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Vi har levt i skuggan av Covid under några år nu. Som tidigare år 
minskar smittan under våren och sommaren. Hur ska jag förhålla mig 
när myndigheternas restriktioner upphör?

Det svåra är att välja rätt avvägning. Hur nära törs jag vara andra 
människor utomhus?

I följderna av Ukrainakriget har Coronan kommit i skymundan i 
medias fokus. Människor har säkert ett stort behov av att kunna träf-
fas. Vi behöver kunna umgås tillsammans igen för att må bra.

Den här årstiden lockar till att vara utomhus.
Ett sätt kan vara att någon skickar ut en inbjudan till sina grannar 

längs gatan för en gemensam träff på någon lämplig plats. Varje hus-
håll tar med sig vad de behöver för att kunna äta och dricka till sam-
lingen.  Datum bestäms sent så att bra väder kan garanteras. Sam-
lingen kan vara på någon tomt men också på någon annan plats. 
Varje deltagare måste själv få ta ut sin avvägda närhet.

Låt oss behålla medvetenheten om Corona men ändå kunna vara 
tillsammans med eftertanke under lugnare perioder. Det stärker oss. 
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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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Vad tycker du om att  
bo i Snättringe?

Vi i Snättringe Fastighetsägareförening är intresserade och nyfikna på vad 
ni som boende i området tycker och tänker om bl.a trygghet, service, skola, 

omsorg och kommunikationer. Svaren ger oss i styrelsen en möjlighet att 
planera och prioritera vårt arbete utifrån de frågor ni tycker är viktiga. 

Vi kommer också att använda de enkätsvar vi får som underlag inför den 
politikerträff vi planerar att genomföra inför årets kommunalval.

 
Nytt för i år är att enkäten genomförs digitalt. Detta ger dig och oss bättre 
säkerhet samtidigt som vi på ett enkelt och tydligt sätt kan sammanställa 

svaren. En del av frågorna är övergripande och kommer eventuellt fördjupas i 
en kommande enkät. Allt beroende på de svar vi får.

Hur gör jag för att svara på enkäten?
Varje hushåll lämnar ett svar, lättast är att scanna QR-koden här 
på sidan med din mobil. Det kommer även att finnas en länk till 
enkäten på vår hemsida https://snattringe.com samt på facebook.com/
snattringe. Senast den 1 juli 2022 måste vi ha ditt svar.

Om du inte har möjlighet att lämna ditt svar digitalt går 
det även att lämna enkäten eller skicka den till: Snättringe 
Fastighetsägareförening, Lars Lehman, Gråbergsvägen 17, 141 43 
Huddinge.

Dina svar behandlas självklart anonymt, om du inte själv väljer att 
ange ditt namn eller mejladress i slutet av enkäten. Då är du även 
med i en utlottning av Trisslotter.

Har du några frågor gällande enkäten? Ring till Annsofi Ericsson 
Lehman tel 070-341 33 33 eller mejla till annsofi@snattringe.com.

Vi ser fram emot dina svar. Stort tack på förhand!
Snättringe Fastighetsägareförening

Scanna med din mobil för 
att komma till enkäten!
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Årsmötet  
genomfördes 27 april
Årsmötet i Snättringe Fastighetsägareförening 
genomfördes onsdagen den 27 april. Nya 
styrelsen hittar du på sidan 2.

Parkeringsavgifter slopas i både 
Stuvsta och centrala Huddinge
2021 infördes parkeringsavgifter ”på prov” i 
Stuvsta och Centrala Huddinge. Parkeringsförbud 
skulle också reglera var man fick parkera och 
inte samt var parkeringsavgifter kunde tas ut. 
I Stuvsta överklagades dock beslutet av bland 
annat Snättringe Fastighetsägareföreningen. 
Transportstyrelsen upphävde då kommunens lokala 
trafikföreskrifter för det området och meddelade att 
det skett i strid med gällande föreskrifter.

I centrala Huddinge överklagades det inte och 
nu har kommunen gjort en s.k. ”utvärdering”. 

Kommunen kom då fram till att det är svårt att 
bedöma avgifternas effekter och att det skulle 
kosta 4,7 miljoner. I stället skall man nu satsa på att 
bygga fler infartsparkeringar. Transportstyrelsen 
beslut visade också att man inte får och kan införa 
parkeringsförbud i ett helt område utan att det i så 
fall måste ske på enskilda gator efter en noggrann 
utredning av behovet. De uppsatta skyltarna ska tas 
bort innan sommaren.

Starten var 1977 (och då var medlemsavgiften till 
föreningen 15 kr!)

Städning vid  
Stuvsta station
Snättringe Fastighetsägareförening har haft 
städkväll vid Stuvsta station för att snygga till 
området som dagligen passeras av en mängd 
pendlare både morgon och kväll. Det samlas 
lätt en massa skräp som behöver plockas 
upp. Även växligheten kan behöva tämjas. 
För mycket sly kan skymma sikten och minska 
tryggheten vid stationen. 

I år deltog även Christian Ottosson (C), 
kommunalråd i Huddinge kommun. 
Christian håller på att skriva en bok om ideell 
verksamhet och där kommer Snättringe 
Fastighetsägareförening att omnämnas 
som exempel på bra samverkan mellan 
föreningslivet och kommunen. Det är 20:e året 
sedan föreningen första gången anordnade 
städkväll vid stationen så mycket sopor har 
städats bort under årens lopp.
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Jessie ”Årets nyföretagare 2022” 
Stort grattis till Jessie van der Zwan som driver 
Jessies Musikcafé & Secondhand som tilldelats 
utmärkelsen  ”Årets Nyföretagare” i Huddinge av 
Nyföretagarcentrum Botkyrka-Huddinge.

Motiveringen lyder att Jessie genom att 
kombinera sina kunskaper inom restaurang- 
och musikalvärlden med intresset för återbruk 
skapat både ett unikt koncept och en uppskattad 
mötesplats. På Jessies Musikcafé & Secondhand 
i Segeltorp erbjuds inte bara mat, bakverk och 

möjlighet att köpa möblerna utan en rad roliga 
happenings som livespelningar och Stand 
Up-kvällar. Med en stor portion energi och 
målmedvetenhet har Jessie mitt under brinnande 
pandemi byggt upp en stabil verksamhet inom en, i 
normala fall, redan tuff bransch.

Priset delades ut fredagen den 1 april på 
näringslivsgalan Huddinge Enterprize 2022 som 
hyllar företagsamma aktörer i Huddinge. Det blev 
en festlig kväll med mingel, mat och underhållning.

Politikerkväll 
i Snättringe
Snättringe Fastighetsägareförening anordnar 
den traditionella politikerkvällen onsdagen den 
17 augusti kl 19.00 i Snättringeskolans matsal. 
Samtliga politiska partier är på plats och det
finns möjlighet att ställa företrädarna 
mot väggen inför det kommande valet. 
Även föreningens enkät är ett underlag till 
diskussionen. Årets enkät är den 10:e som 
genomförts.

Starten var 1977 (och då var medlemsavgiften 
till föreningen 15 kr!)

Långsjörundan 
i september
Planeringen inför årets Långsjörunda är i full 
gång. Preliminärt datum är söndagen den 
4 september. Håll utkik på Facebook och 
föreningens hemsida för mer information.
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Pensionat för fyrfota vänner
Nospromenadens Hundpensionat ligger centralt i Stuv-
sta på Stambanevägen där det en gång i tiden låg en 
radio och TV-affär. Cecilia har 7 platser på pensionatet 
som ligger i trädgården med tillgång till hundrastgård 
och uthus som skydd för sol och regn. Hundarna har 
tillgång till ett eget rum i pensionatet med en mysigt 
inredd box. Mental aktivering varje dag ingår anpas-
sat efter varje hunds behov. Det går bra att lämna in sin 
hund för bara några timmar, en dag, en helg eller läön-
gre. Har du tur kanske det finns chans att hunden får lite 
egen tid medan du åker till solen på chartersemester. 

Mobilt hunddagis är populärt
Nospromenadens Hunddagis är mobilt vilket innebär 
att Cecilia hämtar hundarna hemma hos ägarna på för-
middagen. Sedan gör verksamheten skäl för sitt namn 
genom att hela gänget åker ut i naturen för spännande 

promenader, mental aktivering, nosarbete samt mysigt 
häng. Ibland blir det även en utflykt till en rastgård eller 
lite miljöträning i stadsmiljö. Just rastgårdar är det ont 
om inom kommunen och Cecilia tycker att kommunen 
satsar för lite på service till hundägare. På eftermidda-
gen lämnas en glad och välmotionerad hund tillbaks 
till husse/matte. Det mobila dagiset tar emot 8 små till 
mellanstora hundar och hunden måsta klara av att vara 
ensam några timmar i hemmet. Även i dagisflocken är 
det fullt, men det går att ställa sig i kö för lediga platser 
 framöver. Cecilia letar efter en större lokal och rastgård 
för att kunna ta emot fler hundar men det är svårt att 
hitta. Det beror inte på att det finns risk för att hundarna 
ska störa grannar, för när allt fungerar vill hundarna ha 
lugn och ro för vilket, minimerar risken för ett ständigt 
skällande. Antalet hundar inom Huddinge kommun har 
kraftigt ökat de senaste åren och det finns en kö på 350 
hundar som skulle behöva dagisplats. 

Hunden är  
människans  
bästa vän
Cecilia Roos Rosendahl har i hela sitt vuxna liv haft hundar 
som sitt största intresse. Började gå några korta kurser 
för att få mer kunskap om interaktionen mellan hund och 
människa. Efter att ha gått Hundens Hus yrkesutbildning 
för hunddagis fanns det ingen återvändo. Varför vänta på att 
bli pensionär innan drömmarna ska förverkligas? Sagt och 
gjort – Cecilia sa upp sig från en framgångsrik chefskarriär 
på Utbildningsradion och startade ett eget företag 2019 – 
Nospromenaden. Nu är verksamheten etablerad och Cecilia 
ångrar inte sin livsstilsförändring och trivs med friheten 
som egen företagare. Nospromenaden står på tre ben – 
hundpensionat, hund dagis och kurser för hundar och ägare.
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Kurser för både hund, matte och husse
Nospromenaden erbjuder även ett stort utbud av hund-
kurser, aktivitetspromenader samt privatträning och 
hundkonsultation. Den röda tråden i alla kurser är att lära 
ägare och hund att kommunicera med varandra. Cecilias 
käpphäst är att det ska vara roligt och enkelt att ha hund, 
men det innebär att både husse och matte måste lära sig 
att läsa och förstå sin hunds olika behov. Det krävs också 
olika sätt att hantera en valp jämfört med en unghund 
men gemensamt är att det gäller att vara rak och tydlig, 
skapa trygghet och förstärka positivt beteende. Det finns 
även hundmöteskurser där det gäller att hjälpa hunden 
till en positiv känsla när den ser en annan hund och anti-
jakt-kurser där det gäller att stå emot lockande syn- hör-
sel- och doftintryck. Fast även här är det även hundäga-
ren som tränas i att ge hunden rätt signaler för att inte 
jaga grannens katt. Vill du vara säker på att hitta det bästa 
svampstället kan du även få hjälp med att lära din hund 

att nosa rätt på kantarellerna. Cecilia är certifierad Kanta-
rellsök-instruktör så det gäller att ta med den stora korgen.

Verksamheten är kvalitetsmärkt
Nospromenden är ett H-märkt företag vilket är en offi-
ciell kvalitetsmärkning utfärdad av Sveriges Hundföreta-
gare. Det innebär bl.a. att hundpensionatets boxar och 
mobildagis följer Jordbruksverkets bestämmelser för att 
hålla hund, att personalen är hundutbildad och ger per-
sonlig omsorg som alltid utgår ifrån hundens individu-
ella behov och dagsform. Under 2020 tog Cecilia examen 
som certifierad hundinstruktör och 2021 påbörjade hon 
utbildning till certifierad hundpsykolog och hundbete-
endevetare. Cecilia jobbar också som volontär på Hund-
stallet som tar emot övergivna och ofta vanvårdade 
hundar. Det ger bra erfarenhet av hur man möter och 
hanterar hundar som har haft en tuff uppväxt och hittar 
ett nytt och tryggt hem för hunden.

Svårt att lämna hunden ensam
Det sägs att hunden är människans bästa vän. Men som 
med alla vänner måste det fungera åt båda håll. Under 
2021 har antalet hundar i Sverige ökat med 78 000 svans-
prydda vänner och behovet av daglig tillsyn när alla 
skulle återgå till arbetet blev enormt. Många hade nog 
inte tänkt igenom hur svårt det är att lämna en hund 
ensam under en arbetsdag. Efterfrågan på hund-dagis 
och hundpassning är mycket större än tillgången. Totalt 
finns det 1 044 000 hundar registrerade i Sverige och 756 
000 hundägare.

Text: Lars Tiberg 
Foto: Kim Kimreus
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Yoga
Tyvärr kan vi inte lämna besked angående höstens yogakurser. 
Huddinge kommun prioriterar ungdomsaktiviteter och bokar de  

tiderna först, blir det tider över kan vi boka. 

Vi har ansökt om att få bedriva yoga under hösten 2022 i Snättringeskolans 
gymnastiksal. Vårt önskemål till kommunen är att kunna erbjuda 12 tillfällen 

av respektive yogaform med en kurskostnad på 1800 kronor per kurs. 

• Torsdagsyoga under 1,5 timmes intensivare yoga med fler solhälsningar
• Söndagsyoga under 1,5 timmes medicinsk/lugnare yoga

All yoga har fokus på andning, bygga upp styrka, stretchning och avslappning. 
Vår eminenta instruktör Lisa Hammar har mottot:  

“Du gör så gott du kan”

Vi ber er att titta in på vår hemsida  
www.snattringe.com för besked och bokning.

Har du frågor om Yogan kan du även maila till  
snattringeyoga@gmail.com
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Marsipankurs hos  
Mitt Söta Skafferi
En kylig tisdagskväll i slutet av mars var det äntligen dags för vår första 
marsipankurs i föreningens regi. Vi blev varmt välkomnade av kvällens 
kursledare Lotta som hade dukat upp inne i butiken, med ett antal special-
verktyg som används för att få till detaljerna på marsipanfigurerna. Att få 
sitta i den inspirerande butiken mitt bland alla baktillbehör, fina marsipan-
figurer, samt allt material som kan användas för att skapa marsipanfigurer 
gav kreativiteten en skjuts.

Kvällen inleddes med att Lotta entusiastiskt berättade 
om sin långa erfarenhet av detta gamla hantverk. Sen 
blev det provsmakning av kavlingsmarsipan, mandel-
massa och figurmarsipan. Lotta guidade steg för steg hur 
påskens marsipanfigurer moduleras och monteras ihop. 
Med sina magiska händer formade hon snabbt delarna. 
Så inspirerande att få se en skicklig marsipanhantverkare 
in action.

Många goda råd för att få till ett proffsigt resultat 
delade hon också med sig av. Kaniner, harar och kyck-
lingar växte fram och kreativiteten flödade. Sista stegen 
var att få till ögon och doppa figurerna i choklad. De blev 
så fina med egna personliga uttryck. Alla gick stolta och 
glada hem med sina egentillverkade marsipanfigurer, 
som i slutet av kvällen hade packades i professionella 
askar. Precis så som Lotta paketerar sina figurer som hon 
säljer i butiken. En rolig aktivitet för alla åldrar som gav 
mersmak!

Text: Gunilla Bergvall
Foto: Kim Kimreus

Skillnaden mellan marsipan och mandelmassa
Mandelmassa besår av 50 % finmalen mandel och 
50 % socker och används till fyllning av bakverk och 
pajer. I semlor och tyska stollen hittar vi mandel-
massa. För mer smak tillsätts ibland mandelextrakt, 
apelsinvatten och rosenvatten.

Marsipan består av 25–35 % mald mandel och 
65–75 % socker. Marsipan är sötare och lättare att 
rulla än mandelmassa och passar bäst till figurer och 
garnering av bakverk. Tomtar och kycklingar är av 
marsipan liksom täcket till Prinsesstårta. Godis som 
Anthon Berghs kulor innehåller också marsipan. 
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I år kunde vi fira Snättringedagen igen utan några restriktioner. Solen sken 
på både barn och vuxna. Ingen behövde gå hungrig för det fanns tillgång på 
varmkorv, hamburgare, popcorn och fika. För att vinna priser gällde det att 
sätta knorr på grisen (pilkastning), pricka ballonger eller kasta boll. Mur-
gröna var det många som ville ha så plantorna på det bordet tog snabbt slut.

Solen bjöd på sitt solsken – som alltid – på Snättringe-
dagen. Vad glada vi var att äntligen få komma tillbaka till 
Snättringeskolan. Vi visade upp ett av våra tält, bord och 
stolar som medlemmar kan få låna mot en självkostnad. 
Full fart var det på aktiviteten för barn, väl beprövad med 
ärtpåsekastning eller bollar i hink och godis som pris. Det 
var roligt att åter få möta medlemmar, blivande medlem-
mar och barn.

Nytt för i år var växtbytarloppis. En strykande åtgång 
på plantor som skänkts. Tanken är att kunna byta, över-
skott hos någon är ett underskott hos andra. Vår tanke 
är att få in återbrukstanken i trädgården också samtidigt 
som ge trevnad och glädje. 

Kanske kunde känslan av ringrostighet infinna sig. 
Vi hoppas på ett fördjupat samarbete framöver med 
Föräldraföreningen i Snättringeskolan. Kanske kan vi 
gemensamt ordna aktiviteter på idrottsplatsen, när den 
är omgjord och klar. Kommunen står för konstgräs och 

underhåll men till vintern är det nog många som önskar 
en spolad isbana. Pengarna vi fick in i år, 1 320 kr, går oav-
kortat till Föräldraföreningen.

Foto: Kim Kimreus

Snättringedagen  
14 maj 2022
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Stuvsta Trädgård fyller 70 år!
Stuvsta Trädgård är ett familjeägt företag i tredje generation sedan 1952. 
Därför vill Snättringe Husblad gratulera en pigg 70-åring som under många 
år levererat blomsterprakt till våra trädgårdar i Stuvsta och Snättringe.

Anno 1952
Trädgårdsmästeriet har anor fån sent 1920-tal. Då odla-
des mest perenna växter, grönsaker och sommarblom-
mor. Till trädgården hörde även en blomsteraffär som låg 
vid Stuvsta station, men den är sedan länge borta. Idag 
hittar du det mesta inom trädgård hos Stuvsta Trädgård, 
såsom buskar och träd, perenner, sommarplantor, jord, 
gödning, gräsfrö, fröer, krukor, krukväxter, tillbehör m.m. 
Svenskodlade azaleor är en favorit bland hemmaodlarna 
men det finns även importerade växter från Nederlän-
derna och Danmark. Eftersom handelsträdgården även 
är medlemmar i Euroflorist går det bra att skicka blom-
mor över hela världen.

Stöd till Ukraina
Stuvsta Trädgård säljer även snittblommor och gör 
arrangemang, brudbuketter och sorgbinderier. Under 
våren deltog företaget i ett insamlingsarbete som ini-
tierats av UNICEF för stöd till barn och familjer i Ukraina. 
Genom att sälja ”Hjälp Ukraina buketter” för 200 kr styck 
samlade trädgården in 31 000 kr. Eftersom Akelius Foun-
dation inom ramen för projektet dubblade den summan 
kunde UNICEF ta emot 62 000 kr som oavkortat gick till 
stöd för hjälparbetet i Ukraina. 

Fakta hämtat från Stuvsta Trädgårds hemsida
Foto: Kim Kimreus



Mysdeckare för barn
Vi är nog många som har gått och funderat på att skriva en bok men aldrig 
kommit till skott. Peter Lindström från Snättringe tillhör undantaget som 
trots heltidsjobb, familj, två barn och hund satte sig framför tangentbordet 
och påbörjade en serie deckare för barn. Debutboken ”Diamantkungen ” 
som handlar om De tre tigrarna släpptes i maj 2020 och har följts av ”Guld-
korset” och ”Giftpilen”. Fler böcker finns redan i pipeline.

Inflyttad från Norrland
Peter Lindström är född och uppvuxen på Alnö utanför 
Sundsvall men studierna tog honom till Stockholm där 
han läste interaktionsdesign och systemvetenskap. Trots 
att han tidigt fick några noveller och antologier publice-
rade var siktet inställt på IT och de senaste femton åren 
har Peter arbetat med webb- och verksamhetsutveck-
ling på ett telekombolag. Kärleken tog honom till Snätt-
ringe och pandemin bidrog till att skrivanden kunde ta 
fart parallellt med heltidsjobbet.

Kompisgäng löser kluriga brott
Peter har alltid själv varit intresserad av spänning och 
äventyr men utan onödigt blod och våld. Inspirationen 
till Harry, Sigge och Ester som är huvudpersoner i böck-
erna har varit Enid Blytons Fem-böcker om ett kompis-
gäng som löser spännande mysterier. Peters barndeck-
are utspelar sig i modern tid men med en touch av gamla 
tider. Miljön är kvarteren kring Sofia kyrka och Åsöga-
tan på Södermalm i Stockholm där Peter bodde under 
studietiden. Försvunna diamanter, ett stulet guldkors 
och en försvunnen cykel är kluriga fall som den nystar-
tade deckarklubben bestämmer sig för att lösa. Det är 
böcker som uppmuntrar till nyfikenhet och där barnen 
är självständiga.

Jämförs med både Blyton och Lindgren
Böckerna om Söndermalmsdeckarna har rosats av kri-
tikerna och den första boken – Diamantkungen – 
blev nominerad till Spårhunden 2020 som årets bästa 
barndeckare.

”Det doftar Kalle Blomkvist” är ett omdöme som spor-
rar en författardebutant. Astrid Lindgren har skrivit tre 
böcker om en tonårig detektiv, Kalle Blomkvist, och hans 
äventyr i den fiktiva staden Lillköping. Peter har redan 
storyn klar till fler böcker om de tre kompisarna. Mål-
gruppen är barn i åldern 9 – 12 år men Peter klurar också 

på en serie av böcker för 6 - 9 åringar. Det finns ett stort 
intresse för barnlitteratur och det görs stora insatser för 
att få barn att inte bara titta på mobilen utan även läsa 
böcker. Men det gäller att anpassa både språk och inne-
håll efter målgruppen, ha lite kortare kapitel och gärna 
med en ” cliffhanger” i slutet ifall det är föräldrarna som 
läser tillsammans med barnen.

Författandet en rolig hobby
Att vara författare innebär ofta att krypa in i sin kammare 
och inte bli störd. Därför siktar inte Peter på att bli förfat-
tare på heltid, utan vill fortsätta med att ha skrivandet 
som en rolig bisyssla och ha kvar sitt ordinarie jobb med 
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många sociala kontakter. Förutom det egna skrivandet så 
bidrar Peter även med att uppmuntra andra till att våga 
ta steget till att skriva en bok genom att delta i skrivar-
verkstäder i skolan eller på ett bibliotek. För den som inte 
orkar vänta på att ett förlag ska nappa går det idag lätt att 
ge ut böcker på egen hand. Går det bra så är manegen 
krattad och förlagen står på kö. Ett exempel är Emelie 
Schepp som skriver vuxendeckare. Hon startade utgiv-
ning på eget förlag men i dag toppar hon försäljningslis-
torna både i Sverige och utomlands.

Finns även att lyssna på
Vad som händer med ”De tre tigrarna” i framtiden är 
det ingen som vet. Varje författare idag har naturligtvis 
en förhoppning att det kanske kan leda till en TV-serie 
eller en lansering utomlands. Peters böcker finns i alla fall 
inlästa som ljudböcker vilket kan vara bra att ha på längre 
bilresor eller varför inte på stranden eller i hänggungan.

Text: Lars Tiberg 

Svensk husmanskost, äkta italienska   
delikatesser samt catering!

Vi erbjuder även vegetariska/veganska 
rätter, självklart har vi glutenfria 

alternativ. 
Vi önskar er en trevlig sommar!

TIPS 149 kr!
BIANCO OXFILÉ

Mozzarellaost, tunn skivad oxfilé, 
tryffelcreme, ruccola, parmesan, 

pinjenötter, citron

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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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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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!

Hållbarhetstips från 
trädgårdsgruppen

Vattna mycket ibland
Vattna mer sällan men mycket 
när du väl vattnar för att växterna 
ska bilda långa rötter. Vattna 
gärna i samband med regnsku-
rar och samla vatten i vattentun-
nor att använda istället för värde-
fullt dricksvatten.

Täckodla
Täck rabatter, odlingar och runt 
buskar med gräsklipp/barkmull 
eller tidningar för att behålla fuk-
ten länge i jorden och minska 
rejält på ogräset.

Var en bjussig granne:
Ge bort buskar du önskar bli av 
med, frösådda plantor som blivit 
för många eller rabarber du inte 
kommer hinna äta upp, till när-
maste granne. 

Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas.Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Vi producerar trycksaker med 

hög kvalitet och noggrannhet 

präglat av personlig service. 

Maskinparken är ändamåls-

enlig och väl anpassad till den 

stora variation som efter-

frågas.Vi gör trycksaker för 

alla tillfällen – stora som små 

jobb går lika bra – och kan 

bidra även vid utformningen 

av originalen. Miljöcertifierade 

enligt ISO14001sedan 2004.

Nu är det... Tryckartime!

Kjellis Offset AB‚•Svängvägen 30, 141 41 Huddinge•Tel 08-774 24 15
info@kjellisoffset.se•www.kjellisoffset.se•MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT14001

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

• Broschyrer
• Foldrar
• Mappar

• Kuvert
• Fakturor
• Visitkort
• Medde-

landekort

• Blanketter
• Block
• Följesedlar

• Reklam
• Kataloger
• Böcker
• Häften
• Tidskrifter
• Klubb-

tidningar
• Årsredo-

visningar

• Vykort
• Julkort
• Flyttkort

• Flyers
• Affischer
• Storformat-print
• Brickunderlägg
• Hyllvippor

Trycksaker för alla tillfällen!

flyer_070827_cmyk.qxd  17-05-10  14.38  Sida 1

Kjellis Offset AB  •  Svängvägen 30,  141 41 Huddinge  •  Tel 08-774 24 15
info@kjellisoffset.se  •  www.kjellisoffset.se  •  Miljöcert ISO 14001
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Christina älskar  
att måla och skapa
Efter att ha sett delar av konstnären och Snättringebon Christina Demm-
lers konst i Herrängens gård under Långsjörundan, och blivit så glada över 
hennes härliga och färgglada konst, blev vi mycket intresserad av den och 
henne och gjorde ett besök i hennes hem i slutet av november. Hon och 
hennes man hade precis kommit hem från Spanien, där hon bland annat 
hämtar inspiration till sina målningar.

Snättringebo i nästan 40 år
Christina har bott i Snättringe sedan 1983 och i sitt nuva-
rande hus sedan 1985. Dessförinnan bodde hon på Tjörn 
i Bohuslän. Hon berättade att hon var den näst sista, som 
passerade Tjörnbron innan den rasade, efter att ett far-
tyg seglade in i bron natten till den 18 januari 1980. Hon 
har tidigare jobbat i receptionen på Plaza Hotell i Stock-
holm men nu är hon pensionär och känner att hon har 
en stor frihet att måla så mycket hon vill och kan låta kre-
ativiteten flöda.

Gillar att måla i akryl
Intresset för måleri började 1999 då Christina anmälde sig 
till en kurs i akvarellmålning på Studieförbundet Vuxen-

skolan. Eftersom hon inte tyckte att hon var så duktig på 
att måla landskap och att resultatet blev rätt platt, gick 
hon så småningom över till att måla med akrylfärg. Där 
fick hon uttrycka sin kärlek för att blanda massor med fär-
ger och skapa spännande motiv. Akrylfärg hör till hen-
nes favoriter för att den torkar så snabbt. Genom åren har 
det blivit många utställningar, både i gallerier inne i stan 
och på platser runt om i ytterstaden. Under pandemin 
var hon mycket produktiv och i höstas ställdes flera alster 
ställdes ut i Röda flygeln vid Herrängens gård.

Vill blanda färger, former och tekniker
Förr fick man inte blanda olika typer av färger, som man 
får göra idag, vilket passar Christina utmärkt. För 10 år 
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sedan gick hon en terminskurs på Nationalmuseum med 
Mixed media, som är en konstform, där man kan använda 
sig av en blandning av foton, akryl, olja, collage, blyerts-
teckningar, mm. Där kan man skapa liv och djup i konst-
verken med hjälp av att använda olika tekniker och även 
skapa collage. Inspirationen får Christina genom intryck 
hon får från allting som finns omkring henne, färger från 
naturen, mönster, från tidningar, bokhyllan och även 
mycket asiatiska uttryck. Hon vill att hennes konst ska 
bli en glädjekälla eftersom så mycket annat i världen kan 
upplevas som svart

Lager på lager skapar häftiga effekter
Christina har även tryckt upp kuddfodral med sina motiv 
på. Hon har förutom måleriet hållit på med silversmide 
och keramik. Vi fick se på när Christina skapade med ink 
(bläck), som hon droppade på en målning, sprayade vat-
ten på, lutade åt ett håll så att färgen rann ut lite mer. 
Man kan trycka med blad på målningen och sätta över 
plast, strö på sand, socker, salt, så bildas olika mönster 
och strukturer. Häftigt och vackert!

Text: Gunilla Kimreus
Foto: Kim Kimreus
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Yogamassage kan lindra 
hudhunger
Har du hört talas om hudhunger? En ganska ny benämning på när du kän-
ner brist på fysisk beröring och som kan lindras med kramar, en varm 
dusch eller varför inte unna dig en massage? Det går lätt att fixa i Snätt-
ringe hos Jenny Balotis på Urbergsvägen som driver Välvarande – ett före-
tag som erbjuder stretchande Yogamassage, djupavslappnande Reiki healing 
och yinyoga. Det är bara att slappna av och låta oxytocinet flöda!

Få mer oxytocin i Snättringe
Jenny Balotis är utbildad massös, yogalärare och frisk-
vårdsguide och tar emot i sitt Behandlings-/yogarum i 
villan på Urbergsvägen. Alla behandlingar syftar till stilla 
din kropp och sinne för att minska stress och oro. Ömsint 
beröring sätter igång en mängd läkande processer i 
kroppen. Det är bl.a. ångestdämpande, smärtstillande, 
lugnande för nervsystemet samt sänker blodtrycket. Och 
så ökar må-bra-hormonet oxytocin. Men det som är lite 
märkligt är att det utsöndras mer hormon hos den som 
ger beröringen än den som tar emot. 

Yoga ger ny energi 
Yinyoga passar alla och positionerna kan anpassas efter 

dina egna förutsättningar med hjälp av filtar och bolster. 
Det är en lätt, mjuk stretch utförd i stillhet och medve-
ten närvaro. Det är inte musklerna utan bindväven som 
ska stimuleras och fokus ligger på området runt höfter 
och ländrygg. Asiatisk yogamassage mjukar däremot 
upp dina muskler och ger dig inte bara avslappning utan 
även ny energi.

Reiki healing går på djupet
Reiki är en tusenårig helaing-metod med rötter i Japan 
och Tibet och betyder universell (rei) livskraft (ki). Även 
här är målet att öka oxytocinet i kroppen men med hjälp 
av både mjuk handpåläggning och mental närvaro. Det 
är en holistisk behandlingsmetod som utgår ifrån att 
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kropp och psyke är en helhet. Reiki genomförs när där du 
är fullt påklädd och ofta med en extra filt för att behålla 
värmen och öka avslappningen. Förutom minskad stress 
och spänningar är syftet med reiki att lindra smärta och 
obehag som orsakas av störningar i kroppsfunktionerna. 
Reikibehandlingar klassas som rehabiliterande friskvård. 
Det gäller flera andra typer av behandlingar som för att 
t.ex. motverka utbrändhet. Många företag har också en 
friskvårdscheck som går att använda till både massage 
och yoga.

Lugnande skogspromenader och ACR
Jenny har även planer på att anordna gemensamma 
skogspromenader i Älvsjöskogen och Paradiset där man 
tar sig tid att uppleva skogen med alla sinnen. Uppfat-
tar lukter och ser färger med utgångspunkt från att varje 
litet blad är vackert. Tyvärr har planerade skogsprome-
nader regnat bort men Jenny tänker göra nya försök. 
Ett annat nytt projekt är att samarbeta mer med sin 
man Daniel som är terapeut. Han behandlar enligt ACR-
metoden som är en form av KBT (kognitiv beteendete-
rapi) för att lära sig hantera stress och ångest i samband 
med långvarig och svårbehandlad smärta. Fokus är på 
hur individen vill leva sitt liv. En kombination av samtal 
och yoga under 4 dagar.

Mer om oxytocin
Men åter till varför huden längtar efter massage. Forsk-
ningen har visat att beröring är nödvändigt för att vi ska 
må bra och att vi mår sämre om vi inte får närkontakt. 
Beröring sänker blodtryck och puls, lindrar smärta, stär-
ker immunförsvaret och naturligtvis sänker halterna av 
stresshormon. Oxytocin har vi nämnt tidigare och det 
bildas i hjärnan och transporteras ut i blodet via nerv-
trådar och ger oss lugn och ro. Men vi behöver inte kra-
mas i timmar för att uppnå resultat. Det kan räcka med 10 
minuter. Det har dock visat sig att vissa män har mindre 
behov av beröring tack vare det manliga hormonet tes-
tosteron som till viss del motverkar oxytocin. Det finns 
även andra sätt att frigöra oxytocin t.ex. genom att ta en 
varm dusch eller ett bad, gosa med ett husdjur, koppla 
av med en vetevärmare eller varmvattenflaska eller varför 
inte baka eller plantera blommor. Det som däremot inte 
hjälper är virtuella kramar och pussar i form av emojis på 
sociala medier. Då är det bättre att boka en välgörande 
egen stund hos Välvarande!

Text: Lars Tiberg
Foto: Kim Kimreus
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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 finns på hemsidan www.snattringe.com. Välj Uthyrning i menyn. 
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Förbered nu, 
sälj när du vill.

Fjärilar i 
bostadsmagen?

Funderar du på att sälja din bostad? Vi har tips på hur du kan 
förbereda din bostadsaffär i lugn och ro. Med vår tjänst På gång ordnar 
vi fotografering, bostadsbeskrivning och all dokumentation. På så sätt 

är allt färdigt när du är redo och förutsättningarna är som bäst för 
försäljning. Dessutom är tjänsten kostnadsfri och du förbinder dig inte 
till något. På fastighetsbyran.com/pagang kan du läsa mer om tjänsten.

Hör av dig, så hjälper vi dig.

Fastighetsbyrån i orten
xxx-xxx xx xx / fastighetsbyran.com 

Fastighetsbyrån på Huddinge
fastighetsbyran.com/huddinge
08-774 30 10



Matbörsen 
Öppet alla dagar 7-22

Kallkärrsv.66  tel. 08-449 34 05

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

…närbutiken med det stora utbudet.…närbutiken med det stora utbudet.

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

Grill-Grill-
tillbehörtillbehör

NygräddatNygräddat
i butikeni butiken

Kött&Kött&
fiskfisk

Frukt&Frukt&
gröntgrönt


