en buss på linje 703 avgår strax ef- 
ter linje 715. 

Ett önskemål vore att buss linje 715 på de mest trafikerade 
turerna inte stannade förrän uppe vid första hållplatsen i 
Utsäljeområdet, så att man fick en bättre fördelning av passa- 
gerarna än vad som nu är fallet. Nu går en "proppad" buss på 
linje 715 mot Huddinge tätt följd av en halvfull buss på lin- 
je 703 och en del resenärer som skall av i Utsälje får stå 
kvar vid Fruängen. 

Har du som bor i Utsäljeområdet några övriga önskemål om områ- 
dets förbättring? Grubbla över frågan och överlåt gärna prob- 
lemen till Snättringe Fastighetsägareförening! 
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Milstensområdet 

I början av 1960-talet var jag ordförande för vår fastighets- 
ägareförening och blev en dag kallad till arkitekt Erik Lind- 
holm på Tingsvägen i centrala Huddinge. 

När jag kom dit berättade denne arkitekt att han höll på med 
planerna för det nya Milsten I, d v s området mellan Ängsvä- 
gen och Myrmarksvägen, och att han gärna ville ha mitt utta- 
lande om planen. 

Jag blev först förvånad och svarade att det här naturligtvis 
var hela styrelsens sak att yttra sig över och bjöd omgående 
in honom till nästa styrelsesammanträde. 

Han visade sig inte vara intresserad av att besöka vårt sty- 
relsesammanträde och dessutom var planritningarna färdiga för 
fastställande av kommunalfullmäktige vilket skulle ske 14 da- 
gar efter mitt besök hos honom. 

Jag blev ytterligare förvånad då vår förening, i likhet med 
andra villa- och fastighetsägarföreningar, anses som en re- 
missinstans. 

Jag hade visserligen sett i tidningarna att planerna med Mils- 
ten I presenterats men jag trodde inte att det var så långt 
framskridet. 

Till mitt försvar skall sägas att jag tagit upp ärendet på ett 
styrelsesammanträde men då hade styrelsen samma uppfattning 
som jag dvs man ville vänta tills förslaget kom från kommu- 
nen. 

Efter besöket hos arkitekten tog jag omedelbart kontakt med 
dåvarande kommunalrådet vilken gav mig samma upplysning som 
arkitekten. 

Han beklagade det hela som kunde ses som en "olyckshändelse" 
och tillade att nu "var fallet så långt gånget att det är 
ingenting som jag kan göra någonting åt". 

Nå vad ansåg jag nu om planerna med det nya området? 

Jo jag fann omedelbart 3 viktiga detaljer som jag omgående 
slog ner på och det var 

a) namnet: 

Jag förstod mycket väl arkitektens inställning då han sade 
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att det var ett "historiskt" namn, men jag påpekade att av- 
ståndet till det torp han tänkte på var alltför långt för 
att ha någon historisk betydelse i detta område. 

Han påpekade då att han såg namnet Milsten som ett arbets- 
namn och ej som ett fastställt namn på ett område. 

Jag bad honom då ta bort "arbetsnamnet" Milsten på rit- 
ningarna då jag insåg risken med det faktum där vi står i- 
dag dvs ett fastställt namn. 

b) bristen på lekplatser; 

Det fanns ingen lekplats på detta första förslag till stads- 
plan vilket jag ansåg vara en stor brist. 

c) Fönstren på taken; 

På en del av husen fanns fönster på taken och då dessa 
fönster vette mot söder bad jag honom ta bort dessa med 
tanke på soliga sommardagar och den hetta som skulle bli 
på övervåningen genom dessa fönster. 

Han påstod med bestämdhet att fönstren var mot norr varför 
ingen ändring behövdes. 

De som nu bor i husen med dessa fönster på taken har säker- 
ligen upplevt vad jag var rädd för, eller hur? 

Det första förslaget till Milsten I godkändes ej. 

Först 1967 blev stadsplanen över denna del av Milsten fast- 
ställd och byggnationen kunde påbörjas. 

1970 började arkitekten på nästa etapp d v s  Milsten II och i 
detta skulle ingå ett affärscentrum. 

Detta affärscentrum planerade man att lägga där nuvarande Vi- 
vohallen ligger. 

Centrumet skulle bestå av en skyskrapa på 12 våningar och där- 
ifrån utgående paviljonger där själva affärslokalerna skulle 
finnas. 

Varför nu 12 våningar? Jo taket på skyskrapan skulle gå i di- 
rekt vinkel med högsta punkten på Storbergsvägen. 

Uppe på taket till denna skyskrapa skulle finnas en neonskylt 
varpå skulle stå M I L S T E N !  

På min fråga varför det inte skulle stå SNÄTTRINGE istället 
fick jag den replik som jag länge gått och fruktat för nämli- 
gen: "Det heter ju Milsten"!! Så går det med arbetsnamn! 
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Vår fastighetsägareförening fick i uppdrag att gå ut med en 
enkät för att få fram önskemålen på de affärer som de boende 
i området ville ha och denna enkät gav följande resultat: 

Postexpedition 80% 
Apoteksfilial 65% 
Livsmedelsaffär 65% 
Tobaksaffär/kiosk 55% 
Sybehörsaffär 45% 
Radioaffär 20% 
diverse andra 
affärer 5% 

Svarsprocenten härovan kan tyckas lite underlig men när jag 
förklarar frågeställningen på enkäten så förstår Ni nog hur 
det kunde bli så. 
Frågeställningen var nämligen: 

a) vilka affärer vill du helst ha i det nya centrumet? 

b) vilka ytterligare affärer vill du ha? 

Att svarsprocenten blev så hög på postexpedition var nog vän- 
tat. Många tyckte att, och det tycker väl de flesta än idag, 
att vägen till postkontoret Huddinge 2 är både lång och be- 
svärlig. 

Jag visade postmästare Henriksson denna enkät och han lovade 
mig omgående att om affärsflyglarna kom till skulle han göra 
sitt yttersta för att få en postexpedition hit ner till Snätt- 
ringe. 

Att önskemålet om apotek stod som nummer 2 på önskelistan för- 
står man väl då man vet att genomsnittsåldern i vårt område 
vid den här tidpunkten var hög. 

Ett förhållande som helt har förändrats efter 1975 och man kan 
säga att hela Snättringe undergått en generationsväxling un- 
der 1970-talet. 

Det blev ingen skyskrapa och jag tror mig inte vara ensam om 
att säga att det var lika bra det då den hade sett lite omo- 
tiverad ut bland alla rad- och kedjehus. 

Däremot fick vi vårt önskemål nr 3 på listan härovan väl till- 
godosedd genom Vivohallen, Matbörsen, dit många människor kom- 
mer långväga ifrån. 

1975 kom nästa steg i utvecklingen inom Milstensområdena då 
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det första stadsplaneförslaget för Milsten III presenterades. 

Tyvärr utställdes detta generalplaneförslag på en högst olämp- 
lig tidpunkt. Det skedde mitt under semestertid och jag tror 
att det var få människor som besökte vårt kommunalhus i detta 
ärende. 

Fastighetsägarföreningen överklagade omgående förslaget då vi 
alltid har hävdat att man skulle följa de planer på bebyggel- 
se som återfinns på vår karta från 1946. 

Motiveringen är den vackra skog som förr fanns i området samt 
de bergspartier som nu är bortsprängda och som hade skapat 
stora förutsättningar för hus som bättre hade smält in i om- 
givningen än de som nu har byggts d v s  tomter med friståen- 
de bebyggelse. 

Jag tror att de flesta som vandrar omkring i det nya området 
"Milsten Bergbyn" håller med oss. 

Jag bortser då från husen strax ovanför Teatervägen ty dem 
har man lyckats bättre med. 

Innan området byggdes hade vår fastighetsägarförening flera 
informationsmöten om området och vid dessa var alltid politi- 
kerna närvarande. 

De ställde sig alltid förstående till de problem som de när- 
varande framförde och lovade att de problemen ej skulle kvar- 
stå efter områdets färdigställande. 

Vart tog dessa löften vägen? 

Som ovan nämnts blev slutnamnet på det nya området Milsten 
Bergbyn och här måste jag vara ytterligare kverulant. 

Ända sedan vårt område fick sitt första hus på 1930-talet har 
det på varje byggnadsritning m m stått Skogshem och jag frå- 
gar: Vad var det för fel på det namnet? 

I den första stadsplanen för Milsten III, som det alltså het- 
te från början, var antalet rad- och kedjehus satt till 130 st 
men detta lyckades vår förening pruta ned till de nuvarande 
100 även om vi helst sett ett ännu lägre antal bostadshus. 

Förhoppningen från byggnadsfirman var att starta med 50 st 
småhus 1976 för att bygga ytterligare 50 st småhus 1977. Men 
då vi fann ett stort antal fel i stadsplanen var vi tvungna 
att gång på gång överklaga stadsplanen varför markarbetena in- 
te kunde startas förrän i mars 1979. 

Tyvärr fick vi inte vår vilja igenom med stora tomter. Någon 
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kanske inflikar att tur var väl det för annars hade väl tomt- 
priserna varit alldeles för höga. 

I båda byarna finns olika hustyper på 4 och 6 rum och kök var- 
av 4-rummarna kostar 7 640 kr pr månad och 6-rummarna 7 977 kr 
pr månad under första året. Därefter höjs priset pr månad till 
7 900 kr för 4-rummarna och 8 012 för 6-rummarna. Man frågar 
sig om priset för hus med större tomt kan bli högre än för 
dessa radhus? 

Orsaken till dessa höga boendekostnader är att inga statliga 
lån beviljades på husen då markkostnaderna var för höga. 

Jag nämnde i samband med byggandet av Utsäljeområdet hur de 
tidigare boende inom området uppfattade byggnadsarbetarna och 
jag vill nog gärna ägna ett par rader även till kontakten mel- 
lan arbetarna och de boende i det nya Milstensområdet. 

Som jag tidigare nämnde var arbetet med igångsättningen av 
markarbetena starkt försenade då den sista stadsplanen "klub- 
bades" och det gick i viss mån ut över de boende på så sätt 
att skogsavverkarna började sina arbeten redan klockan 4.30 
f m oavsett om det var lördag, söndag eller vanlig vardag och 
det skapade helt naturligt en stor irritation. Det är ju som 
bekant ytterst få människor som vill vakna en lördag eller 
söndagsmorgon redan klockan halv fem. 

Det blev något bättre när byggnadsarbetarna kom. De började 
inte förrän halv sju och dessutom arbetade de inte på helgda- 
garna. Så allt hade varit någorlunda om man inte hade haft des- 
sa sprängningar som var lika kraftiga som i Utsäljeområdet. 

Allt har sin övergång så ock dessa besvär, så nu börjar vi 
känna att nerverna sitter på de rätta ställena i kroppen. Gi- 
vetvis saknar vi det stora lugn som rådde innan byggnationen 
påbörjades och visst saknar vi den vackra skogen som fanns 
här förr. 

Har Ni accepterat området kanske någon frågar! På den frågan 
måste jag och mina gamla grannar svara ett starkt och kraf- 
tigt NEJ!!! 

Har vi några förhoppningar rörande området? Ja, se det har vi, 
och det är att namnet Milsten bergbyn omgående ändras till 
Skogshem. 



110 

 



111 

Hyreshusen i Snättringe 

På ett par ställen inom Snättringe finns hyrehus byggda och 
det är på följande platser: 

1. Lillskogsvägen 2 - 4 

2. Byalagsvägen  20 - 30 

3. Yrkesvägen     1 - 5 

4. Häradsvägen   35 

Husen vid Häradsvägen byggdes 1953 och byggmästare var 
B Thorslund. 

Innan husen byggdes var det stora problem som måste klaras av. 
Ett av dessa var att marken där hyreshusen skulle ligga var 
föremål för stadsplaneändring. 

Med anledning därav måste Thorslund söka dispens hos Länssty- 
relsen dit även ansökan om byggnadslov måste inges. 
Herrans kvarnar mal långsamt men länsstyrelsernas går ännu 
trögare har någon sagt och det besannades även denna gång. 

Ett annat problem med dessa hyreshus byggande var att förut- 
sättningen för att boendekostnaderna skulle kunna hållas på 
en rimlig nivå var att man måste söka statliga s k tertiär- 
lån samt tilläggslån och med anledning därav gick man in till 
Kungliga Byggnadsstyrelsen med låneansökan. 

Orsaken till att husen skulle bli alltför dyra att uppföra 
utan statliga lån var att marken i kvarteret Idrotten låg på 
gammal kärrbotten vilket skulle medföra stora kostnader för 
markarbetena. 

Detta insåg också Kungliga Byggnadsstyrelsen och avslog ansö- 
kan om statliga lån. 

Detta medförde att hela budgeten "sprack" för byggmästare 
Thorslund. Låt oss se på hans kostnadskalkyl. 

Han hade räknat med att bygga totalt 55 lägenheter, livsme- 
delsaffär med speceri-, charkuteri och fiskavdelning samt någ- 
ra kontorslokaler i bottenvåningen. 
Hyran för bostadslägenheterna skulle bli 38 kr pr m2  och in- 
satsen följande 

a) 2-rummare kr 4 000 

b) 3-rummare kr 5 000 

Nu fick alltså inte byggmästare Thorslund det statliga lån han 
räknat med och hur gick det då? 
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Jo, han överlät byggnationen till AB Lide som därigenom blev 
entreprenör. Samtidigt sändes ett brev till de personer som 
visat intresse att flytta in i fastigheterna när de stod kla- 
ra. 

I brevet till spekulanterna stod att man tyvärr inte hade fått 
det statliga lån man hade räknat med i sin kostnadskalkyl och 
att man därigenom tvingades höja insatserna till 

a) 6 666:67 för enrummare 
b) 10 000   för tvårummare 

c) 13 333:35 för trerummare 

En del av spekulanterna drog sig då tillbaka och överlät lä- 
genheten till andra. 

Hösten 1954 stod man så klar med de båda fastigheterna efter 
många och stora problem för byggnadsföretaget som troligen 
drog en lättnadens suck vid invigningen. 

Men den sucken torde ha blivit en hicka istället. Professor 
Nylund från Tekniska Högskolan som fått i uppdrag att slutbe- 
siktiga fastigheterna fann att cementen i väggarna var under- 
målig. Balkongerna skulle inte vara säkra för de boende var- 
för dessa måste byggas om. Källargolvet hade "kastat loss" 
från mellanväggarna vilket innebar att golven måste göras om. 

Som jag tidigare nämnde byggde man på gammal kärrbotten och 
det hade inte arbetsledaren tagit hänsyn till. 

Flyttlassen som hade startat fick vända tillbaka till hyres- 
gästernas gamla adresser. Byggnadsföretagets personal, utom 
arbetsledaren som fick avsked, måste komma tillbaka och bätt- 
ra på de brister som uppstått i fastigheten genom rent slarv. 
Väntetiden på lägenheterna blev ytterligare tre månader och 
jag undrar vart de hyresgäster tog vägen som redan överlåtit 
sina lägenheter till nya familjer. 

I dag är allt väl beträffande de boendes inre miljö, men jag 
har många gånger undrat hur de upplever 

a) sorlet från idrottsplatsen som ligger alldeles intill, 
och 
b) de starka strålkastarna som hela tiden lyser över id- 
rottsplatsen. 

En förbättring i det senare fallet har numera uppstått i och 
med att strålkastarna skall släckas klockan 22. 

Tidigare lyste dessa strålkastare hela nätterna. 
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De viktigaste årtalen i 
Snättringes historia från 1873 
1873: Snättringe gård friköps från Fullersta säteri 

Torpet Matinelund friköps från Snättringe gård 

1917: Snättringe gård avstyckas 

1918: Stuvsta stationshus står klart för invigning 

1919: Snättringe - Milstens Tomtägareförening bildas 

1922: Posten i Stuvsta öppnas i stationshuset 

1924: Häradsvägen påbörjas 

Snättringe får inomhusbelysning 

1925: Långsjövägen, nuvarande Stambanevägen, byggs 

1926: Snättringe får "egen" brevbärare 

1927: Häradsvägen står klar 
Ringvägen byggs 

1928: Snättringe blir municipalsamhälle 

1930: Snättringeskolan klar för invigning 
Utomhusbelysningen tänds för första gången 

1932: Invånarantal i Snättringe: 552 personer 

1932 - 
1935: Ängsvägen byggs 

1934 - 
1938: Snäckvägen byggs 

1945: Invånarantal i Snättringe: 1 400 personer 

1948: Snättringe - Milstens Tomtägareförening ändrar namn 
till Snättringe Fastighetsägareförening u p a 

1951: Snättringes första kommunala vatten- och avloppsled- 
ning iordningsställs 

1952: Huddinge blir storkommun 

Omkr. 
1963: Snättringe Samlingslokal blir en av Huddinges första 

fritidsgårdar 

1963: Källbrinksskolan klar för invigning 

1968: Häradsvägen breddas 
Den första kommunala lekskolan startar i Snättringe 

1969: Snättringe samlingslokal brinner 
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I mitt kapitel Lunka på Lunka på ........ skrev jag inte ut 
att vägarna, när de var klara, överläts till municipalsamhäl- 
let (Det gäller alltså efter 1928). 

En artikel som bevisar detta återfann jag i Socialdemokraten 
från 1937 där det under frågespalten "Juridiska byrån" står 
följande fråga och svar: 

"I ett samhälle har vägarna genom gåvobrev skänkts till 
samhället ooh en egnahemsförening*) handhar förvaltningen 
av vägarna. I de flesta tomtägares köpekontrakt finnes en 
Vägbestämmelse, enligt vilken en avgift av 5 kronor**) år- 
ligen skall erläggas för vägunderhåll. I vissa köpekontrakt 
är denna bestämmelse emellertid struken. I följd härav er- 
lägges årsavgiften icke av alla tomtägare. Nu frågas: Fin- 
nes det i den nya väglag, som skall träda i kraft den 1 ja- 
nuari 1937, någon bestämmelse som ålägger alla tomtägare 
skyldighet att bidraga till vägunderhåll? 

"Undrande" 

Svar: Den nya väglag som skall träda i kraft 1 januari 
1937, gäller endast allmänna Vägar. Eftersom underhållet 
av de ovannämnda vägarna i samhället hittills ombesörjts av 
tomtägarna torde vägarna vara enskilda och i anledning där- 
av är 1926 års lag om enskilda vägar tillämplig. Enligt 
nämnda lag skall väg, som prövas vara till stadigvarande 
nytta för två eller flera fastigheter, av dem samfällt un- 
derhållas. Kan överenskommelse ej träffas om resp. fastig- 
hetsägares skyldighet att delta i vägunderhållet, kan Väg- 
delning begäras. Rätt att påkalla sådan förrättning till- 
kommer ägare av fastighet, som saken förmenas angå. Ansö- 
kan om vägdelning göres hos Länsstyrelsen, som förordnar 
lantmätare eller annan person att verkställa förrättningen. 
Skyldighet att underhålla vägen fördelas mellan fastighets- 
ägarna med hänsyn till den omfattning, vari de begagna sig 
av vägen. 

*) = kan vara Snättringe-Milstens Tomtägareförening 

**) = blev sedemera kallad vägtian 
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Snättringe Sportklubb 

I villakvarteren intill Snättringe gård och ner mot Långsjöns 
sydöstra spets växte Snättringe Sportklubb fram i början av 
30-talet. Klubben stiftades den 22 februari 1931 och de ung- 
domar som stod i förgrunden var: Erik och Sven Bergsmark (Pet- 
tersson) , Harry Nyberg, Tore Engström och Sven Blomqvist med 
flera. Samlingspunkterna var festplatsen i samhället, bandy- 
planen på Långsjön och "Nybergs gärde" som var beläget i kors- 
ningen av Snättringe- och Frösövägen. "Nybergs gärde" var inte 
stort, plats fanns för hopp och kast samt två fotbollsmål. Det 
lilla gärdet blev en kär tummelplats för ungdomarna i Snätt- 
ringe. Under ljusa vårkvällar spelade man fotboll eller träna- 
de allmän idrott. Under vintermånaderna samlades man på Lång- 
sjöns is. Ungdomlig entusiasm och vilja blommade för fullt. 

De idrotter som man utövade var: bandy, fotboll, allmän idrott 
och simning. Under årens lopp har också skidåkning, damhand- 
boll, schack och bordtennis funnits på programmet. SSK var 
vilande under några svåra år i slutet på andra världskriget, 
men har alltsedan pånyttfödelsen 1945 endast bedrivit bandy 
och orientering. En kombination som visat sig gå bra ihop. 

I bandy kom SSK upp i division III 1973 men spelar i år i di- 
vision IV. Orienteringssektionen är synnerligen aktiv, i täv- 
lingssammanhang och ur arrangörssynpunkt. Sektionen arrange- 
rar årligen stora tävlingar samt framställer orienteringskar- 
tor. En verksamhet som pågått i 10 år. 

Under senare år har klubbens sektioner expanderat kraftigt be- 
roende på att de arrangerar kurser i bandy och orientering. I 
bandy t ex har SSK hela 7 lag i seriesammanhang. Orienterings- 
sektionen har sommarläger för sina ungdomar och bandysektio- 
nen sänder ungdomar till vinterläger i Falun. Bägge sektio- 
nerna medverkar i SIA-skolan. 

Klubbens riktlinjer inför 80-talet är att bandylaget återtar 
sin plats i division III samt att sektionernas friska satsning 
med ungdom skall utvecklas alltmer. 

Jag önskar SSK all lycka i framtiden och passar samtidigt på 
att lyfta på hatten för 50-årsjubilerande Snättringe Sport- 
klubb. 


