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2020 blev ett skakande år för oss människor på denna jord. Så plötsligt 
ändrades alla förutsättningar. Vi hade varit vana vid influensor med 
inte av denna dramatiska omfattning i antal döda och svårt sjuka.

Många goda värden försvann. Vi skulle inte träffa andra människor 
från i slutet av februari. Folk skulle arbeta hemifrån om de kunde det. 
Många har blivit tvungna att isolera sig fullständigt. Samhället har 
förändrats så stort att det inte kommer att bli samma värld att leva 
i när detta tar slut. Många tidigare givna förutsättningar kommer att 
ifrågasättas. Det är i påfrestningens stund det blir väldigt klart hur 
samhället och enskilda människor fungerar.

Jag hoppas bara att vi kan behålla en värdig civilisation. Det ska 
inte vara så att äldre ska offras, som det gjordes i gamla tider. Min mor 
dog, 93 år, när hon kom till ett vårdhem med Coronavirus efter att 
hon tappert kämpat sig igenom en tuff sjukhusvistelse utan Corona. 
Hur många kommer att fortsätta att arbeta hemifrån. Myndigheter 
och företag tjänar mycket pengar om de inte behöver hålla med 
arbetslokaler. Det blir svårt för chefer att ha närhet till sin personal. 
Många chefer kanske inte behövs.

Ungdomar har behov av att träffa varandra. Ska deras möten 
enbart ske per data. Barnafödandet kan minska.

Det som har varit positivt är att föräldrar förmodligen har fått mer 
tid att vara med sina barn. Likaså har fler nog sökt sig ut i naturen och 
inom landet. Behöver vi flyga utomlands så ofta?

Det börjar bli dags att fundera på vilket samhälle vi vill komma till-
baka till när smittorisken är över.

Vi i föreningen har försökt hålla igång vår verksamhet också med 
särskilda åtgärder för att hjälpa människor att minska risken att bli 
smittad. 

Vår fortsatta ambition är att gå vidare på denna stig. Vi tror på att 
människor mår bra av att vara tillsammans och att ensam inte är stark. 
Vi kommer fortsätta att verka för att människor kan samlas och ha 
trevligt tillsammans så snart det är möjligt.

Det vore hemskt sorgligt om människor fastnar i ensamhet och 
isolering. 

Snart kommer våren, då fåglarna förhoppningsvis kvittrar. Sitt inte 
enbart inne och kura.  Låt oss 
gå ut, mötas och kvittra med 
lite avstånd på gatan och i sko-
gen. Var glad att vi lever med 
fåglarna.

Lars Lehman,  
ordförande

Innehåll i 
detta nummer
Verksamhetsberättelse 2020 ...... 4

Hållbarhet i trädgården ....... 6

Notiser från föreningen ....... 8

Hjärtstartare i Snättringe .... 9

Notiser från föreningen .......10

Välkommen till Jessies ........12

Bli medlem ....................14

Ny ägare till Lövdalens bil ...16

Trädgårdstips för hållbarhet ..18

................................

Förändrat samhälle

Snättringe Husblad  

ges ut av Snättringe  

Fastighets ägareförening 

Medlemsinformation utkommer  

4 gånger per år varav  

Husbladet 3 gånger per år. 

Upplaga: 3 200 ex

Ansvarig utgivare: 

Lars Lehman, 073-33 00 668

Redaktion: 

Bengt Höglund, 08-774 97 47

Lars Tiberg, 070-686 90 46

Annonsansvarig: 

Bengt Höglund, 08-774 97 47

Tryckeri: Kjellis Offset

Postgiro: 7 52 73-3

Adress: Snättringe  

Fastighets ägare förening 

c/o Gråbergsvägen 17 

141 43 Huddinge

E-post: info@snattringe.com

Hemsida: www.snattringe.com

Miljö och stadsplaner 
Lars Lehman 073-33 00 668
Mats Persson 070-530 40 66

Placeringar 
Annsofi Ericsson-Lehman  
 070-341 33 33
Kjäll Järvliden  073-088 88 91
Björn Norén 070-536 77 02 

Studie - kultur
Halina Öhman 070-478 92 36
Jane Meckbach 070-317 58 85
snattringeyoga@gmail.com

Tält
bokning@snattringe.com
Gert Östergaard 070-736 16 84
Lars Lehman 073-33 00 668

Återbruk
Johan Pettersson 070-874 19 87

Miljö och trädgård
Annsofi Ericsson-Lehman  
 070-341 33 33
Lisa Mannberg 070-848 87 50

Revisorer
Kennet Bergh 072-575 00 57
Hans Elinder 072-529 88 77  
   
Revisorssuppleanter
Gustaf Rubensson 08-711 31 11

Valberedning
Alexandra Birk 070-811 54 16

E-post  info@snattringe.com
Hemsida www.snattringe.com
Swish 1230916486
Postgiro 75273-3
Facebook facebook.com/snattringe

Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer

Annonsera i Husbladet!
Du når cirka 3 200 hushåll i Snättringe, tre gånger om året. Våra läsare är en köpstark grupp 
som gärna gynnar sina lokala leverantörer!

Vänd dig till Bengt Höglund på telefon 08-774 97 47. Priserna nedan är exklusive moms och 
gäller per nummer vid annonsering med samma material i tre nummer. Dimensionerna anges 
i cm, bredd x höjd. Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.

Medlemsrabatter
Visa upp årets medlemskort i  
Snättringe Fastighetsägareförening.

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

Thomas Glaad AB / Fuktskyddade Hem 
Källbrinksvägen 43B. Tel 08-779 805. 
5 % på allt inom grävning och mark-
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Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82
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Grannsamverkan 
Eva Antonsson 070-714 26 40
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Bo Antonsson 070-714 26 40

Historia 
Gunnel Jacobsen  070-228 66 72

Information  
Bengt Höglund 08-774 97 47 
Lars Tiberg 070-686 90 46 
Lars Lehman 073-33 00 668

Medlemsregister 
medlem@snattringe.com
Jan Samuelsson 070-963 19 20
Inger Samuelsson 08-774 98 20

Annonsprislista

Storlek Sv/v Färg
Helsida (21 x 30 cm) – 3 500 kr
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)  1 000 kr 1 800 kr
Kvartssida    
 liggande (16,5 x 6 cm) 750 kr 1 000 kr
 stående (8 x 12,5 cm) 750 kr 1 000 kr
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Verksamhetsberättelse 
2020 
Inledning 
I början av 2020 blev vår jord drabbad av en influensa 
som ändrade människors liv. Vår förenings ambition att 
göra saker tillsammans och uppmuntra människors sam-
varo blev grymt motverkad av tvingande restriktioner 
och en dödlig smittorisk. Risken fanns i hög grad kvar vid 
utgången av året. 

Möten och medlemsantal 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under fören-
ingens 101:a år, huvuddelen på avstånd via nätet. Därutö-
ver har föreningsfunktionärer haft mängder av aktiviteter 
i olika arbetsutskott och med andra externa kontakter. 

Den 2 oktober hade vi 1258 medlemmar - en minsk-
ning med 25 sedan förra året samma tid. 

Under året har Jan och Inger Samuelsson skickat ut 
information om föreningens verksamhet till nyinflyt-
tade vilket har varit fortsatt viktigt för att hålla uppe 
medlemsantalet. 

Årsmötet 
Det 101:a årsmötet skulle hållas i Snättringe skolas fina 
matsal den 18 mars med Pia Hedenblad som inbjuden 
föreläsare. Med anledning av den tilltagande pandemin 
flyttades årsmötet efter styrelsebeslut fram till den 14 
oktober 2020. Motioner hade inkommit med frågor om 
medlemskorten och trafiken på Lönnvägen. Beslutades 
att styrelsen skulle arbeta vidare med trafiken på Lönn-
vägen och att vi fortsättningen ska ha digitala medlem-
skort. Föreläsningen som Pia skulle ha hållit genomfördes 
senare som webinarium med 12 deltagare. 

202002202020
Den 20 februari 2020 kl 20.20 bjöd vi in samtliga boende 
till samling vid Långsjöns södra ände för gemensam grill-
ning. Vi var omkring 10 personer som trotsade regn, kyla 
och mörker för att grilla en stund tillsammans vid detta 
minnesvärda tillfälle. 

Julgransplundringen 
Årets julgransplundring genomfördes för det 49:e året! 
Antalet betalande 196 barn och 180 vuxna betalande. 
Vi sålde 2157 aktivitetsbiljetter vilket tyder på att många 

roade sig. Ytterligare ett antal små barn gladde oss med 
sin närvaro, men behövde inte betala inträde. Vi använde 
Swish för att sälja biljetter vilket var en lyckad förändring 
jämfört med att hantera kontanter. Strålande Slagsta 
Gille såg till att både vuxna och barn fick lust att dansa 
runt granen. Clownen Filoche fångade barnens förtjusta 
uppmärksamhet.

Trädgårdsprodukter 
Tyvärr har vi inte funnit någon som kan sköta leveranser 
för förmedling av trädgårdsprodukter. 

Husbladet 
Vi är glada för att ha kunnat ge ut vår fina medlemstid-
ning med 3 nr i år. Vi hade även ett nummer av enklare 
slag. Husbladet är vår viktigaste och bredaste kontakt 
med våra medlemmar. I slutet av året började vi inom 
styrelsen arbeta med att förnya vår hemsida. 

Miljö och stadsplaner 
Under året har vår kommitté aktivt medverkat i en rad 
frågor kring miljö och stadsplanefrågor i Snättringe. Det 
har bl.a. rört sig om hus som gjorts om till små lägenhe-
ter och Attefallsfrågor. Vi ser en risk att utsatta människor 
kan bli utnyttjade att betala oskäligt höga hyror för dåliga 
boendeförhållanden i vårt område. 

Grannsamverkan mot brott 
Grannsamverkan mot brott har fortsatt med stark sam-
manhållande kraft tack vare Eva Antonsson. 

Den 9 oktober hade vi grannsamverkansmöte i Snätt-
ringe skola. 15 st deltagare varav några var hundkollare. 

Vi kom fram till att tryggheten skulle kunna öka om vi 
i föreningen verkade för att ta fram några ”hjärtstartare” 
i området. Vi skulle även utbilda fler hjärt-lungräddare 
inom Snättringe. 

Som en aktivitet för att öka kontakten och trygghe-
ten bland de boende uppmuntrade föreningen för andra 
året alla att tända marschaller ute mot gatan vid årets 
mörkaste dag kl. 1800 för att fira ljusets återkomst. 

Studiecirklar och kultur – yoga. 
Till vår stora glädje har verksamheten i närområdet med 

yoga under torsdagar och söndagar kunnat fortsätta. 
Jane Meckbach har med stor energi tagit tag i vår upp-
skattade Yogakurser. Pia Hedenblad höll under året en 
digital och uppskattad kurs om Hållbar trädgård. 

Återbrukskommittén 
Vi planerade och fick tillstånd för att ordna en skottkär-
reloppis våren 2020 vid Långsjöparken. Med anledning 
av stor smittorisk beslutade vi att skjuta upp aktiviteten 
tills vidare. 

Snättringedagen 
Snättringedagen 2020 ställdes in av Snättringeskolans 
föräldraförening på grund av rådande pandemi. 

Långsjörundan 
Årets Långsjörunda planerades med mail utan möten. 
Både vi och övriga deltagande föreningar bedömde att 
den skulle kunna genomföras med de riktlinjer som var 
gällande. Vi skickade in en ansökan om tillstånd till poli-
sen men fick ett negativt besked. Resultatet blev att vi 
tvingades att ställa in aktiviteten. 

Tält, golv, bord och stolar 
Under året var det mycket svårt för de boende att ha 
möten tillsammans. Det betydde att bokningen av fören-
ingens tält, golv, bord och stolar i stor utsträckning ställ-

des in och minskades i omfattning. Det blev en ganska 
rörig situation, men vi hoppas att det fungerade för dem 
som nyttjade möjligheten. 

Särskilt riktade åtgärder
Mellantältet med golv lånade vi ut gratis till Tumba vård-
central i omkring ett halvår, efter en förfrågan från verk-
samhetschefen i Botkyrka kommun.

Boende i Snättringe erbjöds genom ett initiativ från 
en av våra medlemmar, Lisa Mannberg, hjälp med hem-
körning av mat och andra förnödenheter genom ”Stöd-
jande handen”

Samverkan 
Vi har haft fortsatta kontakter med våra vänföreningar, 
Stuvsta Villa-och Trädgårdsförening och Fullersta fastig-
hetsägareförening. Samverkan med föreningarna i Lång-
sjörundan känns också befogade. Vi vill också framföra 
att kontakterna med kommunens politiker fungerat bra 
under året. 

Styrelsen vill tacka alla medarbetare, engagerade 
medlemmar och övriga medlemmar för att vi tillsam-
mans har verkat för de boendes bästa under året. 

Snättringe i februari 2021
Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening 

Enkelt! Topsa dina värdesaker; cyklar, robotgräs-
klippare, utemöbler, grillar…

Kom ihåg dina värdesaker inomhus också. 

Du får ett kit med en flaska märkvätska som räcker till ca 
50 föremål, varningsdekaler att sätta på märkta före-
mål, tillgång till att lägga in föremålen i en internationell 
spårdatabas som polisen har tillgång till.

Pris för våra medlemmar är 695 kr

Nu inför utesäsongen är det dags att DNA-märka!

Du kan också ringa 070-89 112 11  
om du har frågor eller vill beställa.

Läs mer och beställ på vår hemsida,  
www.snattringe.com
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TVÅ ADRESSER
       - SAMMA TEAM!

Mån-Fre 8.00-17.00
Stambanevägen 117, Stuvsta

08- 711 33 75

Mån-tors 7.15-17.00
Fredag 7.15-15.00

Häradsvägen 121, Segeltorp

08- 774 95 90

Vi gör allt för din bil . . . & lite till!

Hållbarhet i trädgården
Inbjudan till en online-föreläsningar via Zoom om biologisk mångfald med 
trädgårdsarkitekt Pia Hedenblad. Det är en fortsättning på den föreläsning 
som genomfördes 25 februari under rubriken ”Hållbarhet i trädgården, en 
introduktion”. 

Du behöver inte ha deltagit på den första online-före-
läsningen för att anmäla dig till den här. Under föreläs-
ningen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor 
och få svar. På annan plats i tidningen hittar du Pias fem 
bästa tips för en hållbar trädgård.

Biologisk mångfald
Här får du tips på hur du kan planera sin trädgård för att 
öka den biologiska mångfalden. Vi går också igenom 
växter som lockar fjärilar, bin, fåglar och andra nyttodjur 
till din trädgård. 45 minuter föredrag med avslutande 
frågestund. 

Varmt välkommen!
Datum: 17 mars

Tid: 18.30 – 19.30

Kostnad: Medlemmar 120 kr 
Icke medlemmar 220 kr

Anmälan:
Gå in på vår hemsida www.snattringe.com 
Du får en länk till utbildningen när anmälan och 
betalning gjorts.

Trädgårdsarkitekten Pia Hedenblad driver Hedenblads 
Trädgård & Design. Hon jobbar främst med att designa 
trädgårdar och har en passion för hållbarhet och biolo-
gisk mångfald. 

Läs mer och spana in hennes blogg på 
www.hedenbladstradgard.com
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Var finns det hjärtstartare i 
Snättringe?
Om vi drabbas av hjärtstopp här i Snättringe finns det förhoppningsvis 
någon i närheten som kan hjälpa till med en räddande insats. Hjärt- och 
lunghjälp behöver sättas in omedelbart samtidigt som någon ringer 112. 
Varje sekund är viktig. Räddningsverkets fordon från stationen mellan Mil-
sten och Utsälje är utrustade med hjärtstartare. De kan komma om de inte 
är upptagna med annat uppdrag.

Det finns också ett hjärtstartarregister över var hjärt-
startare finns över hela Sverige. I vårt område finns det 
en apparat registrerad på Glimmerstigen hos en privat-
person. Den är bara tillgänglig vissa tider.

Vi tror att det kan finnas fler hjärtstartare i Snättringe. 
Vi vill därför vädja om att ni som har en sådan registrerar 
den på www.hjartstartarregistret.se 

Föreningen planerar att se till att det finns tillgång till 
fler hjärtstartare i vårt område. När vi har fått en klar bild 
av hur situationen ser ut kommer vi att undersöka var det 
är lämpligt att placera ytterligare hjärtstartare.

Dessutom finns det många bland oss som har utbild-
ning som livräddare och är beredda att springa till en 
nödställd om de får ett sms.  Snättringe fastighetsägare-
förening planerar att ordna utbildning av fler livräddare 
här i Snättringe. Coronan gör dock att hjärt-lungrädd-
ning inte är så lätt just nu. Mer information finns på 
www.smslivraddare.se 

Lars Lehman

Tack för kaffet!
Ett stort tack till vår medlem Dimitrios som varje år skickar ett extra bidrag till en kopp kaffe 

åt kassören i samband med medlemsinbetalningen. Det ger en härlig guldkant på den 
dagen och kaffet smakar extra gott. Efcharistó för en trevlig gest på grekiskt maner.

Annsofi, kassör

Utsäljeskolan ska rivas
Utsäljeskolan ska rivas och en ny skola för ca 940 elever 
från förskoleklass till årskurs 9 ska byggas. Rivningen 
påbörjas under sommaren 2021 och den nya skolan ska 
förhoppningsvis vara inflyttningsklar 2024. Under tiden 
som den nya skolan byggs flyttas verksamheten till tillfäl-
liga lokaler (paviljonger) på Källbrinks IP.

Trädgårdskväll på nätet

Snättringe Fastighetsägareförening bjöd i februari in 
till en trädgårdskväll på nätet där Pia Hedenblad från 
Hedenblads Trädgård pratade om hållbar trädgård. Den 
digitala föreläsningen inleddes med att moderator Mar-
garetha Forssell presenterade föreningen och dess verk-
samhet. Därefter höll Pia en inspirerande utbildning om 
hur vi kan få en hållbarare trädgård. Pia visade samtidigt 
en trevlig power-point presentation så det var lätt att 
följa med i föreläsningen.

Tekniken fungerade bra och det var enkelt att ställa 
frågor till Pia via systemet och det blev livliga diskussio-
ner kring de olika frågorna. Nu ser vi fram emot nästa 
föreläsning den 17 mars där Pia ger en fördjupning i hur 

vi kan få en mer biologisk mångfald genom våra val av 
växter för olika miljöer. 

Vill du vara med kan du anmäla intresse via vår 
hemsida www.snattringe.com.

Årsmötet flyttas

Snättringe Fastighetsägareförening ska normalt ha års-
möte under våren men med anledning av det rådande 
pandemiläget har vi beslutat att flytta mötet till i höst 
– onsdagen den 25 augusti. Vår förhoppning är att tack 
vare de vaccineringar påbörjats ska läget vara ett annat 
och vi kan mötas i Snättringeskolan som vi brukar. Den 
gamla styrelsen håller ställningarna till vidare. Verksam-
hetsberättelsen hittar du i tidningen men kallelse kom-
mer när vi närmar oss mötestiden.
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Ett extra handtag i coronatider

Det finns fortfarande möjlighet att få hjälp med att 
handla och bära hem varor om du tillhör riskgruppen. 
Föreningens projekt ”Stödjande handen” drivs på initiativ 

av Lisa Mannberg som du kan nå på 070-84 88 750. Kon-
takta Lisa om du har behov av att få hjälp att få hem t.ex. 
en efterlängtad matkasse

Nytt utseende på föreningens hemsida

I början av februari 2021 lanserade vi vår nya hemsida 
som säkert fler av er redan uppmärksammat. Det var 
dags att hitta en ny layout som fungerar lika bra i telefo-
nen som på datorn. Vi vill ge en så heltäckande bild som 
möjligt av vad föreningen arbetar med och gärna också 
lite inspiration till att bli medlem och stötta vår verksam-
het. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt men 
för att ta del av den mest aktuella informationen vill vi 
rekommendera ett besök på vår facebooksida. Där hit-
tar du datum för våra aktiviteter men även andra nyheter 
som berör vårt närområde. 

Välkommen att besöka våra informationskanaler: 
Hemsida: www.snattringe.com .  
E-post: info@snattringe.com. 
Facebook: facebook.com/snattringe.

Gör en teckning eller målning

Vi bjöd in till ett spännande och roligt uppdrag: Gör en 
teckning eller målning som beskriver varför du tycker det 
är häftigt att bo i Snättringe!  Bidragen hängdes upp i 
tunneln vid pendeltågsstationen i Stuvsta den 10 januari 
2021 och togs ned en vecka senare. Du som passerade 
fick gärna kommentera utställarnas bidrag på vår hem-

sida eller facebook. Vi ville bara på detta sätt vill sprida lite 
glädje i dessa mörka tider där även den årliga Julgrans-
plundringen i Källbrinksskolan inte kunde genomföras.

De som lämnade in teckningar var Ellie, Julia, Hilda och 
Linnea. Tack för era fina bidrag !  ligger på hemsidan.

Ingen julgransplundring 2021
Tyvärr kunde vi inte genomföra vår årliga julgransplund-
ring tillsammans med Fullersta Fastighetsägarefören-
ing på grund av rådande pandemi. Det skulle ha blivit 

50:e gången som julfesten arrangerats i Källbrinksskolan 
sedan 1971. Jubileumsfirandet får vi skjuta upp till nästa år. 

Tomtar på besök i Snättringe

Fastighetsbyrån gjorde inför julen en extra insats tillsam-
mans med Stadsmissionen genom att samla in julklappar 
till utsatta familjer och barn. Julklapparna lämnades bl.a. 
till kontoret i Snättringe för att sedan delas ut i närom-
rådet. De klappar som skänktes lämnades in oinslagna 
för att säkerställa att gåvorna skulle hamna där de gjorde 
mest glädje och nytta. 

Två flickor från Snättringe – Julia och Alva – läste upp-
ropet från Fastighetsbyrån och bestämde sig för att att 
samla in pantflaskor och burkar. Lappar lämnades i gran-
narnas brevlådor och flickorna lyckades samla in pant till 
ett värde av 1 182 kr. Med pengarna på fickan åkte de 
till Lekia och började välja presenter. Vi insåg att det blev 
närmre 35 julklappar – allt från smådjur till större penn-
set och ritblock. Allt lämnades till Fastighetsbyrån som 
förmedlade julklapparna vidare till Stadsmissionen för 
utdelning. Julia och Alva planerar att göra samma insats 
även till nästa jul så det är bara att samla burkar och flas-
kor som du kan lämna till flickorna när de ringer på dör-
ren. Ett stort tack från oss alla till er alla som hjälpte till att 
sprida lite julglädje! Julia och Alva
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går att välja ett glas vin eller öl till maten. Alkoholfria alter-
nativ finns naturligtvis också. På sikt hoppas Jessie kunna 
bjuda in till både vinprovning, mingelkvällar och massor 
med mys, musik och trevligheter. Just nu är öppettiderna 
anpassade efter pandemin men det finns möjlighet till 
både frukost, lunch och middag. Menyn varierar efter till-
gång på råvaror och inspiration.

Fynda i second hand butiken
Medan du avnjuter något från menyn eller en kopp kaffe 
kan du även spana in om det finns några fynd i second 
hand affären. Tanken är att det ska vara en blandning av 
nytt och gammalt men bara prylar som passar in i mil-
jön. Det kommer inte att finnas gamla kläder eller massor 
av böcker och cd-skivor. Däremot kan du bjuda på möb-
lerna som du sitter på ifall de känns bekväma och skulle 

passa hemma hos dig. Det finns också ett galleri där du 
just nu kan köpa en tavla signerad Linda Bengtzing.

En naturlig mötesplats
Jessie van der Swan hoppas att när det blir ljusare tider 
ska Jessies Musikcafé och second hand vara det självklara 
valet när man vill äta, dricka och umgås i Snättringe och 
Segeltorp. En kvarterskrog  på Häradsvägen 121 med det 
lilla extra i form av musik och prylar. Om andan faller på 
så kanske Jessie bjuder på en svensk visa eller varför inte 
lite country á lá Dolly Parton. Hennes mamma har näm-
ligen döpt henne till Jessie efter en karaktär i countryse-
rien Macahan. Så kalla henne aldrig Jessica!

Lars Tiberg    

Välkomna till Jessies!
Det hör inte till det mest vanliga i dessa tider att någon öppnar ett nytt cafe 
eller en ny restaurang men Jessie van der Swan tvekade inte. Hon hyrde 
in sig hos Reko Car Wash i Lövdalen och bjöd in snättringeborna till Jes-
sies Musikcafé och Second hand. En kopp kaffe eller bit mat med chans att 
få höra en hemlig gästartist uppträda eller varför inte en visa framförd av 
 Jessie själv.

Coronan slår till
När pandemin slog till var Jessie anställd hos Fredrik Eriks-
son från Långbro Värdshus som hade öppnat den nya 
restaurangen på Nationalmuseum. Kritikerna öste lovord 
över restaurangen och allt såg ljust ut. Men när de nya 
coronareglerna började gälla blev personalen varslad 
och alla hoppades på att det snart skulle bli ljusare tider. 
Men Jessie orkade inte vänta längre utan slog till när det 
öppnades en möjlighet att starta en egen verksamhet. 
Drömmen hade funnit länge och med Jessies erfarenhet 
från restaurangbranschen och som sångerska och nöjes-
värd på Birka Cruises, SiljaLine och inte minst Wallmans 

salonger fanns en plan. Det skulle bli en kombination av 
musikcafé, restaurang och second hand. Dörrarna öpp-
nades 1 december 2020.

En spännande utmaning
Jessie älskar mat, bakning, kaffe, loppis och att sjunga så 
den enda möjligheten att få allt på samma ställe var att 
starta eget. Trots att behöva navigera bland alla regler 
och tillstånd, utrusta ett nytt kök och planera hela verk-
samheten tycker Jessie att allt känns oerhört roligt, utma-
nande och fantastiskt spännande. Allt under pågående 
pandemi. Fullständiga rättigheter är redan på plats så det 
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Nu är det... Tryckartime!
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• Foldrar
• Mappar

• Kuvert
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• Blanketter
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Trycksaker för alla tillfällen!
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Svensk husmanskost, äkta italienska 
delikatesser samt catering! Framgången med 
att servera vegansk mat kommer vi fortsätta 

att arbeta vidare med under 2021! Vi erbjuder 
nu ännu flera vegetariska/veganska, falafel 
rätter, självklart har vi glutenfria alternativ.

NYHET! Beställ och betala 
via mobilen utan app eller 
registrering! Scanna QR-
koden för beställning. Notis 
i mobilen när maten är klar. 

Häradsvägen 69, 08-711 55 15, deli-italia.se 
Måndag-fredag 9.00–21.00, lördag-söndag 11.00–21.00

 Dagens lunch serveras vardagar 9.00–14.00

Bli medlem i Snättringe 
 Fastighetsägareförening!

Vi välkomnar dig som är villaägare, radhusägare och bostadsrätts innehavare och bor 
i Snättringe. Vårt område sträcker sig från järnvägen i öster till Lövdalsvägen i väster 
och från brandvägen genom Gömmareskogen i söder till Stockholm i norr. Det bor 

ca 7 000 invånare i nästan 3 000 hushåll. 

Varje valår går vi ut med en enkät där de boende får svara på frågor rörande skolor, 
kommunikation, samhällsservice m.m. Svaren ligger till grund för föreningens fortsatta 
arbete. Det kan vara svårt att som enskild driva frågor gentemot myndigheter men som 

grupp kan vi påverka! Vi är en aktiv förening som också främjar trivsel och trygghet 
inom vårt område vilket vi gjort i över 100 år-sedan samhället kom till.

Vår vision är Snygga Trygga Snättringe.

Bland våra aktiviteter kan nämnas:
• Vi ger ut vår uppskattade tidning Snättringe Husblad tre/fyra gånger per år
• Vi agerar i stadsplanefrågor och boendefrågor gentemot kommun och politiker
• Vi bedriver Grannsamverkan och Hundkollen mot brott och skadegörelse.
• Vi medverkar till att årligen arrangera en Julgransplundring i Källbrinkskolan 
• Vi medverkar vid Snättringe skolas vårfest Snättringedagen.
• Vi är initiativtagare till Långsjörundan som genomförs varje år.
• Vi har tre stora partytält samt golv, bord och stolar till utlåning (självkostnadspris).
• Vi städar och vårdar vår sida vid Stuvsta station och målar över klotter på bl.a. elskåp
• Vi arrangerar olika studiekvällar i närområdet t.ex. yoga, trädgårdskurser och loppis
• Vi medverkar till att nedteckna och sprida information om Snättringes historia
• Vi bjuder under varje valår in de politiska partierna för paneldebatt 

Det skulle vara roligt om du också vill bli medlem och därigenom stötta vårt fortsatta  
arbete med att driva frågor som rör vår närmiljö och värna om vårt trevliga område. 

Medlemsskapet kostar 100 kr per kalenderår. Du kan betala via:
Plusgiro 752 73-3 eller Swish 123 0916 486. Uppge din gatuadress.

Vill du veta mer om Snättringe Fastighetsägareförening kan du besöka vår hemsida  
www.snattringe.com eller facebook.com/snattringe.  
Vår e-post adress är: info@snattringe.com Scanna med Swish-appen 

för snabb betalning!
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naden. Kim nämner att man nyligen levererat däck till 
flera Teslor där prisskillnaden mellan olika verkstäder kan 
röra sig om många tusenlappar. 

Annars ligger Kim än så länge lite lågt när det gäller 
service av el-bilar. Det är en kommande marknad men 
det finns många oklarheter när det gäller t.ex. servicein-
tervaller. Dessutom krävs ett särskilt certifikat för att serva 
elbilar eftersom det finns särskilda risker med att hantera 
el på rätt sätt. Även om en elbil saknar motorolja, bräns-
lefilter, kamrem och andra delar som kräver regelbunden 
service av bensinbilar behöver bl.a. bromsarna ses över 
då och då. När det gäller laddhybrider finns däremot inte 
samma fördel med låga servicebehov eftersom det finns 
två drivkällor – både el och bränsle. 

Satsa på bra däck!
Nu dröjer det inte länge innan det är dags att byta däck 
igen. Vinterdäcken ska av och sommardäcken på. Det är 
alltid lika stressigt varje år. Och alltid lika svårt att välja 
däck om man måste köpa nya. Nya tester försöker väg-
leda men det enda som är helt klart är

att det är en investering att köpa bra däck. Utan 
däck med godkänt mönsterdjup spelar det ingen roll 
om man har antisladdsystem(ESC), låsningsfria bromsar 
(ABS), intelligent stöd för hastighetsanpassning (ISA) eller 
4-hjusdrift. Då kan olyckan lura runt hörnet.  

Lars Tiberg

Ny ägare till Lövdalens Bil
Det händer mycket i Lövdalen. Förutom ett nytt café har bilverkstaden fått 
en ny ägare. Det är Kim Petersson som tagit över verksamhet. Han driver 
även Stuvsta Däck som tidigare hette Dannes däck. Totalt är det fem med-
arbetare som delar sin tid mellan Lövdalen och Stuvsta.

Uppdatering och uppfräschning
Lövdalens Bil rullade igång i november förra året och Kim 
har haft fullt upp med att modernisera bilverkstaden och 
uppdatera alla administrativa system – inte minst upp-
kopplingen mot Transportstyrelsen. Dessutom gäller det 
att ha ett fungerade datasystem för att snabbt kunna 
hitta rätt reservdelar till alla bilmärken och modeller. Det 
ska vara lätt och smidigt för både kunden och verksta-
den. En bilverkstad är idag en ren och snygg miljö där allt 
finns på sin rätta plats och kunden möts av ett glatt och 
positivt bemötande. Första intrycket är viktigt och målet 
är att det ska se rent och fräscht ut.

Service trots pandemi
Trots pandemin har verkstaden haft en bra belägg-
ning. Många gamla kunder har följt med från tidigare 

ägare. Bilar går trots allt sönder och behöver service 
trots covid19. Lövdalens Bil jobbar med allt från däck till 
garantiservice där du får en stämpel i serviceboken. Alla 
bilmärken är välkomna när det gäller bensin- och diesel-
bilar. Reparationerna sker fackmannamässigt och med 
kvalitetsprodukter från välkända varumärken. Varje bil-
märke har också ofta en del baskrav när det gäller speci-
fika verktyg så det räcker inte längre med en skiftnyckel 
och en hammare. En större billyft som klarar även skåp-
bilar kommer snart att installeras i Lövdalen. Takhöjden  
är fullt tillräcklig och då kan verksamheten även ta emot 
både budbilar och hyrbilar.

Service på el-bilar
Däckskifte och däckhotell finns i både Lövdalen och 
Stuvsta. Det är hård konkurrens framförallt på däckmark-

Vill du ha hjälp att uppnå dina trädgårdsdrömmar?

Rådgivning & design

Anläggning & plantering

Trädgårdsskötsel

Träd- & buskbeskärning

Välkommen att kontakta Annika på Milstens trädgård.  
070-7275561 eller annika@milstenstradgard.se 
Jag är utbildad trädgårdsmästare med F-skatt och ansvarsförsäkring. 

Vissa trädgårdstjänster kan vara aktuella för RUT-avdrag.

Killarna som jobbar på Lövdalens bilverkstad: Jesper Sandell, Ahmed Nori, Kim Petersson, Kim Vanderberg och Anders Hultman.
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Som trädgårdsägare har vi möjlighet 
att verka för en mer hållbar värld!
Tror du att dina handlingar inte spelar någon roll? Självklart gör de det! 
Alla våra trädgårdar är ju en del i det stora sammanhanget. Som trädgårds- 
eller balkongodlare så har du alla möjligheter att påverka!  Det finns precis 
hur mycket saker som helst som du, jag & vi tillsammans kan göra för att 
främja biologisk mångfald och för att bidra till en grönare värld. Här vill jag 
dela med mig av mina 5 bästa praktiska tips där vi alla kan göra skillnad:

Anlägg en kompost
Allt börjar & slutar med jorden - Lär känna den och tag 
reda på ur du kan förbättra den. Kompostera och skapa 
ett kretslopp där du återför organiskt material från träd-
gården tillbaks till jorden. Med kompost kan du skapa ett 
eget ekosystem.

Vårt värdefulla vatten
Torra somrar, klimatförändringar  och vattningsförbud 
gör att vi måste tänka på hur vi kan vara rädda om vårt 
vatten. Om du måste vattna så gör det på morgonen eller 
kvällen när vattningen ger bäst effekt. Samla regnvatten. 
Täck den bara jorden med täckmaterial eller marktäck-
ande växter, då hålls fukten kvar i jorden bättre.

Rätt växt till rätt plats
Rätt växt till rätt plats ger en hållbar trädgård - Läs på hur 
växterna vill ha det och hitta platsen hos dig som bästa 
passar in på det. Då jobbar du med naturen istället för 
mot den. 

Locka till dig bin och fjärilar
Främja den biologiska mångfalden - Satsa på bi- och fjä-
rilsälskande blommor som ger nektar och pollen hela 
säsongen så hjälper du dem med mat. Eller varför inte 
anlägga en äng. Våra pollinerande insekter  behöver 
också boende så satsa gärna   på ett insektshotell och/
eller kanske en sandig söderslänt för jord/sandbin. Men 
de behöver även vatten så ha gärna en grund skål med 
vatten och tex glaskulor, stenar eller pinnar i så hjälper du 
dem att ha något att sitta på när de skall dricka.

Material och maskiner
Här har vi alla stor makt som konsumenter. När vi är 
många som ställer krav på hållbarhet så kommer vi göra 

skillnad. Idag finns det många bra eldrivna alternativ och 
har du en liten täppa så finns det ju muskeldrivna alter-
nativ. Eller varför inte köpa begagnade maskiner och 
återbruka?  När det kommer till hårda material i trädgår-
den så finns det ofta många olika val att göra. Natur-
sten eller betong? Natursten har mycket lång livstid vil-
ket betongen inte har på samma sätt. Men det är såklart 
en prisskillnad. En lösning kan vara att köpa begagnad 
natursten, då den oftast åldras mycket lite eller åtmins-
tone men en stor portion värdighet. Sen behöver man 
beakta var produktionen sker. Sker den tex i Kina så kan 
enbart transporten göra att  utsläppen av växthusgaser 
ökar med många hundra procent. Då har vi inte ens bör-
jar prata om de sociala frågorna som arbetsvillkor och 
rimliga lön.

Texten är hämtad från min blogg och vill du 
få fler tips och idéer är du välkommen att besöka   
www.hedenbladstradgard.com

Pia Hedenblad

Matbörsen 
Öppet alla dagar 7-22

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

1010% RABATT% RABATT
på hela köpetpå hela köpet

när du handlar för minst 300:-när du handlar för minst 300:-

RabattkupongRabattkupong

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

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

t.o.m 31/12-21

K
lipp ut och ta m

ed till butiken...

Matbörsen 

1010%%

Välkommen Välkommen 
till dintill din

kvartersbutik kvartersbutik 
i Snättringe!i Snättringe!



Vilken drömbostad 
är drömmigast?

Svårt att välja? På fastighetsbyran.com kan du markera dina favoriter, 
ta hjälp av checklistor, utvärdera och mycket mer. Dessutom kan du 

via våra digitala live-visningar gå på visningar direkt från soffan.  
När du hittat din drömbostad kan du få extra hjälp av Köpcoachen 

som ger dig koll på vad som sker i de olika stegen av ett bostadsköp. 
Prova våra digitala tjänster för en enklare bostasdsaffär.

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


