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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!
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sionerna anges i cm, bredd x höjd. Husbladets redaktion kan vid behov hjälpa till att utforma annonsen.
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För tre år sedan flyttade jag och min fru delvis upp till Jokkmokk för 
att komma närmare den natur som vi älskat under lång tid. Vi kände 
väl till orten efter tidigare besök sommartid men vi kände ingen som 
bodde där.  Vi visste inte heller något om livet där.

Vi insåg på en gång att vi var nybörjare och att vi var beroende av 
människor där uppe om vi skulle klara oss och må bra. Vi behövde 
lära oss en massa nya saker om liv och död som inte gäller i Snätt-
ringe. Nu har vi lärt oss en hel del men mycket återstår. Vi har haft ett 
fantastiskt stöd av grannar och andra Jokkmokksbor som har hjälpt 
oss att hamna rätt och kunna fungera. De har medverkat till att skapa 
trygghet och trivsel.

Mot den bakgrunden så kan jag bara uttala en önskan att vi i Snätt-
ringe stöttar de nyinflyttade i vårt område. I en storstad får människor 
ofta klara sig själva. Med tanke på vad som händer i vår omgivning är 
det viktigare än någonsin att vi håller ihop och stöttar varandra. Det 
är det som är styrkan i mindre orter.

Det kan vara enkla saker som att låna ut verktyg eller en stege. Det 
kan vara att bjuda på trädgårdens frukt. Tipsa om ett bra utflyktsmål. 
Varna för faror där cykeln kan bli stulen. Varför inte bjuda in de nyin-
flyttade på en fika.

Vi behöver ta hand om varandra och de som flyttar in, på samma 
fina sätt som de gör i Jokkmokk.
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Årsmötet genomfört 
Med anledning av pandemin har föreningens årsmöte 
flyttats fram ca 7 månader men kunde genomföras 6 
oktober i Snättringeskolans matsal.  Det var ett välbesökt 
möte med alla sedvanliga punkter som brukar avhand-
las på ett årsmöte. Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet 
och revisorerna godkände både verksamhetsberättelse 
och den ekonomiska redogörelsen. Föreningen kunde 
redovisa en vinst på 21 420:50 kr.
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på samma 
nivå som tidigare d.v.s. 100 kr/år samt att klubba en stad-
geändring som innebär att styrelsen ska bestå av minst 
2 ledamöter. Bengt Höglund avtackades efter många 
år i styrelsen och som Husbladets fotograf. Bengt är nu 

hedersmedlem i föreningen.  Ny styrelse och deltagare i 
kommittéer hittar du på sid 2.

Trafiksituationen vid Stuvsta station
Vi har informerat Huddinge kommun om föreningens 
inställning till det planerade försöksprojektet gällande 
parkeringar inom Snättringe. Ärendet är överklagat och 
inom kort väntas beslut från Trafikverket. Vi har även för 
avsikt att driva frågan om allmänna kommunikationer 

och situationen vid Stuvsta station. Det är idag svårt att 
hitta parkering för pendlare. Tar du cykeln till stationen är 
risken stor att den blir stulen.

Vi jobbar för en trygg och vacker miljö kring Stuvsta 
station.

Byggplaner vid gamla pizzerian
Det finns långtgående planer på att bygga bostäder i 
kvarteret Odin i Stuvsta. Där låg tidigare pizzerian Kor-
all. Föreningen har ifrågasatt hur byggplanerna är utfor-

made. Något bygglov har ännu inte fastställts. Vi följer 
aktivt frågan. Vi jobbar för en trygg och vacker miljö kring 
Stuvsta station.

Webbinarium om Bokhasi
Föreningen bjöd in till ett digitalt möte där Lisa Mann-
berg tipsade om fördelarna med att kompostera sitt 
matavfall den 26 oktober. Ett enkelt sätt att få näring till 

sina blommor och växter. Du kan läsa mer om bokhasi på 
annan plats i tidningen.
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Undersöker möjligheten att  
sätta upp hjärtstartare

Vi har tagit kontakt med butiker och restauranger med 
längre öppettider för att kunna placera ut hjärtstartare 
i vårt närområde. Det krävs en plats som är lätt att nå. 

Vår förhoppning är att kunna placera ut 
hjärtstartare som räddar liv. Varje år drab-
bas ca 10 000 personer av hjärtstopp.

Möte med aktiva inom grannsamverkan
Vi planerar för att ha ett nytt möte med våra duktiga 
grannsamverkare och hundkollare.

Finns det fler som är intresserade av att ställa upp 
och göra vår närmiljö säkrare så kontakta någon i grann-

samverkansgruppen eller i styrelsen. Det är en av fören-
ingens viktigaste uppgifter att jobba för Snygga Trygga 
Snättringe. 

Julgransplundring 8 januari 2022
Nu hoppas vi att vi får dansa kring granen igen efter ett 
års uppehåll och att inga nya restriktioner ska lägga hin-
der i vägen. 2022 är också ett jubileumsår eftersom fest-
ligheterna anordnas för 50:e gången. Det är ett samar-
bete mellan Snättringe Fastighetsägareförening och 
Fullersta Fastighetsägareförening som blivit en tradition. 
Även många som flyttat från området gör ett återbe-

sök för att uppleva julgrans-
plundringen. Lördagen den 
8 januari finns bl.a. choklad-
hjul, folkdansare, julgran och 
clown på plats.

Workshop om att 
binda julkransar

Den 17 november anordnar föreningen en workshop i 
Snättringeskolan med  trädgårdsmästare Annika Eriks-
son från Milstens trädgård. Temat är att göra julfint med 
hjälp av att binda din egen julkrans och göra krukarrang-
emang. Antalet platser var begränsat och fylldes snabbt.

Yogan  
avslutad

Föreningens uppskattade yoga hade säsongsavslutning 
28 oktober. Information om vårens yoga hittar du på 
annan plats i tidningen.
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Yogakurser våren 2022
Våren 2022 erbjuder föreningen två olika yogapass. Då kommunens barn- 
och ungdomsverksamhet går i första hand i våra skollokaler har vi pusslat 

ihop vårens yoga med fem tillfällen i Brf Docentens festlokal och resterande 
i Snättringeskolans gymnastiksal.

Torsdagsyogan är en lugnare yoga (medicinsk yoga) och söndagsyogan är en intensivare yoga med fler solhälsningar. De 
båda yogapassen med våra eminenta instruktörer Lisa Hammar respektive Åsa Alsparr från Yoga Vayu, www.yogavayu.se 
har fokus på andning, bygga upp styrka, stretching och avslappning. Våra instruktörers motto är: ”Du gör så gott du kan”.

Det är snart dags att anmäla sig till föreningens populära 

Torsdag - 12 tillfällen
Torsdagsyogan är 1,5 timmes lugnare yoga  
med max 15 deltagare
Kursavgift: 1 900 kr 
Lokaler och datum:
Docentens festlokal: 17/2, 24/2, 10/3, 17/3 och 24/3
Snättringeskolans gymnastiksal: 31/3, 7/4, (ej 14/4 påsk), 
21/4, 28/4, 5/5, 12/5 och 19/5
Tid: kl 19:00-20:30
Instruktör: Lisa Hammar 

Söndag – 10 tillfällen
Söndagsyogan är 1,5 timmes intensivare yoga  
med max 15 deltagare
Kursavgift: 1 600 kr
Lokaler och datum: 
Docentens festlokal: 20/2, 6/3, 13/3, 20/3 och 27/3
Snättringeskolans gymnastiksal: 3/4, 10/4 (ej 17/4 påsk), 
24/4, (ej 1/5) 8/5, 15/5  
Tid: kl 19:00-20:30
Instruktör: Åsa Alsparr 

Coronatider följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer
• Håll avstånd och tvätta händerna
• Kom gärna ombytt
• Lägg din yogamatta med avstånd 
• Vi är rädda om varandra 
• Minsta förkylning stanna hemma 

Anmälan
Anmälan sker via föreningens hemsida www.snattringe.com. Använd formuläret på 
hemsidan för att anmäla dig och betala avgiften till föreningens plusgiro: 75273-3 eller 
föreningens swishnummer: 1230916486 i samband med anmälan. Notera att anmä-
lan är bindande! Om kursen ställs in pga Corona restriktioner från FHM eller för få 
deltagare återbetalas kursavgiften!
Sista anmälningsdag är 1 februari 2022

Använd formuläret för att boka, men vill du fråga 
något om vår Yoga så kan du maila till 
 snattringeyoga@gmail.com 
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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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Bokashi ger näringsrik jord
Att kompostera och ta hand om matrester blir allt mer populärt. Det finns 
många olika metoder både inom- och utomhus. Bokashi har sitt ursprung 
i Japan och innebär att du samlar ditt köksavfall i en hink, tillsätter strö 
som innehåller effektiva mikroorganismer  och efter några veckor har du 
näringsrik jord. Visst låter det som ett vinnande koncept?

Snättringe Fastighetsägareförening anordnade i oktober 
en gratis föreläsning online där Lisa Mannberg tipsade 
om hur du kan komma igång med Bokashi. För dig som 
inte var med då kommer här en liten sammanfattning.

Steg 1: Samla matavfall i hink
Bokhasi betyder fermentera på japanska vilket innebär 
en syrefattig process som omvandlar köksavfall till kom-
postjord som blir utmärkt till jordförbättring i rabatter 
och trädgårdsland. Nästan alla matrester kan användas 
men du bör undvika benrester och bakjäst. Äggskal kan 
också ta lite längre tid att brytas ned och kan med för-
del finfördelas. Matresterna packas i en hink med tätt-
slutande lock och tappkran. Sen tillsätts det som startar 
hela processen – strö som innehåller effektiva mikroor-
ganismer. Du packar hinken med matrester och mel-
lan varje lager sprider du ut strö och när den är helt full 
måste den vila i minst 2 veckor. Under tiden bildas ett 
näringsrikt lakvatten som du måste tappa ur. Det fung-
erar som ett utmärkt gödningsmedel till bl.a. dina växter 
och odlingar men behöver blandas ut med vatten för att 
inte bli för starkt.

Lakvattnet behöver behandlas som färskvara men kan 
förvaras i kylskåp ett par dagar eller läggas i frysen.

Hinken trivs bäst i rumstemperatur så du kan ha den 
stående i köket. Den luktar inta alls så länge locket är 
stängt. Vill du använda metoden kontinuerligt kan du 
behöva två hinkar eftersom när hinken är fylld måste den 
stå orörd och jäsa några veckor. Är ni många i hushållet 
kan det också behövas fler hinkar.

Steg 2: Omvandla matavfall till jord
Nästa steg är att förvandla det fermenterade matavfal-
let till jord. Ett bra sätt är att använda pallkragar utom-
hus. Det behövs lite jord i botten och sedan sprider du ut 
avfallet, täcker med minst 10 cm jord och kanske ett kom-
postgaller eller en bit fiberduk så inte nyfikna hundar och 

katter börjar gräva. Efter ca 2 – 6 veckor har du näringsrik 
jord att lägga ut i trädgården.  Om du vill använda meto-
den under hela året kan en plastlåda inomhus med tid-
ningspapper och spån fungera som jordfabrik. Det går 
inte att  arbeta utomhus så länge det är tjäle i jorden. 

Steg 3: Använd matavfall till gödsel
Sista steget är att gå ut i trädgården och tillsätta näring 
till blommor och trädgårdsväxter. Kan vara bra att blanda 
ut med planteringsjord så inte näringsinnehållet blir för 
högt om det är späda plantor. Det gäller även 

Hinkar, kärl och strö hittar du både i trädgårdsbutiker 
och på nätet till varierande priser.

Lycka till med att få en prunkande trädgård med hjälp 
av avfall! Nu pratar vi både hållbart och miljöanpassat.
                             

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus
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Lagom till jul har Mitt söta 
skafferi öppnat portarna 
Ytterligare en verksamhet har etablerat sig i Lövdalen. Det är Lotta Juell-
Skielse som har kompletterat sin nätbutik med en nyöppnad fysisk butik  
- Mitt söta skafferi – på Häradsvägen 119 med Brand Office som närmaste 
granne. Här är det fokus på allt som har med bakning att göra men du kan 
även shoppa konfekt och handrullad marsipan. 

Erfaren konditor
Lotta har flerårig erfarenhet av bageri och konditori. Allt 
började med att hon under utbildningen till bagare/kon-
ditor 1983 var praktikant hos Konditori Castello i Hud-
dinge Centrum. Efter utbildningen jobbade Lotta bl.a. 
som konditor på Gateau och blev förälskad i marsipan. 
Nästa jobb blev att utveckla Åhléns kafékoncept och 
utbilda kafé- och restaurangpersonal från hela landet.  Då 
väcktes intresset för att utbilda. Andra. Sen var steget inte 
så långt att satsa på en egen affärsidé: Marsipanskolan. 

Marsipanskola och näthandel
Lotta startade Marsipanskolan 2008 hemma i den egna 
villan i Solgård. Förutom att anordna olika kurser i att till-
verka marsipanprodukter blev det även egen tillverkning 
samt en butik och webbshop för bageriutensilier och allt 
annat man behöver för att lyckas som hemmabagare. 

När pandemin slog till fick Lotta byta fokus från kurser till 
att satsa mer på näthandel vilket var ett lyckat drag. Nät-
handeln fick ett uppsving men i samma veva bytte Lotta 
bostad och det fanns plötsligt inte plats för varken lager 
eller produktion. Därför skaffade hon en lokal som kan 
fungera som både butik, produktionslokal och show-
room för näthandeln. Det var Erika som driver Blomst-
rande Ting som tipsade om att lokalen skulle bli ledig 
och i slutet av september i år var det klart för invigning.

Gör din egen julgris
Men åter till marsipanen. Nu när pandemin har lugnat ner 
sig väcks Marsipanskolan till liv igen med kurser i marsi-
panmodellering och enklare dekorer till bakverk. Nu står 
julen snart för dörren och då är det bra att lära sig göra 
egna marsipangrisar och marsipantomtar. En smakfull 
present som nästan alla gillar. Eller varför inte hedersplat-
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sen på julbordet? Är det choklad som lockar mer finns 
det även chans att gå en pralinkurs där du får lära dig allt 
om att temperera choklad och fylla praliner. Fast även då 
smyger sig lite marsipan in bland ganachen.

Många järn i elden
Förutom butik, näthandel och kurser jobbar Lotta även 
med marsipanpyssel anpassat till större grupper och före-
tag samt mässor. Hon har vunnit ”Besökarnas val av bästa 
bord” på Chokladfestivalen och nominerats till ”Bästa lak-
rits” för sina lakritsgubbar i marsipan vid Lakritsfestivalen. 

En gubblåda till jul
Färgglada och smaksatta frukter i marsipan har blivit ett 
kännemärke för Mitt söta skafferi och nu till jul är buti-
ken fylld med olika presentaskar där gubblådorna har sin 
givna plats dvs jordgubbar i marsipan med olika smaker. 
Det finns även marsipanbröd doppade i belgisk chok-
lad eller smaksatt med whisky, cognac eller calvados om 
man vill ha något gott till kaffet. Om du mot förmodan 
inte gillar varken marsipan eller choklad finns det även 
marmeladgodis. Letar du julklappar finns det förutom allt 
som har med bakning att göra även kaffebrickor, muggar 
och matchande kökshanddukar. Öppettider till butiken 
finns på hemsidan. Nätbutiken är alltid öppen!

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus
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Morris – en dans med pinnar
Om du besökte föreningens tält under Långsjörundan så kanske du fick 
uppleva ett gäng i svarta kläder som i dansens virvlar med mask för ansik-
tet slog pinnar mot varandra. Det var en grupp från Snättringe som dansade 
Venzel Border Morris. Det är en dansform som kommer från gränsen mellan 
England och Wales och som nu dansas varannan vecka på Dansvinden som 
har adress Snättringevägen.

Anor från medeltiden
Dansen har sina rötter flera hundra år tillbaka i tiden. Från 
början var det fattiga bönder eller gruvarbetare som åkte 
runt på marknader under vintern för att tigga pengar till 
mat. Eftersom det var förbjudet att tigga klädde man 
sig i svarta fransiga kläder och målade ansiktet svart för 
att inte bli igenkänd. Det gjorde också att showen blev 
mer spännande och ofta bar man även fjädrar och cylin-
derhattar. Något annat som var utmärkande var att man 
vinkade med näsdukar och fäktades med pinnar. ”Black 

face” har i dagens läge fått mycket kritik i England för att 
vara rasistiskt och börjar försvinna. Våra morrisdansare 
från Snättringe använder i stället svarta masker. I Norden 
finns bara tre dansgrupper som är registrerade som utö-
vare av Border Morris.

Dansat ända upp på vinden
Det finns många former av Morris och det är en stor frihet 
för varje dansgrupp att utforma sin egna steg och kläder. 
Det är Rolf och Hester Dahlström som leder dansarna i 
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Snättringe som har valt Wenzel som sin form av Morris. 
Båda har dansat i hela livet och möttes under Musik vid 
Siljan 1999. Förutom att dansa Morris är både Rolf och 
Hester aktiva i bandet Småfranska som spelar gammal 
fransk folkmusik men även i att dansa europeiska grupp-
danser och pardanser under Balfolk – dvs en typisk euro-
peisk folkdansväll. Hur hinner man med att vara så aktiva 
dansare och musikanter? Svaret är att dansbanan finns på 
vinden i den egna villan som kallas Dansvinden. Den blev 
till när man byggde ett nytt hus på tomten och bestämde 
sig för att satsa på ett dansloft. Där finns även tillgång till 
alla gamla instrument som används för att ackompanjera 
dansarna. Musiken spelas ofta på fiol, triangel, tamburin 
eller concertina som är en engelsk variant av dragspel.

Fler dansare sökes
Wenzel Border Morris är en kraftfull, dynamisk och livlig 
dansform men stegen är enkla. Efter en timmes övning 
kan man hänga på. Samma dansformationer upprepas 
ofta. Det är normalt fyra till åtta personer. Dansgruppen 
består just nu av 12 stycken glada dansare som träffas 
varannan söndag eftermiddag. På vinden. Rolf och Hes-
ter Dahlström hälsar nya dansare välkomna. Det är bara 
att höra av sig eller göra ett besök på Dansvinden.

Tälj din egen pinne
Så var det här med pinnarna. Att dansa med pinnar var 
ett sätt att vecka uppmärksamhet. Men det gäller att 
vara fokuserad under dansen så att att pinnarna möter 
varandra och inte hamnar fel. Då kan det göra ont. Pin-

narna är närproducerade och kommer från paret Dahl-
ströms trädgård. Närmare bestämt från en stor hägg. 
Deltagarna får tälja sina pinnar själva och det går åt flera 
pinnar under en säsong. 

Dansen åter i Snättringe
Vi kan konstatera att dansen har återvänt till Snättringe 
sedan Snättringe Fritidsgård och dansbanan brann ned 
1971. Fast då var det välbesökta fester med dans för 
vuxna där det gick bra att svänga sina lurviga till dåtidens 
populära dansband.

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus
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Lek istället för köp!
Författaren och Snättringebon Lisa Mannberg har passat på att använda 
pandemi-isoleringen till att få extra skrivro och ger nu ut sin nya bok Lek 
istället för köp. Liksom hennes tidigare bok Lek istället för bråk är också 
denna bok upplagd som en tipsbok, nu med fokus på hur man kan använda 
sig av lek och skapande för att minska sin konsumtion. I boken hittar du 
144 tips för att köpa mindre och skapa mer. Här berättar Lisa om sina tan-
kar bakom boken:

Tips från familjer och föräldrar
I boken får du möta familjer och föräldrar som tipsar 
om hur de, istället för att bara gå till butiken, försöker att 
skapa mer av sin mat, sina kläder, sitt hem, sina resor och 
nöjen. Jag vill inspirera till hur man genom att bejaka sin 
kreativitet kan förvandla vardagens köp-och-släng-tradi-
tioner till någonting mycket mer glädjefyllt, mer ekono-
miskt och mer hållbart för både människa och miljö. 

Använd din kreativitet
Boken är även en hyllning till kreativiteten i sig. Varje gång 
jag skapar något som jag behöver, känns det som om jag 
kommer i kontakt med en slags ursprunglig skaparkraft. 
Det är en speciell känsla som uppstår när jag lagar ett klä-
desplagg, lagar min egen mat ifrån grunden eller när jag 
lyckas lösa ett problem på egen hand och med hjälp av 
mina egna händer. Jag känner mig inspirerad av männ-
iskor i tidigare generationer som inte hade något annat 
val än att vara kreativa i sin vardag och skapa det mesta 
de behövde ifrån grunden. De som inte bara kunde gå 
och köpa sin mat utan fick lov till att samla, jaga eller odla 
den. De som behövde snickra ihop möblerna de ville 
ha, vandra dit de ville ta sig och själva hitta på de sagor 
som de ville höra på. Jag leker med tanken på att bokens 
föräldrakaraktärer är nutida ättlingar till de av våra för-
mödrar och förfäder som levde som nomader, samlare, 
jägare, bönder och hantverkare. Människor som levde 
närmare naturen och som jag föreställer mig hade ett 
djupare samspel med växer och djur. 

Ska jag fixa eller köpa
Jag vet att det kan vara lätt att skönmåla vardagslivet från 
tidigare epoker, som troligtvis var långt ifrån den lek som 
jag skriver om. Fast jag tror ändå att tidigare generatio-
ners levnadssätt, med deras betoning på självhushåll-

ning, kan fungera som en kreativ motpol till vårt nuva-
rande konsumtionssamhälle. Det kan inspirera oss att 
ständigt ställa frågan: Måste jag köpa eller skulle jag lika 
gärna kunna fixa, göra eller skapa själv? 

Lisa Mannberg

L
ek istället för köp

lisa m
an

n
berg

144 kreativa tips för att  
köpa mindre och skapa mer

lisa mannberg

illustrationer  
av anna forsmark

Lek istället  
för köp

karneval

I succéboken Lek istället för bråk gav Lisa Mannberg många tips 
på hur besvärliga konfliktsituationer med barn kan förvandlas till 
spännande äventyr.

I sin nya bok, Lek istället för köp, ger hon tips på hur lekar kan 
ersät ta inköp i familjelivet.

Här får du möta föräldrar som istället för att shoppa själva skapar 
det de behöver. Med hjälp av fantasi och kreativitet gör de varda-
gens köp-och-släng-vanor till någonting glädjefyllt, mer ekono-
miskt och mer hållbart. Det kan handla om allt ifrån att odla sallad 
och slöjda leksaker till att laga lyxmat och skapa festtraditioner.

Om Lek istället för bråk (2019)
”Suverän handbok i att omvandla konfliktfyllda vardagssituationer 
till lustfylld lek. Illustrationerna är ljuvligt lekfulla och kreativt 
konstnärliga. Språket är föredömligt enkelt, effektivt och levande. 
Tilltalet genomsyras av en kärleksfull vilja att ha roligt tillsam-
mans.”   bibliotekstjänst

www.karnevalforlag.se
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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!
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INBJUDAN

Julgransplundring  
för 50:e gången
Den 8 januari 2022 bjuder Snättringe Fastighetsägare-
förening och Fullersta Fastighetsägareförening in till den 
traditionella julgransplundringen i Källbrinksskolan.

Saft och kakor till barnen och kaffe med dopp till 
föräldrarna ingår i entréavgiften på 50 kr. Dansen kring 
granen leds som vanligt av Slagsta Gille och clownen 
Finochi dyker upp och lockar fram skratt hos alla barn. 
Chansen finns också att gå hem med fina priser från bl.a. 

lotterier och chokladhjul. Alla barn får en påse av tomten 
när det är dags att gå hem.

Eftersom julgransplundringen firar jubileum kommer 
Bernt Söderlund att öppna festligheterna kl 13.15. Det 
var han som drog igång samarbetet med Fullerstafören-
ingen 1971 och har även under 70-talet varit ordförande i 
Snättringe Fastighetsägareförening,



17Snättringe Husblad  |  Nr 114

Hösttips för trädgården
Töm vattentunnorna
Om du samlar regnvatten är det nu dags att tömma dem 
så att de inte fryser sönder under vintern. Vintergröna 
växer som rhododendron och lagerhägg behöver extra 
mycket vatten så här års, så passa på att vattna dem istäl-
let för att bara tömma tunnan på marken.

 
Elda inte upp löv och kvistar
Återanvänd löven genom att kratta dem in i rabatter och 
runt buskar och häckar som frostskydd på vintern samt 
som jordförbättring. Ha gärna en rishög i en gömd del av 
trädgården istället för att frakta iväg eller elda upp dem. 
Här kan bin och humlor eller kanske till och med en igel-
kott få chans att övervintra. 

 
Låt stå
Undvik att klippa och städa för mycket i trädgården. Tänk 
på att många blomställningar har fröer som gillas av fåg-
lar, så låt dem stå även om de vissnat och klipp ner dem 
till våren istället.

 

Vill du bli inbjuden till kommande trädgårdsföreläsningar? 
Maila annsofie@snattringe.com så får du kommande info. 

 
Hälsningar från miljö- och trädgårdsgruppen, 

Annika, Ann-Sofie och Lisa
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Matbörsen 
Öppet alla dagar 7-22

Kallkärrsv.66  tel. 08-449 34 05

Grill-Grill-
tillbehörtillbehör

NygräddatNygräddat
i butikeni butiken

Kött&Kött&
fiskfisk

Frukt&Frukt&
gröntgrönt

Välkommen till dinVälkommen till din
kvartersbutik i Snättringe!kvartersbutik i Snättringe!

…närbutiken med det stora utbudet.…närbutiken med det stora utbudet.
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Långsjörundan 2021
Årets Långsjörunda, söndagen den 26 september, bjöd på strålande väder. 
Med minskade restriktioner i sikte kändes det befriande att åter kunna mingla 
bland folk. Tipspromenaden var välbesökt som vanligt och på de olika statio-
nerna kunde du besöka sju föreningar, en församling (S:t Michaels) och lokalpo-
lisen tillsammans med Grannstödsbilen. Vid föreningens tält samlades många 
intresserade och det bjöds även på underhållning. Småfranska spelade franska 
folkvisor och Wenzel Border Morris dansade med pinnar.

Irma och Eva glada vinnare
Vinnare av Långsjörundans tipspromenad med start vid föreningens tält var 
Irma och Eva Östberg på Notariestigen. 17 av 18 möjliga rätt. Den fråga som 
var lite knepig var hur mycket gödsel en daggmask producerar per dag. Rätt 
svar är lika mycket som sin vikt. Varken mer eller mindre.
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