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Det var två män som parkerade en bil lite gömd bredvid transfor-
matorstationen Gråbergsvägen för omkring 25 år sedan. De attacke-
rade sedan en boende när han kom hem på kvällen. Efter händelsen 
ringde jag Vattenfall som direkt satte ut två cementklumpar som jag 
målade vita för att hindra fler gömda bilar. Det var ett sätt att lösa par-
keringsproblem då. Annars har vi inte haft några problem med parke-
rade bilar under de 40 år jag har bott här. Trafiken har mest bestått av 
trevliga gående människor, ofta med hund.

 Idag har vi tydligen problem, som jag inte förstår. De har gjort vårt 
närområde till en zon med parkeringsförbud, med några p-platser 
på gatorna. Från att ha varit ett harmoniskt boendeområde, har vi 
nu fått stress med appar och tider att passa. Borde inte beslutet ha 
tagits att åtgärda endast de gator som har parkeringsproblem?  Kan 
jag få be om lite flexibilitet? Jag hade gärna sett att beslutande poli-
tiker kunde ha pratat med boende på gatan om lämpliga lösningar. 
Huddinge kommun har nu beslutat utan dialog och det finns många 
reaktioner. Vi som bor i området blir mycket negativt påverkade 
genom att många inte kan parkera en stund utanför sina hus längre. 

En utvärdering efter ett år är för lång tid. En utvärdering borde 
kunna göras efter en månad. Det finns behov av akuta åtgärder där 
angivna p-platser medför trafikfara. Reagera nu! I Snättringe bor 
många som har pendlat in till arbeten i city. Trängselskatt, skyhöga 
p-avgifter börjar döda innerstan på bilister. Många behöver ändå sin 
bil för att köra barn, handla och ta del av allmän service. Bilen behöver 
parkeras. Det är underligt att Huddinge har försämrat för stressade 
morgonmänniskor genom att ta bort närheten till pendeltåget. Istäl-
let erbjuds de ytterligare stress på 10 minuters gång från stationen.  
Om du inte har fungerande mobil så kan det nog leda till magsår. Trå-
kigt att förbudszonen praktiskt sett blev så fel och förstörde livskvali-
tén för så många. Rätta 
till - så fort som möjligt!  

Lars Lehman,  
ordförande
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Snättringe Fastighetsägareförenings styrelse och kommittéer

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

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

Medlemsrabatter
Visa upp årets medlemskort i  
Snättringe Fastighetsägareförening.

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

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

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

Styrelse
Ordförande
Lars Lehman 073-33 00 668

Vice ordförande
Bengt Höglund 08-774 97 47

Sekreterare
Margaretha Forssell 070-608 14 82

Kassör
Annsofi Ericsson-Lehman  
 070-341 33 33
Ledamöter
Per Havn 070-891 12 11 
Halina Öhman 070-478 92 36
Mats Persson 070-530 40 66

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

Kommittéer
Fest 
Halina Öhman 070-478 92 36
Jane Meckbach 070-317 58 85 
 
Grannsamverkan 
Eva Antonsson 070-714 26 40
Lars Lehman 073-33 00 668
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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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 tills vidare. Verk-
samhetsberättelsen hittar du i förra numret av Husbla-
det och kallelse kommer i brevlådan när vi närmar oss 
mötestiden.

Miljö- och trädgårdsgrupp
Under våren har vi bildat en miljö- och trädgårdsgrupp 
inom föreningen som bland annat erbjudit några digi-
tala föreläsningar om hållbar trädgård. Är du intresserad 
av att vara med i gruppen eller vill ha återkommande 

 information maila annsofie@snattringe.com.
 
Hälsningar från miljö och trädgårdsgruppen,
Annika, Ann-Sofie och Lisa

Hållbarhetstips
Spara på vattnet
•  Samla regnvatten i tunnor för bevattning av trädgården 

och använd gärna droppslangar vid bevattning av plan-
teringar och odlingar.

•  Ställ en bytta eller vattenkanna i diskhon och samla upp 
spillvatten som du kan vattna krukväxter och balkong-
lådor med.

 
Kompostera
Kompostera ditt trädgårdsavfall i ett hörn av trädgår-
den i stället för att åka iväg med det. Spara in på resan till 
 tippen samt resan till affären för att köpa ny jord. 
 

Tvätta inte bilen på gatan
Även om du använder miljövänliga tvättmedel så är 
smutsen full av gifter som rinner ner i våra dagvatten-
brunnar. Tvätta istället bilen i en tvätthall eller biltvätt där 
spillvattnet tas om hand av ett reningsverk.

Har du några bra och enkla hållbarhetstips som 
du vill dela med dig av? Hör av dig till annsofie@snatt-
ringe.com så kanske ditt tips dyker upp här i rutan i nästa 
nummer.
 
Hälsningar från miljö och trädgårdsgruppen,
Annika, Ann-Sofie och Lisa

Föreningen förmedlar tält,  
bord och stolar

Tält och möbler kan endast bokas av medlemmar boende inom området och får 
inte lånas ut i andra hand! OBS! Under vinterhalvåret kan endast stolar och bord 

bokas. Vi har tre tält på 21, 32 respektive 60 kvm. Till tälten kan du boka golv som 
skyddar gräsmattan och känns bättre att gå på. Vi har också 90 stycken fäll- och  

stapelbara stolar av god kvalitet och 21 bord.

Priserna gäller för ett  tillfälle. 

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

Bord och stolar
1 bord    20 kr
1 stol     8 kr
2 bord + 10 stolar 110 kr
4 bord + 20 stolar 220 kr
6 bord + 30 stolar 330 kr
8 bord + 40 stolar 440 kr

Möbleringsförslag

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

Tält 60 6x10,5 m  
Grönt/Beige
10 bord 180x80 cm
2 bord 120x80 cm
56 stolar   
Maximal dukning  
86 personer (trångt!)
Bröllop 66 stolar och  
scen på 2x3 meter

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

Prislista

Bokning 
Bokning sker genom bokning@snattringe.com. Utförlig beskrivning av tält, 
bord och stolar �nns på hemsidan www.snattringe.com, välj Tält, bord och 
stolar i menyn. 
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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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Länsstyrelsen bifaller 
överklagandet
Precis efter deadline fick vi veta att Länsstyrelsen bifal-
lit överklagandet gällande kommunens parkeringsför-
bud i Stuvsta och Snättringe. Länsstyrelsen anser inte 
att kommunen var bemyndigad att införa parkerings-
förbud. Länsstyrelsen upphäver därför Huddinge kom-
muns beslut och försöket med parkeringsavgifter pausas 
tillsvidare.

Avgiftsskyltar och parkeringsautomater täcks över. 
Vad som händer med de parkeringsavgifter och parke-
ringsböter som redan betalats in är ännu oklart.

Den del av trafikförordningen som beslutet grun-
dar sig på trädde i kraft 1 december 2020 och inne-
bär att inga kommuner i Sverige kan ta nya beslut om 
parkeringsförbud.

Frågan är föremål för granskning av Infrastrukturde-
partementet gällande hur tillämpningen ska tolkas.

Nya p-avgifter i Snättringe  
får kritik
Huddinge Kommun meddelade 25 April 2017 beslut om att parkeringsavgif-
ter skall testas i centrala Huddinge och i Stuvsta. Tanken var att det skulle 
öka tillgången på lediga parkeringsplatser och förbättra framkomligheten 
på gatorna. Försöket har skjutits upp flera gånger men trädde i kraft den 12 
april i år. Många snättringebor har reagerat negativt på utformningen av för-
söket med en mängd stolpar på villagatorna och ett tvång att registrera sig 
och använda en app ifall det kommer gäster på besök.

Ska motverka trängsel
Enligt kommunen har gratis parkering i stora delar av 
Stuvsta och centrala Huddinge medfört att allt fler parke-
rat på villagatorna, inte minst i närheten av pendeltågs-
stationerna. Kommunen anser även att antalet parke-
rare från andra kommuner ökat eftersom man där infört 
avgifter och det har varit gratis i Huddinge. Det ger de 
boende problem med framkomlighet, utrymning och 
att ta emot besökare. Genom att införa parkeringsavgif-
ter hoppas Huddinge kommun öka omsättningen på 
parkeringsplatser nära stationerna. 

– Tanken är att avgifterna ska styra rätt bil till rätt plats, 
sade Malin Danielsson (L), ordförande i kommunstyrel-
sens samhällsbyggnadsutskott, i ett pressmeddelande.

10 kronor per timme
Försöket med avgifter på gatumark som ägs av kom-
munen gäller områden inom 600 meter från stationsen-
trén i Stuvsta och i centrala Huddinge. Där kommer det 
kosta 10 kronor per timme mellan kl 8 och 17 på varda-
gar. P-skyltar och är nu på plats. De första två timmarna 
kommer att vara gratis om man registrerar sig via en 
parkerings-app.

Utvärdering under 1 år
Försöket kommer att utvärderas kontinuerligt och resul-
tatet kan bli att fler områden får parkeringsavgifter – 
eller att det blir gratis att parkera igen på angivna plat-
ser. Infartsparkeringen vid Stuvsta station är ännu inte på 
plats. Det kommer att dröja till i höst innan några bilar 
kan parkeras. Under tiden är det gratis att parkera på den 
södra sidan av Stationsvägen.

Starka reaktioner, överklagat till länsstyrelsen
Många snättringebor har reagerat negativt till projektet 
och det är svårt att se varför så många vägar ingår i försö-
ket. Hittills har det inte varit någon trängsel eller problem 
med parkerade bilar annat än i den omedelbara närhe-
ten av Stuvsta station. Skyltarna är också förfulande för 
området och att behöva registrera sig via en app upp-
levs som besvärligt. Vad är det för fel på den smidiga 
p-skivan? En av av föreningens medlemmar, Simon West-
berg, har dessutom överklagat kommunens beslut gäl-
lande utvärderingen till Länsstyrelsen. Snättrringe Fast-
ighetsägareförening är också kritiska till utformningen 
av p-avgifterna. Även SPF Seniorerna och Stuvsta/Snätt-
ringe Villaägareförening har reagerat negativt.

Text: Lars Tiberg, bild: Bengt Höglund

Stoppa de nya parkerings-
reglerna i Stuvsta
För några år sedan kom en utredning om kom-
munikationerna INOM Huddinge kommun. Man 
skulle främja cykel-trafiken mm. Men inte en rad om 
pendling till vår stora granne Stockholm. När jag ser 
var mina grannar arbetar, så jobbar 8 av 10 i andra 
kommuner än Huddinge. Hur kan utredarna missat 
detta. Var finns förslagen som förbättrar för oss som 
arbetar utsocknes ?

Trängselavgift, färre infartsparkeringar, sämre 
turtäthet på kollektivtrafiken (sommartid inga bus-
sar alls mitt på dagen) högre parkeringsavgifter. För 
höginkomsttagare kanske det inte spelar så stor roll, 
men för biträdet på SÖS som inte kan gå in till che-
fen och be om högre lön gör det skillnad. 

Men för att fokusera på parkeringseländet vid 
Stuvsta centrum där p-tiden minskat till 1 timme 
och på vissa ställen bara 15 minuter. Ta bilen till 

vårdcentralen? 1 timmes p-tid? Kan bli dyrt. Handla 
på ICA? 15 minuter? Knappast! Träna på gymmet? 1 
timmes p-tid? Cykla kanske? Stuvsta leder ligan för 
cykelstölder! Cykla till vårdcentralen? Var finns plats 
för cykel?

Är tanken att döda Stuvsta centrum? Svårt att 
hinna till både apoteket, ICA och skomakaren på 1 
timme. Det krävs gratis parkering minst 2 timmar 
utan app för att Stuvsta Centrum ska överleva. Efter 
två p-böter kommer man inte tillbaka.

Det pågående projektet med p-avgifter på när-
liggande villagator är naturligtvis helt obefogat 
och löser inte det övergripande problemet. Dess-
utom ger det ett missvisande resultat eftersom inte 
infarts parkeringen i Stuvsta är färdig.

Bengt Höglund
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Nya hus planeras vid 
 rondellen i Stuvsta
I kvarteret Odin där tidigare pizzeria Korall och nu senast försäljningen 
av Loket och Tåget funnits planeras flerbostadshus med ca 40 lägenheter 
samt en restaurang och till exempel en mäklarbyrå. De nya bostadshusen 
 kommer att byggas i fyra till fem våningar.

Planerad inflyttning 2024
Det är ett gammalt projekt som väckts till liv igen efter 
att delvis legat vilande sedan 2010. Remissvaren var då 
både positiva och negativa och ett samråd hölls 2013. 
Detaljplanen har ställts ut i Huddinge kommunalhus och 
synpunkter har tagits emot fram till den 1 juni 2021. Där-
efter planeras detaljplanen antas av kommunfullmäktige.  
Byggstart under 2022 och inflyttning 2024.

Ökat behov av bostäder
Den planerade bebyggelsen överensstämmer med 
intentionerna i Huddinge kommuns Översiktsplan 2030 
där området pekas ut som möjligt att förtätas. Det finns 
ett ökat behov av bostäder nära kollektivtrafik och ser-
vice och kommunen anser att dessa fastigheter skulle 
lyfta centrumkänslan och ge en blandning av olika typer 
av bostäder i området.

Risk för buller
Den kritik som tidigare framförts gäller bland annat risk 
för buller i de planerade lägenheterna som ligger nära 
den trafikerade rondellen. Parkeringsproblemen är aktu-
ella och här kommer det bara att finnas 22 boendeparke-

ringar i garage och inga besöksparkeringar. Det kan även 
bli lite knepigt för cykeltrafik och gångtrafikanter. Kanske 
finns det behov av en bro eller tunnel.

Den gamla miljön raderas ut
De som bor närmast är naturligtvis inte glada för att få 
höghus som utsikt. Många anser också att byggnadssti-
len avviker från övrig äldre bebyggelse på ett sätt som kan 
medföra en betydande miljöpåverkan när den befintliga 
miljön raderas ut. Bostadshusen kommer enligt planen 
att uppfattas som att de befinner sig i samma höjd som 
omgivningen men det är en sanning med modifikation.

Föreningens remissvar
Snättringe Fastighetsägareförening har lämnat in sina 
synpunkter om bebyggelsen av kvarteret Odin till Hud-
dinge kommun. Eftersom tidningen redan gått i tryck 
i början på maj fanns ingen möjlighet att redovisa för-
eningens svar. Remissvaret finns däremot att läsa på vår 
hemsida och på Facebook.

Text: Lars Tiberg

Funderar du på  
att byta bostad?
Vi kan bland annat hjälpa dig med:

– Värdering 
– Försäljningar av bostäder 
– Rådgivning 
– Information om bostadsmarknaden
 
Vi finns alltid nära till hands.

Prata  
med oss.

fastighetsbyran.com/huddinge
Häradsvägen 69 / 08-774 30 10
huddinge@fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån i Huddinge
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Kan växthotell bli en ny trend?
På sikt hoppas Annika få fler fasta kunder där hon får 
ansvar för att sköta lite större trädgårdar från grunden. 
Det kan vara både villaträdgårdar, företag och varför inte 
innergårdar hos bostadsrättsföreningar där den tidigare 
trädgårdsgruppen kroknat. 

Det är mycket pyssel med alla stora krukor som behö-
ver ständig vård under hela sommaren. Vintern här i Sve-
rige är lite lågsäsong för trädgårdsskötsel men vi kom 
att prata om behovet av att förvara dyrbara växter i rätt 
temperatur. Det har dykt upp företag som på samma 
sätt som däckhotell erbjuder vinterförvaring av växter. I 
Skåne finns ett stort växthotell även för medelhavsväxter. 
På Hotel Flora i Fältöversten finns det möjlighet att lämna 
in dina växter till härlig staycation medan du är bortrest. 
Även i Tungelsta på väg mot Nynäshamn finns ett växt-
hotell. Så vem vet – det kanske blir en ny trend när nya 
villor har stora altaner men ingen källare.

Text: Lars Tiberg

Milstens Trädgård hjälper dig 
att få ordning på tomten
Nu har Snättringe fått sin egen trädgårdsfixare! Annika Eriksson firar 1 år 
som trädgårdsmästare och egen företagare. Milstens Trädgård hälsar alla 
välkomna som har behov av lite hjälp att få det snyggt i trädgården eller få 
buskar och träd beskurna.  

Längtade efter ett rörligt jobb
Annika Eriksson har alltid gillat att påta på morfars kolo-
nilott och jobba utomhus. Men det dröjde 25 år innan 
Annika lyssnade på sina drömmar och lämnade ett mer 
stillasittande jobb som kommunikatör vid en dataskärm 
för att utbilda sig till trädgårdsmästare.  Något hon ald-
rig har ångrat. Yrkeshögskoleutbildningen i Enköping var 
2-årig och innehöll flera praktiska moment. Enköping är 
känt för sina fantastiska trädgårdar så det fanns många att 
botanisera i. Utbildningen fokuserade mycket på skötsel 
eftersom det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden 
efter utbildade trädgårdsanläggare. Annika var däremot 
helt inställd på att starta eget företag och kunna erbjuda 
allt inom trädgårdsskötsel, planering, plantering och råd-
givning. En titt på kursplanen avslöjar att 60 poäng ägnas 
åt lignoser. Ett ord jag aldrig hört tidigare men Annika 
kunde avslöja att det är ett botaniskt begrepp för vedar-
tade växter d.v.s. träd och buskar. Bra att veta när det blir 
dags för trädgårds-quiz. 

Full fart på företaget
Som nystartat företag är det alltid osäkert om det finns 
tillräckligt med uppdrag för att kunna satsa 100 % men 
Annika har haft tur trots coronatider att få en bra belägg-
ning. Trädgårdsintresset har ökat tack vare att många 
spenderar mer tid hemma än tidigare och alla pigga 
trädgårdsprogram på TV gör också sitt till. Trots Annikas 
kunskaper som informationsstrateg har det dröjt ett tag 
innan hemsida, reklam på bilen och visitkort är på plats. 
Men nu är allt på G! Annonsen i vår tidning har också 
gett några uppdrag och under våren är det mycket fokus 
på trädbeskärning. Annika gillar att klättra i träd och har 
även gått klätterkurs men de stora träden lämnar hon 
med varm hand till arboristerna som specialister på 
trädfällning. 

Vill du ha hjälp att uppnå dina trädgårdsdrömmar?

Rådgivning

Plantering

Design

Skötsel

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

Trädgårdstjänster kan vara aktuella för RUT-avdrag.
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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!

Good Morning Bread UF vidare 
till SM i Ung Företagsamhet 
Det är säkert många i Snättringe som provat på att få färskt bröd levererat 
direkt till dörren en lördagsmorgon.  Det är Good Morning Bread som lig-
ger bakom projektet vilket är ett UF-företag från Sjödalsgymnasiet som har 
vunnit första plats inom Stockholmsregionen som både ”Årets UF-företag” 
och  ”Årets tjänst” 2021.

Vad är Ung Företagsamhet?
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden utbild-
ningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entre-
prenörskap genom utbildningen UF-företagande. Det 
ger elever på gymnasienivå en möjlighet att göra verk-
lighet av en idé som man brinner för. Under 1 år bedrivs 
verksamheten som ett UF-företag under speciella villkor 
för att sedan avvecklas. Om verksamheten går bra finns 
möjlighet att driva företaget vidare som handelsbolag 
(HB) eller AB (aktiebolag) när året är slut.

Nybakat bröd till frukost
Good Morning Bread UF består av elever från Sjödals-
gymnasiet i Huddinge. Affärsidén är att leverera nybakat 

frukostbröd på lördagsmorgonen hem till kunden för att 
förgylla frukosten med familjen. Produkten är morgonfral-
lor från Bake My Day (tidigare Alimenta). I många delar av 
Europa är det en självklarhet med färskt bröd på morgo-
nen men i Sverige är det inte lika naturligt att handla färskt 
bröd på morgonen.  I dessa coronatider har efterfrågan 
på hemleveranser varit stor och Good Morning Bread har 
haft kunder inte bara inom Snättringe och Segeltorp utan 
även Herrängen, Långsjö, Långbro och Älvsjö.

Vidare till SM i Ung Företagsamhet
Varje år koras UF-segrare inom 13 olika kategorier. I år var 
det från början 80 UF- företag i region Stockholm som 
kämpade för att vinna.  Tävlingen avgjordes på Älvsjö-
mässan och resultatet blev att Good Morning Bread kom 
på första plats som både ”Årrets UF-företag” och ”Årets 
tjänst”.  Motiveringen var bl.a. en imponerande omsätt-
ning, ett stort driv och affärssinne samt många nöjda 
kunder. Det är inte första gången som Sjödalsgymnasiet 
vunnit priser genom sina UF-företag. Det finns fem utmär-
kelser i bagaget. 2005 representerade ett UF-företag från 
Sjödalsgymnasiet Sverige i EM tävlingen och vann guld. 
Good Morning Bread UF har gått vidare till SM i Ung före-
tagsamhet som genomförs i början på maj 2021. 

Osäkert om det blir en fortsättning
Eftersom ett UF-företag måste avvecklas efter skolavslut-
ningen är de tre killarna osäkra på om det blir en fort-
sättning.  Det gick trögt i början men med tiden ökade 
försäljningen. Inkomsterna i förhållande till nedlagd tid 
pekar tyvärr inte på någon lönsam sysselsättning. De 
kunder som blivit vana att få en nybakad surdegsfralle 
eller croissant till morgonfikat får hitta en annan lösning.  
Eller varför inte baka själv!

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Good Morning Bread UF drivs av fr.v. William Gustafsson och 

Alexander Plogfelt. Stående är Edwin Eckersvig.



17Snättringe Husblad  |  Nr 11316 Snättringe Husblad  |  Nr 113

Gunnel har flyttat till Loket
Gunnel Jacobsen är en flitig skribent som berättat om Sättringes historia 
i både Husbladet och egna böcker har nu tillsammans med sin man Harry 
flyttat från ett gammalt hus till en nybyggd 4-rummare i BRF Loket vid 
Stuvsta station. De följde rådet att ” flytta medan man kan”  för visst är det 
mycket som blir annorlunda.

Digitaliserat kök
Flytten har gått bra men det är alltid lite knepigt att få allt 
att fungera i en ny miljö. En induktionsspis satte stopp för 
matlagningen de första dagarna eftersom det inte går att 
använda alla sorters kastruller och stekpannor. Restaur-
ang Julius och korvkiosken blev räddningen. Nästa steg 
var att komma underfund med hur man skulle stänga av 
barnlåset på spisen. Den inbyggda ugnen har naturligtvis 
LCD-display och kräver ett visst tålamod innan allt fung-
erar smidigt. Elkontakterna var ett annat bekymmer. I den 
äldre villan var alla kontakter ojordade medan stickkon-
takterna i lägenheten är jordade. 

55+ boende
Loket är ett 55+ boende som byggts av JM Mattson och 
marknadsförts via Seniorgården. Totalt är det 56 lägenhe-
ter från 1 till 4 rum och kök i tre trapphus. I en separat del 
finns 22 lägenheter som bildar Huddinge kommuns för-
sta trygghetsboende. Det är en bekväm boendeform för 

seniorer som vill ha tillgång till en gemensam aktivitets-
lokal och en bovärd som bidrar till social samvaro med 
planerade aktiviteter. Informationen till de nyinflyttade i 
Loket har varit lite sparsam. Lite oklart hur samlingsloka-
len och bistro ska användas och om alla får tillträde. En 
inbjudan till spelkvällar har skickats ut så det kanske är en 
början på gemensamma aktiviteter. De nya digitala infor-
mationstavlorna i varje trappuppgång är ännu inte upp-

kopplade. När det gäller källsortering finns en liten miljö-
station i huset som kanske är i minsta laget. Innergården 
håller på att färdigställas med en stor uteplats i skyddat 
läge med mycket grönska. Det finns både ett växthus 
och en boulebana. Mot Stuvstaleden skärmas gården av 
med en hög bullerskärm av glas. Det blir spännande att 
se om det kan bli en gemensam samlingsplats för både 
lokförare och tågpersonal.

Lågenergihus med bra isolering
Alla lägenheter utom en har balkong eller uteplats. På 
grund av ljudkrav är vissa balkonger inglasade redan från 
början. Gunnel vill gärna även få deras balkong inglasad 

men det kommer att dröja lite eftersom det krävs sepa-
rat bygglov. Något buller hörs däremot inte i lägenheten. 
Det är ett s.k. lågenergihus med bra isolerade väggar och 
fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåter-
vinning som ska minska värmekostnader och ge min-
dre koloxidutsläpp. I trapphuset finns postboxar men vid 
varje lägenhetsdörr finns en tidningshållare för morgon-
tidningen. Och naturligtvis finns det hissar och det går att 
ta sig direkt till garaget som utan att gå ut. Intill boende-
garaget kommer det att finnas ett infartsgarage i två plan 
som ägs av Huddinge kommun. Kan vara välkommet nu 
när parkeringsbestämmelserna stramas åt i kommunen.

Sommarhus i Glömsta
Gunnel och Harry har funnit sig väl tillrätta i det nya 
boendet, tar en promenad i Älvsjöskogen och besöker 
skålgropsstenen eller drar dramaten ned till centrum för 
att handla. Om längtan efter att gå rakt ut i naturen på 
morgonen blir för stor är det inte så långt att åka till som-
marhuset i Glömsta. 

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

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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bäddar, våtmarker, dammar och avsättningsmagasin. Dit 
ska dagvattnet ledas och filtreras innan det får rinna ut i 
sjön. Arbetet kommer att ta flera år men förhoppningsvis 
kan det påbörjas redan i år. Notan kan hamna på  totalt 
närmare 300 miljoner kronor.

Du kan själv bidra till minskade utsläpp
Som villaägare kan du också själv bidra till att minska 
problemen genom att låta bli att tvätta bilen på asfal-
terade ytor vilket bidrar till att miljögifter som innehål-
ler däckrester och oljerester hamnar i sjön. Undvik gärna 
att använda konstgödsel som kan innehålla farliga tung-
metaller. Var försiktig vid hantering av lösningsmedel, olja 
och färg så att inte rester hamnar i toan, vasken eller golv-
brunnen. Då hamnar de rakt ut i sjön.

Långsjöbadet upprustat inför badsäsongen
En större upprustning av Långsjöbadet har pågått under 

en längre tid men till sommaren ska det vara fritt fram 
för att ta ett dopp. Det är gräsytorna som har dränerats 
genom att man har anlagt en reningskasett innan vatt-
net släpps ut i sjön för att badets vattenkvalitet inte ska 
påverkas. Alla gräsytor är också helt omlagda och för-
sedda med ny växtbädd och nytt bärlager. En ny grill-
plats kommer att anläggas, beachvolleyplanen ses över 
och ny lekutrustning placeras vid stranden. Badplatsen 
kommer även att få belysning. Ansvariga för upprust-
ningen är Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och 
åtgärderna har finansierats med stadens medel för kli-
matinvesteringar för att minska risken för översväm-
ningar vid kraftiga regn.

Under badsäsongen har badet mer än 200 badgäster 
per dag vilket gör att det klassas som ett EU-bad.

Text: Lars Tiberg
Bild: Bengt Höglund

Stora satsningar på Långsjön  
– renare vatten och upp-
rustad badplats
Långsjön har länge uppvisat för höga fosforhalter och flera miljögifter ligger över 
gränsvärdena. Nu planeras stora satsningar för att rena dagvattnet som kan kosta 
upp till 300 miljoner. Badplatsen har rustats upp och till sommaren hoppas allt 
vara klart. Även här är syftet att rena vattnet innan det släpps ut i Långsjön.

Vill uppnå EU:s vattendirektiv
Ett lokalt åtgärdsprogram för Långsjön har tagits fram av 
miljöförvaltningen i Stockholms stad, Huddinge kom-
mun och Stockholm Vatten AB. Syftet är att rena sjön 
som har stora problem. De höga fosforhalterna orsakar 
algblommning och miljögifterna riskerar att skada djur 
och växter. Målet är att uppnå de krav som ställs i EU:s 

vattendirektiv. Föroreningarna beror delvis på att i början 
av 1900-talet släpptes avloppsvattnet rakt ut i Långsjön 
vilket skapade övergödning. I dag är det fosfor från dag-
vattnet som är den stora boven.

Kan kosta 300 miljoner
Bland de åtgärder som föreslås finns anläggning av växt-

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
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Långsjön,
värd att bevaras!

Bilder: Bengt Höglund
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sjön. Utöver kärleken till det lokala uppskattar Gunnel 
också att resa. När hon reser vill hon gärna skaffa sig his-
torisk kännedom om de platser hon besöker. Hon köper 
därför ofta lokala skrifter och beskrivningar då hon tycker 
att det berikar reseupplevelsen.

Viktigt att förstå den lokala historien
Gunnel tror att förståelsen för sig själv finns i den lokala 
historien, och hon tycker att det är något folk bryr sig för 

lite om idag. Hon befarar också att intresset för lokalhis-
toria i framtiden kommer att minska, då hon upplever att 
unga inte har samma.

Gunnles bok finns att köpa via Huddinge-Botkyrka 
Trädgårdssällskap, hos Huddinge Hembygdsförening 
eller hos GK-Design och inredning i Stuvsta Centrum.

Text: Rosanna Lindén

Det finns en historia  
bakom allt
Gunnel Jacobsen har under nästan hela sitt liv varit engagerad i Huddinges 
föreningsliv och hon har ett stort intresse för lokalhistoria. Med sin senaste 
bok “Ströva runt Huddinges 22 sjöar” vill hon hjälpa Huddingebor att 
upptäcka sin  närmiljö under pandemin.

Ströva runt Huddinges 22 sjöar
Gunnel Jacobsen har bott nästan hela sitt liv i Huddinge. 
Det lokalhistoriska intresset hänger ihop med hennes 
politiska engagemang. I början av sin politiska bana inom 
socialdemokraterna blev hon invald i Huddinges histo-
riekommitté som bland annat hade i uppdrag att skriva 
böcker om Huddinge och dess historia. Gunnel har nyli-
gen kommit ut med boken ”Ströva runt Huddinges 22 
sjöar”. En bok i ett enkelt format som man lätt kan ta med 
sig när man går på promenad. Idén till boken fick Gunnel 
i ett tidigt skede av coronapandemin.

Väcka folks lust att upptäcka
– Det hängde ihop med att folk började promenera runt 
sjöarna i Huddinge. Det har de alltid gjort, men man 

märkte att intresset för att komma ut i naturen ökade 
mycket under coronan. Gunnel menar att det inte bara 
är viktigt att förstå var man kommer ifrån, utan även att 
känna till miljön man lever i och har omkring sig. Målet 
var att ha boken klar innan pandemin var över, och i okto-
ber 2020 var 84 sidor fyllda med tips och information om 
vad som finns att upptäcka runt sjöarna i Huddinge.

– Meningen är att boken ska väcka folks lust att upp-
täcka mer, säger Gunnel.

Älskar att skriva och resa
Boken är inte den första hon skriver. På bordet i hennes 
kök har hon lagt ut olika böcker och skrifter hon har skri-
vit eller medverkat i. Bland annat har Gunnel varit med 
att ta fram texterna till de skyltar man hittar i kring Lång-

Gunnel har under hela sitt liv varit verksam i lokala föreningar, och 

är något av en lokalhistoriker. Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 
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