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Mot ljusare tider?

Föreningsinformation............ 4

Vi har länge befunnit oss i en tung prövning. Det känns som vi är inne
i en lättare period med smittan nu, och vi ska vara fortsatt försiktiga.
I höst, den 11 september, har vi val i Sverige. Den politiska blockbildningen har ändrat karaktär och ingen vet hur vi hamnar efter
valet. Föreningen kommer som vid tidigare val skicka ut en enkät till
de boende i området med frågor inför valet. Vi avser även att anordna
ett möte med kommunpolitikerna i Snättringeskolan i tid före valet.
De kommer delges enkätsvaren.
Med ett öga mot vår omvärld är det nu viktigt att vi försöka få
våra dagliga och stimulerande rutiner att fungera. Människor behöver träffas och göra saker tillsammans. Det känns som vi under en tid
har halkat tillbaka i utveckling.
Det är nog bra om vi också har ett fokus på vår lokala miljö och att
vi söker kraft och positiv energi där. Det är en tid då vi särskilt behöver vara extra vänliga mot varandra. Bjud in på en kopp kaffe eller te.
Prata med dina grannar. Hälsa även på den du inte känner i området.
Ta ett eget initiativ för att ha en trevlig stund i affären eller hos tandläkaren. Tacka och uppskatta torsdagsgruppen, när du ser dem plocka
skräp som andra har kastat. Försök göra en människa glad.
Målen kan vara att vi ska överleva och komma stärkta ur den här
prövningen. Vi är trots allt på väg mot ljusare tider!
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Snättringe Husblad
ges ut av Snättringe
Fastighetsä gareförening
Medlemsinformation delas ut
minst 4 gånger per år varav
Snättringe Husblad 3 nummer
per år.
Upplaga: 3 200 ex
Ansvarig utgivare:
Lars Lehman, 073-330 06 68
Redaktion:
Lars Tiberg, 070-686 90 46
Kim Kimreus, 070- 897 91 42
Annonsansvarig:

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!
Mer information om att annonsera i Husbladet finns på vår hemsida www.snattringe.com. 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.
Annonsprislista
Storlek
Helsida (21 x 30 cm)
Halvsida (16,5 x 12,5 cm)
Kvartssida liggande (16,5 x 6 cm)
Kvartssida stående (8 x 12,5 cm)

Pris
3 500
1 800
1 000
1 000

Per Havn, 070-891 12 11.
Tryckeri: Kjellis Offset
Postgiro: 7 52 73-3
Adress: Snättringe

Lars Lehman, ordförande

Fastighetsä gareförening
c/o Gråbergsvägen 17
141 43 Huddinge
E-post: info@snattringe.com
Hemsida: www.snattringe.com

kr
kr
kr
kr

Facebook:
facebook.com/snattringe
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Bli medlem i Snättringe
Fastighetsägareförening!
Vi välkomnar dig som är villaägare, radhusägare och bostadsrättsinnehavare 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.

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.

Bokning
Bokning sker genom bokning@snattringe.com. Utförlig beskrivning av tält, bord
och stolar finns på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn.

Prislista
Priserna gäller för ett tillfälle.
Tält och tältgolv
Tält T21 4,6*4,6		
Golv G21		
Tält T32 5,6*6,9		
Golv G32		
Tält T60 6*10,5		
Golv G60		

Möbleringsförslag

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

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

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.
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Scanna med Swish-appen
för snabb betalning!
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Tält 32 4,6x6,9 m Grönt/Beige
6 bord 180x80 cm
1 bord 150x75 cm
36 stolar
Max dukning 44 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

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

400 kr
400kr
700 kr
700 kr
1000 kr
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
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Verksamhetsberättelse
för år 2021

har bland annat rört parkering
runt Stuvsta
flyer_070827_cmyk.qxd
17-05-10 14.38
Sida 1

station och
planer för nybyggnation kring Stuvsta centrum. Vi överklagade de nya parkeringsbestämmelserna runt Stuvsta och fick gehör av Länsstyrelsen och Transportstyrel-

sen. Vi har även agerat kring byggplaner på Odin 6 och
3. Nybyggnationen vid Källbrink har också varit aktuell,
liksom att hjälpa kommunen med information om att
skydda Långsjöns vatten.

Kjellis Offset AB‚ • Svängvägen 30, 141 41 Huddinge • Tel 08-774 24 15
info @ kjellisoffset.se • www.kjellisoffset.se • MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT 14001
Grannsamverkan mot brott

Inledning

jobb
jobb går
går lika
lika bra
bra –– och
och kan
kan

Vi skulle ha genomfört julgransplundringen för 50:e
gången men nya coronarestriktioner från regeringen
satte återigen stopp.

bidra
bidra även
även vid
vid utformningen
utformningen
alla
alla tillfällen
tillfällen –– stora
stora som
som små
små
enlig
enlig och
och väl
väl anpassad
anpassad till
till den
den
Maskinparken
Maskinparken är
är ändamålsändamålspräglat
präglat av
av personlig
personlig service.
service.
hög
hög kvalitet
kvalitet och
och noggrannhet
noggrannhet
Vi
Vi producerar
producerar trycksaker
trycksaker med
med

Trädgårdskommittén kom igång med en rivstart. Hela
sex kurser varav fem digitalt har genomförts under året:
•
Hållbarhet i trädgården (2 ggr digitalt),
•
Plantera – Vår - Hållbart (digitalt)
•
Biologisk mångfald (digitalt)
•
Bokashi-inspiration (digitalt)
•
Blomdekoration till Jul (fysisk aktivitet)

stora
stora variation
variation som
som efterefter-

Trädgård

frågas.
frågas. Vi
Vi gör
gör trycksaker
trycksaker för
för

Nu är det ... Tryckartime!

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under föreningens 102: a år, huvuddelen på avstånd via digitala
möten. Därutöver har föreningsfunktionärer haft mängder av aktiviteter i olika arbetsutskott och med andra
externa kontakter.
Den 21 september 2021 hade vi 1280 medlemmar - en
ökning med 22 sedan förra året samma tid. Under året
har Jan och Inger Samuelsson skickat ut information om
föreningens verksamhet till nyinflyttade vilket har varit
fortsatt viktigt för att hålla uppe medlemsantalet.

Julgransplundringen

av
av originalen.
originalen. Miljöcertifierade
Miljöcertifierade

Möten och medlemsantal

Grannsamverkan mot brott har fortsatt med en stark
sammanhållande kraft, Eva Antonsson.
Den 18 november hade vi grannsamverkansmöte i
Snättringe skola. Kommunpolisen Anna Schelin skulle ha
kommit men fick förhinder.
Vi har även tittat på fyra olika appar som kan användas
vid grannsamverkan. Utvärdering pågår. Vi har också frågat
olika företag med långa öppettider om samarbete kring
hjärtstartare men med undvikande respons. Vi kom fram
till att vi ska placera en hjärtstartare i en låda på en tomt
nära Häradsvägen mitt i Snättringe. Vi har fortsatt inriktning
att även utbilda fler hjärt-lungräddare inom Snättringe.
Som en aktivitet för boende att ha bra kontakt och
öka tryggheten uppmuntrade föreningen för andra året
alla boende att tända marschaller ute mot gatan vid årets
mörkaste dag den 21 december kl. 18:00 för att fira ljusets
återkomst.

enligt
enligt ISO14001sedan
ISO14001sedan 2004.
2004.

Pandemin fortsatte under hela 2021 även om vaccinationer började lindra verkningarna av den. Under den
varmare perioden lättade restriktionerna något och vi
kunde genomföra en del aktiviteter. I slutet på året ökade
restriktionerna så vi fick hålla tillbaka på möten mellan
människor igen.

Årsmötet
Det 102:a årsmötet skulle hållas i Snättringe skolas fina
matsal i mars, men på grund av restriktionerna beslöt
vi att flytta mötet till den 25 augusti med hopp om
att smittläget skulle förbättras. Vi fick sedan skjuta upp
mötet ytterligare en gång till den 6 oktober. Jane Meckbach och Lars Tiberg valdes in i styrelsen när Bengt Höglund och Margaretha Forsell avgick. Elin Forsell, Gunilla
Bergvall och Jan-Erik Jonsson valdes in som suppleanter.
32 personer var närvarade.

Trycksaker för alla tillfällen!
• Kuvert

• Broschyrer

• Flyers

• Fakturor

• Foldrar

• Affischer

• Visitkort

• Mappar

• Storformat-print

• Meddelandekort

• Reklam
• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Hyllvippor

• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubbtidningar

Husbladet

• Årsredovisningar

Vi är glada för att ha kunnat ge ut vår fina medlemstidning med tre nummer under 2021. Vi gav även ut ett
nummer av enklare slag. Husbladet är vår viktigaste och
bredaste kontakt med våra medlemmar.

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

Miljö och stadsplaner
Under året har vår kommitté aktivt medverkat i en rad
frågor kring miljö- och stadsplanefrågor i Snättringe. Det
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• Kataloger

• Brickunderlägg
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Studiecirklar och kultur – yoga
Till vår stora glädje har verksamheten i närområdet med
yoga under torsdag och söndag kunnat fortsätta. Jane
Meckbach har med stor energi och med lösningsfokus tagit tag i vår uppskattade Yoga. Under våren 2021
genomfördes yogakursen först digitalt senare utomhus.

traditionell Venzel Border Morris. Svarta kläder, pinnar
och mask för ansiktet. Musiken framfördes av gruppen
Småfranska.

Tält, golv, bord och stolar
Under året var det fortsatt mycket svårt för de boende
att ha möten tillsammans. Det betydde att bokningen av
föreningens tält, golv, bord och stolar, i stor grad ställdes
in och minskades i storlek. Det blev återigen en ganska
rörig situation, men vi hoppas att det fungerade för dem
som utnyttjade möjligheten.

Samverkan

Snättringedagen
Snättringedagen 2021 ställdes in av Snättringe skolas
föräldraförening.

Långsjörundan
Årets Långsjörunda kunde däremot genomföras 26 september. Det blev en vacker dag och gott om deltagande.
Vi hade uppskattad närvaro av en grupp som dansade

Årsmöte 27/4

Vi har haft fortsatta kontakter med vår vänförening, Fullersta Fastighetsägareförening. Samverkan med föreningarna i Långsjörundan känns också befogade. Vi vill
också framföra att kontakterna med kommunens politiker fungerat bra under året. Vi har även deltagit i kommunens arbete för att förbättra miljön kring Segeltorps
centrum. Tillsammans med Långsjö fastighetsägareförening har vi arbetat för att ta fram historiska skyltar runt
Långsjön.
Styrelsen vill tacka alla medarbetare, engagerade medlemmar och övriga medlemmar för att vi tillsammans har
verkat för de boendes bästa under året.
Snättringe i februari 2022
Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening

Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte
När: Onsdagen den 27 april 2022 kl 19.00
Var: Snättringeskolans matsal
Program: Årsmötesförhandlingar med verksamhetsberättelse,
val, ekonomi och verksamhetsplan

Trädgårdshistoria
Under mötet får vi besök av trädgårdsmästare Annika
Eriksson från Milstens Trädgård som kommer att
berätta om svensk trädgårdshistoria. När började man
med trädgårdar i Sverige? Var det munkarna eller
legionärerna som var dåtidens influencer?
Lite tips och inspiration inför vårbruket kan nog
också räkna med.

OBS! Motioner eller förslag till mötet måste
vara någon av styrelsens funktionärer
tillhanda senast måndagen den 11 april
Du kan också skicka motion till föreningens adress eller
e-postadress (info@snattringe.com).
Föreningen bjuder på dryck och tårta.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Snättringe Fastighetsägareförening
Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge
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Vad händer vid
Snättringe bollplan?
Delar av Sättringe bollplan har en längre tid varit uppgrävda för att ge plats
åt cisterner för uppsamling av dagvatten. Till hösten 2022 kommer planen
att vara återställd och ett nytt konstgrässystem etablerat så att det finns
möjlighet att spela fotboll igen.

Ska klara 100-års regn

Klart till hösten 2022

Klimatförändringen har medfört att risken för skyfall ökat.
Tätare bebyggelse har medfört att tillgängliga ytor för
att hantera dagvatten minskar. Kommunen måste därför
skapa förutsättningar för att en översvämning ska kunna
ske utan allvarliga konsekvenser. Det är anledningen till
att Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) har grävt ned
cisterner under halva Snättringe bollplan som ska kunna
hantera stora regnmängder, så kallade 100-årsregn. Det
är SMHI:s definition av ett skyfall som återkommer med
100 års mellanrum och med en regnvolym motsvarande 44 mm under 30 minuter. Det finns en risk att det
som idag betraktas som 100-årsregn komma att inträffa
oftare i framtiden. Klimatförändring och förtätning ökar
översvämningsrisken och kommunen måste genom
ett förebyggande och långsiktigt arbete anpassa hanteringen av dagvatten både för dagens och framtida skyfall. Med hjälp av de nya cisternerna ska den regnvolym
som faller på markytan kunna samlas upp och förhindra
allvarliga översvämningsskador. Arbetet påbörjades 2020
och är nu färdigställt.

Hela fotbollsplanen omfattar 7 400 kvm och kommer att
anpassas med fasta linjer och mål för olika stora lag från
juniorer till seniorer. Konstgräs är ett optimalt underlag
även för andra former av idrott och vintertid finns möjlighet att spola konstgräset så att ytan kan användas till
isbana. Snättringeskolans idrott- och hälsa-lärare välkomnar den nya konstgräsplanen för olika lek- och boll-lektioner samt skridskoåkning under vinterhalvåret. Även
allmänheten kommer att ha glädje av den nya planen
under lediga tider under såväl kvällar som helger.
Snättringe bollplan kommer även att få ny LED-belysning på 100 lux. Lux används för att bestämma intensiteten i ljuset i ett upplyst område. Omvandlat till lumen
som är det vanligaste måttet för LED-belysning är 1 lux =
1 lumen/kvm. Den totala kostnaden beräknas till ca 5,3
miljoner kronor ex moms och klart till hösten 2022.
Lars Tiberg

Välkommen till din
kvartersbutik i Snättringe!
…närbutiken med det stora utbudet.

Grilltillbehör

Nygräddat
i butiken

Kött&
fisk

Frukt&
grönt

Nytt konstgräs till fotbollsplanen
Med tanke på att befolkningen ökar i Snättringe med
omnejd har Huddinge kommun beslutat att satsa på
en ny konstgräsplan vid Snättringe bollplan när nu de
omfattande arbetena med att hantera dagvatten är klart.
Det blir ett ca 52 mm högt konstgrässystem utan sviktpad men med sand och ifyllnad av återvunnet gummigranulat. Det ersätter fossila granulat eller kork som
orsakar högre utsläpp av koldioxid. Planen får även ett
slutet dräneringssystem med granulatfällor för att hindra
utsläpp i dagvattensystemet.
Granulatfällan utrustas med speciella filterpåsar som
enkelt kan tömmas, bytas eller återanvändas.

Missa inte vårmarknaden med massor av
jord, blommor och blomstertillbehör!

Matbörsen

Öppet alla dagar 7-2 2
10
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Skapa
bostadsbevakning

Du har väl inte glömt att
betala medlemsavgiften?
Det är inte lätt att hålla reda på alla avgifter som ska betalas på det nya året. Att skicka
ut påminnelser med post har blivit dyrt så vi passar på att sätta in en liten blänkare
i tidningen. Vi hoppas att Du vill fortsätta att stödja vårt arbete för ett Snyggare,
Tryggare Snättringe.
Medlemsskapet kostar 100 kr per kalenderår.
Du kan betala via Plusgiro 7 52 73-3 eller Swish 123 0916 486
Uppge din gatuadress.

medvSwish-appen
Det är ingen hemlighet – 300 bostäder PåScanna
gång!
för snabb betalning!

Vill du ha hjälp att uppnå dina trädgårdsdrömmar?
Rådgivning

Design

Plantering

Skötsel

Hitta drömbostaden
före alla andra.
Just nu säljs många bostäder innan visning så det gäller att ligga
steget före. Genom att starta en bostadsbevakning hos oss får du förslag
på bostäder som passar just dig, innan de dyker upp på exempelvis
Hemnet. Missa inte chansen till ditt drömboende – starta en
bostadsbevakning på fastighetsbyran.com/bostadsbevakning.
Välkommen att höra av dig så hjälper vi dig!

Välkommen att kontakta Annika Eriksson på Milstens trädgård.
070-7275561 eller annika@milstenstradgard.se
Jag är utbildad trädgårdsmästare med F-skatt och ansvarsförsäkring.
Du vet väl att många trädgårdstjänster ger rätt till 50% RUT-avdrag.
Fastighetsbyrån i Huddinge, Häradsvägen 69
08-774 30 10 / fastighetsbyran.com

12

Snättringe Husblad | Nr 115

Snättringe Husblad | Nr 115

13

Ny Snättringe-enkät 2022
Eftersom det är valår i år så kommer Snättringe Fastighetsägareförening genomföra en ny enkätundersökning
i Snättringe för att ta reda på vad de boende tycker om
bl.a. trygghet, service, skola, omsorg och kommunikationer. Det bli 10:e gången som vi genomför enkäten i sam-

band med att det är valår. Resultatet ligger till grund för
föreningens fortsatta arbete men även som underlag till
den politikerdebatt som kommer att genomföras inför
årets val.

Parkeringsprojektet lagt på is
Projektet med att på prov under ett år anlägga avgiftsbelagda infartsparkeringar i närheten av Stuvsta station
överklagades för andra gången av bl.a. av Snättringe
Fastighetsägareförening. Transportstyrelsen biföll överklagandet och det är ett beslut som inte går att överklaga. Orsaken var att kommunen inte hade specificerat
vilka gator som var så belastade av trafik att de behövde
avgiftsbeläggas. Enligt kommunens hemsida så har man

inlett ett arbete för att justera parkeringsbestämmelserna på gatorna inom parkeringsavgiftsområdet i Stuvsta C. Gator med störst behov utifrån framkomlighet och
trafiksäkerhet ska prioriteras. Avgiftsskyltar och parkeringsautomater är sedan tidigare övertäckta och betaltjänsterna för telefonbetalning samt möjlighet att betala
via betalautomaterna är inaktiverade.

Politikerdebatt i Snättringe
Snättringe Fastighetsägareförening kommer att i anslutning till valet genomföra vår traditionella utfrågning av
kommunens politiska företrädare. Valet gäller inte bara till
riksdagen utan även till regionen och kommunen. Resul-

tatet från vår enkät kommer att ligga till grund för många
frågeställningar men passa på och kom till mötet och ta
reda på vad de olika partierna har för agenda när det gäller just de frågor som du brinner för.

Yogan i full gång!
Platser finns kvar i april
Föreningens populära yoga-kvällar under torsdagar och
söndagar kl. 19:00–20:30 är i full gång! Torsdagar under
fem tillfällen håller vi till i brf Docentens festlokal men
flyttar den 31/3 till Snättringeskolans gymnastiksal med
ytterligare sju tillfällen under ledning av Lisa Hammar.
Söndagar kör vi fem tillfällen i brf Docentens festlokal
och flyttar till Snättringeskolans gymnastiksal den 3/4

och avslutar där med ytterligare fem tillfällen under ledning av Åsa Alsparr
Vill du yoga med oss? Det kommer att finnas platser
när vi fortsätter i Snättringeskolans gymnastiksal.
Maila: snattringeyoga@gmail.com

Parkeringsgaraget i Stuvsta
öppnar 29 mars
Infartsparkering inne i garagen till de två nya husen vid
Stuvsta station har försenats. Nu meddelar kommunen
att garaget på Byalagsvägen 2 kommer att öppnas 29
mars. Från och med den 8 april upphör de tillfälliga parkeringsplatserna på Stambanevägen.
I botten av huset finns parkeringsgarage i två plan
med platser för boendeparkering samt infartsparkering.
Totalt finns 56 platser för boendeparkering, ca 18 av dem
utanför byggnaden. Infartsparkeringen planeras för att ta
emot 161 bilar.

Nytt bostadsområde i Segeltorp
I Segeltorp vid korsningen mellan Häradsvägen och
Gamla Södertäljevägen planeras ett nytt bostadsområde
med drygt 90 lägenheter (kv Lövdungen 2). Ett förslag är
ute på samråd. Detaljplanearbetet pågår och Segeltorps

Villaägareförening deltar med synpunkter. Vid behov
kommer även Snättringe Fastighetsägareförening att
samverka för att uppnå en bra bostadsmiljö.

Vägskador i rondellen
Snättringe Fastighetsägareförening har anmält till kommunen om vägskador i rondellen vid Stuvsta Centrum.
Det är tjälskador och ”potthål” både i gatan och i ron-

dellen. Information om anmälan har lagts upp på
vår hemsida och mer än 2000 följare har tagit del av
informationen.

Snättringedagen 2022
Vi hoppas på att inga restriktioner ska lägga hinder i
vägen för att vi ska kunna fira Snättringedagen i år. Lörda-
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Vi lär oss binda en krans

Kommunen har sålt
Bildhuggaren

Snättringe Fastighetsägareförening anordnade lagom
innan jul en kväll för alla som ville lära sig binda
kransar. Platserna blev snabbt fulltecknade så det
fanns ett stort intresse.
Annika Eriksson ledde kvällens workshop
19 förväntansfulla personer samlades i Snättringeskolans
matsal för att lära oss binda kransar, som vi skulle pynta
våra dörrar med till jul. Annika från Milstens trädgård var
vår handledare. Kvällen började med att vi fick se ett bildspel om kransbindning. Annika visade sedan vilket material vi skulle använda och hur mycket av vad. Materialet
låg framdukat på flera bord i matsalen.

En krans att hänga på dörren
Vi fick en stålring som vi klädde in med en grön specialtejp så att dekorationen inte skulle glida omkring på
ringen. Därefter fick vi gå och hämta bindståltråd, sekatör, ris från kungsgran samt olika torkade bär- och blom-

Det är nu klart vilka som ska ansvara för och driva verksamheterna i den
nybyggda fastigheten vid Häradsvägen som kallas Bildhuggaren.

ställningar. Granriset
klipptes i små delar,
som skulle användas till
små buketter. Tre granris
bitar plus en torkad blomma
ingick i varje bukett som vi sedan surrade fast med ståltråden. Varannan bukett skulle läggas åt höger och varannan åt vänster. När själva kransen var färdig gjorde vi
en krok som upphängningsanordning och ett band att
hänga upp kransen i. Några av deltagarna hann göra fler
dekorationer och materialet som blev över delades ut till
deltagarna. Vi hade en härlig kväll tillsammans.

Huddinge Kommun planerade att driva ett kommunalt
äldreboende och en förskola men fick i sista stund kalla
fötter. Det blir för dyrt tyckte kommunstyrelsen och gav
Huddinge Samhällsfastigheter (HUSF) i uppdrag att sälja
fastigheten till ett privat fastighetsbolag. Köpare blev
Altura fastigheter och prislappen 440 miljoner. Det medförde en vinst för HUSF på 71 miljoner tack vare ett smart

upplägg med att sälja Bildhuggaren som ett bolag där
fastigheten ingick. Det fanns många intresserade men
Altura drog vinstlotten tack vare att de redan hade klart
med hyresgäster som kunde driva de planerade verksamheterna. Nu finns alla beslut och avtal på plats och
under 2022 kommer förskolan att drivas av JENSEN och
äldreboendet av Ersta diakoni.

Gunilla Kimreus

TIPS 139 kr!
BIANCO PIZZA

Grädde, mozzarella, bresaola,
cocktailtomat, parmesan,
balsamico, ruccola

Svensk husmanskost, äkta italienska 
delikatesser samt catering!
Vi erbjuder även vegetariska/veganska
rätter, självklart har vi glutenfria
alternativ.
Vi önskar er en trevlig vår och sommar!
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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Susannahemmet
öppnar dörrarna i maj

JENSEN öppnar förskola
i augusti 2022

Äldreboendet i Bildhuggaren kommer att drivas av Ersta diakoni under
namnet Susannahemmet. Satsningen på äldreomsorg har medfört att
Ersta diakoni på fyra år har öppnat fem nya äldreboenden och ytterligare
två nu under 2022 varav Snättringe är den ena och Ednahemmet i Nacka
den andra.

Det blev JENSEN förskola som kommer att etablera sig i Snättringe. JENSEN startade utbildningsverksamhet inom Komvux Stockholm 1996 och
finns nu i hela landet med både vuxenutbildning, gymnasie- och grundskolor samt förskolor.

Ersta diakoni grundat 1851
Ersta diakoni är en ideell förening som hjälper människor
i utsatta livssituationer. Verksamheten grundades 1851
och utgår ifrån en kristen helhetssyn på människan. Ersta
diakoni bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utan vinstsyfte. Mest känt för oss i
Stockholmsområdet är förmodligen Ersta sjukhus och
många har säkert tagit en kopp kaffe på terrassen som
har en fantastisk utsikt över infarten till Stockholm. Ordet
diakoni kommer från grekiskan och betyder ”att tjäna”.

90-tal lägenheter
Susannahemmet i Snättringe blir ett vård- och omsorgsboende för personer med ett vårdbehov dygnet runt.
Det kommer att finnas enheter för boende både med en
demenssjukdom och för dem med en somatisk sjukdom.
Det kommer att finnas 10 boendeenheter med ett 90-tal
lägenheter. Varje lägenhet är på ca 30 kvm och har eget
pentry och badrum med tvättmaskin samt en höj- och
sänkbar säng. I övrigt så får alla möblera med egna möbler och personliga ägodelar. Varje boendeenhet har även
gemensamma utrymmen som kök, matsal och terrass.
Det finns även möjlighet att ta med sitt husdjur. Utanför kommer det att finnas en trädgård med möjlighet att
odla eller bara njuta av sol och frisk luft.

fredagsmys, lördagsfest och söndagskaffe och ibland
även pub, musikuppträdande eller korvgrillning. Måltiderna är centrala för att få näring, energi och social samvaro. Det ska kännas så mycket ”hemma” det bara går att
bo på Susannahemmet. Och visst går det att få ett glas
vin eller öl till vissa helgmåltider.

JENSEN är ett svenskt långsiktigt familjeföretag grundat
av Håkan Jensen som vd och med hustrun Anna Wiger
Jensen som fullt delaktig i ledningen av företaget. Drivkraften var redan från början att kunna erbjuda en kvalitativ utbildning med kompetenta medarbetare och en
långsiktig planering. Trots den turbulens om råder inom
utbildningssektorn finns JENSEN kvar som ett privat alternativ men utan risk-kapitalister och utländskt ägande.

Ansök via kommunen

Träning för verkligheten

Visning av boendet kommer att genomföras under hela
våren och Susannahemmet tar emot ansökningar redan
nu. För att få en plats på äldreboendet krävs ett så kallat
biståndsbeslut för särskilt boende från kommunen. Kontakta en handläggare på Servicecenter i Huddinge kommun om du är intresserad av att få en plats.

JENSEN förskola i Snättringe kommer att rymma 140 barn
fördelat på 8 avdelningar. Det finns en skolgård utomhus
och nära till Långsjön och lekparker. JENSEN har fått goda
omdömen från verksamheten inom övriga 10 enheter i
Stockholmstrakten. I senaste kvalitetsenkäten svarade
98 % av ca 700 familjer att man trivs på förskolan. Enligt

JENSENs utbildningskoncept ”Träning för verkligheten”
ska barnen ges goda sociala färdigheter och en tilltro till
sin egen förmåga - att de kan, vill och vågar. Fokus ska
vara på den medvetna och lustfyllda undervisningen.

Samverkan mellan unga och gamla
Eftersom det kommer att finnas även ett äldreboende i
samma fastighet finns en unik möjlighet att samarbeta
för att skapa glädje och livskvalitet för både unga och
gamla.
Både skolmat och mat till äldreboendet kommer att
tillagas i husets gemensamma kök vilket skapar förutsättningar för en hälsosam och varierad kost.

Intresseanmälningar tas emot
Förskolan följer kommunens riktlinjer kring öppethållande vardagar mellan 06.30 – 18.00 och stängt på jul-,
nyårs- och midsommarafton. I augusti 2022 planeras
verksamheten att starta och redan nu finns det möjlighet att skicka in en anmälan om det finns intresse för att
få en plats till hösten.

Lars Tiberg

Lars Tiberg

Fredagsmys och korvgrillning
På Susannahemmet kommer det att finnas omsorgspersonal, sjuksköterskor och rehab-personal för att ge
en trygg vård och omsorg. För extra trygghet på natten finns en egen sjuksköterskepatrull samt ett läkarteam
knutet till verksamheten. Under dagtid planeras olika
gemensamma aktiviteter som promenader, högläsning,
utflykter och gymnastik. På helgerna finns utrymme för
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Ingen byggstart för
Odins Kvarter

Det ska vara roligt att odla

Planerna på att bygga flerfamiljshus i korsningen av Häradsvägen och Stambanevägen i Stuvsta har funnits en längre tid men detaljplanen har överklagats av flera intressenter inklusive Snättringe Fastighetsägarförening. Något
slutgiltigt beslut har ännu inte fattats.

Detaljplanen överklagad

Risk för trafikproblem

Kvarteret Odin ligger där tidigare bl.a. Pizzeria Colorado
låg. Det är ett gammalt projekt som legat vilande sedan
2010. Kommunen presenterade en ny detaljplan i juni
2021 som Snättringe Fastighetsägareförening lämnade
synpunkter på. Kommunen tog ingen hänsyn till flertalet av de negativa synpunkter som framkommit utan
antog den föreslagna detaljplanen i december 2021.
Beslutet har överklagats av bl.a. Snättringe Fastighetsägareförening som anser att förslaget i sin helhet ska
underkännas.

Den kritik som framförts gäller också risk för buller i de
planerade lägenheterna som ligger nära den hårt trafikerade rondellen. Parkeringsproblemen är aktuella och det
kommer bara att finnas 22 boendeparkeringar i garage
och inga besöksparkeringar.
Det kan även bli knepigt för cykeltrafik och gångtrafikanter. Redan i dag är det i rusningstid en knepig trafiksituation. Om det tillkommer trafik till och från nya bostäder och affärer blir situationen inte bättre.

Betydande miljöpåverkan

Hökerum Bygg som är det fastighetsbolag som vill bygga
Odins Kvarter är däremot övertygade om att detaljplanen kommer att bli godkänd. Därför finns det möjlighet att redan nu anmäla sitt intresse på hemsidan för att
köpa en bostad. Enligt planerna kommer det i Odin Kvarter att finnas 40 lägenheter 1 - 3 rok och mellan 36 till
91 kvm. Om det kan bli någon inflyttning under hösten
2023 är däremot ytterst tveksamt. Först måste det finnas
ett godkänt bygglov innan spaden kan sättas i jorden.
Och vägen dit kan bli lång
Lars Tiberg/Mats Persson

Enligt vår åsikt kommer de planerade flerfamiljshusen
att medföra en betydande miljöpåverkan. De kulturhistoriska värdena beaktas inte. De planerade flerfamiljshusen är för höga och den befintliga miljön raderas ut.
Nya byggnader ska vara fristående med möjlighet till att
topografin syns från Stuvsta Stations uppgång, Helst ska
den gamla kulturmiljön från 1920-30-talet bevaras inklusive de befintliga husen.
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En onsdagskväll i mars möttes 12 förväntansfulla kursdeltagare i Snättringeskolans matsal för att bli inspirerade av trädgårdsmästare Christina Kullander som driver
det egna företaget Gro med Ro. Vi fick lyssna till Christina
hur vi kan odla egna grönsaker året runt. Hon presenterade och gav förslag på vad som fungerar under våra fyra
årstider vad gäller vår, - sommar, - höst och vinterodling.
Tips och idéer gav hon på såväl inomhusodling som när

man kan odla utomhus, jordförbättring samt med vad
och varför vi ska gödsla våra grönsaker. Avslutningsvis
fick vi ta del av olika odlingstips i form av hennes eget
medhavda material av exempelvis odlingslådor, planteringskrukor och inomhusdrivbänk. Christinas ledord till
oss var: Det ska vara roligt att odla!
Jane Meckbach

Går redan att visa intresse för att köpa
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Tips från Trädgårdsgruppen
Hållbara blommor

Låna istället för köp

Fröså egna blommor istället för att köpa färdiga
plantor som kanske har transporterats långa sträckor.
Satsa på återkommande perenner för att en extra
lättskött trädgård.

Köp inte en massa dyra trädgårdsredskap och maskiner som du sällan använder. Låna eller hyr dem istället. Eller om du redan har många, hyr ut dem till
andra när du inte använder dem själv.

Ge bort en bit gräsmatta

Njut av din tomt!

Har du problem med att en del av gräsmattan blir
för torr och inte tar sig? Gör om den till blomsteräng
istället och låt humlor och bin få njuta av den!

Ta en vandring runt tomten och njut av det som
växer. Kanske du hör koltrasten sjunga, Sveriges
nationalfågel? Våren - den årstid vi så längtar efter!
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Som att bo i en tallskog

Barackerna kvar till 2024

Så poetiskt beskrivs det planerade bostadsområdet Tallbacken i Snättringe.
Området ligger i en södervänd sluttning med uppvuxna tallar och bergknallar utmed Gamla Stockholmsvägen och angränsar till Källbrinks skola och
idrottsplats. Nära till Gömmarens naturreservat och cykelavstånd till sjön när
det är dags för ett dopp. Kommunen har påbörjat mark- och gatuarbeten och
Aros Bostad har annonser ute på nätet där det går att boka en bostad. Men det
finns inget beviljat bygglov trots att markarbeten har påbörjats.

De temporära barackerna vid Källbrinks IP blir kvar till 2024. Då väntas
den nya Utsäljeskolan vara klar att tas i bruk och eleverna kan flytta tillbaka. Den gamla skolan är nu riven.

700 elever i baracker
Det är tre barackmoduler fördelat på tre våningar med
plats för 700 elever. Modulerna togs i bruk höstterminen
2021 och Utsäljeskolan kommer att bedriva sin verksamhet där i ca tre läsår innan de nya lokalerna står klara för
inflyttning vår/sommar 2024.

Utökning till 940 elever
Den nya Utsäljeskolan kommer att bli en F-9 skola vilket betyder undervisning för elever från förskoleklass
och sedan från årskurs 1 upp till årskurs 9. Det blir tre

Radhus och flerfamiljshus
Tallbacken kommer att bestå av 120 lägenheter fördelade
på fyra flerfamiljshus med bostadsrätter samt 40 radhus i olika storlekar. Radhusen kommer att finnas både i
anslutning till punkthusen i söder men också i den brantare terrängen i norr. Aros Bostad planerar inflyttning till
i början av 2023.

parallellklasser inom varje årskurs samt en integrerad
grundsärskola om ca 40 elever. Totalt planeras skolan att
rymma 940 elever och 115 personal. Skolan blir totalt sex
våningar och omfatta ca 14 100 kvadratmeter. Det kommer även att finnas en fullstor gymnastiksal.

Tidplan
Grundläggningsarbetet beräknas vara klart under sommaren 2022 . Därefter reser man stommarna och invändiga
arbeten påbörjas under vintern 2022 fram till våren 2024.
Lars Tiberg

tillfrågats med anledning av det planerade bostadsområdet. Kommunen svarar att berörda grannar kommer att
informeras när bygglovet beviljats.
Snättringe Fastighetsägareförening kommer att följa
ärendet vidare.
Lars Tiberg/Mats Persson

Inget beviljat bygglov
Det finns en detaljplan som kommunen granskat och
som ska gälla när Aros Bostad söker bygglov. Något
bygglov finns däremot ännu inte beviljat. Markarbeten
har påbörjats trots att planeringen av marken för husen
inte vunnit laga kraft. Det innebär att det är svårt att vid
behov återställa marken till tidigare skick .

Grannarna känner sig överkörda
Snättringe Fastighetsägareförening har kontaktats av
boende i området som säger att de inte informerats eller
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Området illustrerat söderifrån. Illustration: Lumen Arkitekter AB
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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!

