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Det har hänt många bra saker i vår närmiljö i år. Kommunen har repa-
rerat ett antal gator och satt upp nya fina gatunamnsskyltar. Kom-
munen har sökt kontakt med föreningsliv och boende och satt upp 
ny fina historiska skyltar runt Långsjön och förbättrat den yttre mil-
jön i Segeltorp. De har satt in åtgärder för att inte breddavlopp ska 
rinna över och förorena Långsjön. De har byggt ett stort översväm-
ningsskydd vid ”senap och ketchup”-husen. Skyltarna vid den felak-
tiga utsättningen av P-skyltar har tagits bort. Utsäljeskolan ser ut att 
bli ett fint bygge. 

Stockholm vatten har gjort sin årliga koll på våra brandposter och 
åtgärdat de som inte fungerade.

Dessa åtgärder ger synliga intryck av att vi har haft en kommun 
som bryr sig om den yttre miljön. Det bidrar till vår grundtrygghet.

Men det finns också allvarliga hot av annat slag i vår vidgade när-
het. De handlar om ekonomi och energi. De handlar om skjutningar 
och ungdomars kriminalitet.

Det är frågor som berör oss alla. Det är lätt att hänskjuta dessa frå-
gor till våra rikspolitiker, men de kan inte klara problemen själva. Därför 
är det viktigt att vi alla hjälps åt i våra hem, föreningar och arbetsplat-
ser för att motarbeta den olyckliga utvecklingen. Varje individ borde 
fundera över vad de kan bidra med i detta arbete. Ensam är inte stark. 
Nu gäller det att ställa upp för varandra. Vi i storstaden behöver bli 
bättre på detta då jag numera kan jämföra med landsbygd, exempel-
vis Jokkmokk, där människor hjälps åt på ett fantastiskt sätt.

Vår förening har i över 30 år verkat för öka trygghet kring Stuvsta 
station, startat grannsamverkan med hundkollen, målat över klotter 
och startat andra aktivite-
ter där vi gör saker tillsam-
mans för att öka trygghet 
och trivsel.

Jag skulle gärna se fler 
exempel i Snättringe hur 
vi i coronans skugga ändå 
försöker göra positiva saker 
tillsammans för att känna 
livskvalité.

Hur ska vi jobba med 
detta i den nära framtiden? 
Du är välkommen att vara 
med på tåget.
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Julklappsinsamling 
i Snättringe 
Fastighetsbyrån i Huddinge kommer även i 
år att samla in julklappar till familjer och barn 
som har det extra svårt i dessa bistra tider. Det 
är ett samarbete med Sveriges Stadsmissioner 
och deras arbete för människor som lever 
i utsatthet och utanförskap som pågått i 
flera år och varit mycket uppskattat. Du kan 
bidra till att sprida extra julglädje till de barn 
som behöver det mest genom att lämna in 
klappar till Fastighetsbyrån på Häradsvägen 
69. Julklapparna ska vara nya/i gott skick och 
lämnas in oinslagna för att säkerställa att de 
hamnar rätt och ger som mest glädje och nytta. 
Insamlingen pågår 23 nov – 12 dec.

Gör någon glad till jul!

Jessies Musikcafé och 
Secondhand har flyttat 
Jessie har flyttat sin verksamhet från Snättringe 
till Ågestavägen 8 – precis bredvid OKQ8 och 
mittemot Stora Coop Stuvsta. Happenings  på 
”Lill-lördagar” (onsdagar) samt extra mysigt på 
söndagar. Vin- och ölprovning, Stand up och 
musikkvällar står på programmet som du hittar 
på Instagram och Facebook. En liten oas bland 
trafikbuller, biltvätt, mackar och storköp.

Ingen medlems
matrikel i tidningen
På grund av gällande regler inom GDPR  - 
dataskyddsförordningen - finns ingen 
medlemsmatrikel bifogad i tidningen. En 
medlemslista är en förteckning över personer 
och deras kontaktuppgifter som får användas 
för föreningens administration men inte spridas 
vidare genom att t.ex. publicera i Snättringe 
Husblad. GDPR står för  ”The General Data 
Protection Regulation”.

Tryggare vid  
Stuvsta station
Kommunen har grävt ner fiberkabel för 
kameraövervakning av cykelställen vid 
Stuvsta station.

Pizzeria Korall rivet
Pizzeria Korall som låg vid korsningen av 
Häradsvägen och Stambanevägen är nu rivet 
och ska lämna plats för nya flerfamiljshus – 
Odins kvarter. Enligt Hökerums bygg kommer 
det att uppföras 41 lägenheter med 1-4 rum 
och kök med en yta på mellan 36 och 100 kvm. 
Priset ligger mellan 2 095 00 kr och 5 995 000 kr. 
Preliminär byggstart första kvartalet 2023 och 
inflyttning andra kvartalet 2024 men projektet 
har ännu inte fått något bygglov.

Snättringe Fastighetsägareförening har tidigare 
överklagat planen för nybyggnation av kv 
Odin 3 och 6. Ärendet gick vidare till Mark- och 
miljödomstolen som avslog överklagandet.
Föreningen kommer dock att bevaka att 
reglerna följs, inte minst vad gäller antal 
våningar.
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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 150 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
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SNÄTTRINGE FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 
Dags att betala medlems- 

  avgiften för 2023

Bor du inom kartans område?
Då bör du vara med i Snättringe Fastighetsägareförening! 
Är du inte medlem så hälsar vi dig välkommen. 

Betala enkelt med Swish eller Plusgiro!
Medlemskapet kostar 150 kr per kalenderår. Du kan betala via:
Plusgiro 75273-3 eller Swish 123 0916 486.  

Glöm inte att uppge din gatuadress. Sista inbetalningsdag 2022-12-31.

Betala med Swish

123-091 64 86 

Ange er adress: 

Scanna med Swish-appen
För snabb betalning!
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08-711 47 44
info@dinsotare.se

Snättringeleden 1, Huddinge

En del av våra tjänster
● Traditionella sotningstjänster

●  Besiktningar av eldstäder och 
rökkanaler

●  Ventilationsrensningar och injustering 
av flöden

●  OVK, obligatorisk ventilationskontroll

● Kontrollplan, KA enligt PBL

● Kyla, värmepumpar

Elda rätt och undvik skador

Höga el- och oljepriser gör att allt fler 
vänder blickarna mot vedeldning. Men 
är du ovan eller har en eldstad som 
inte använts på länge finns det mycket 
att tänka på:

●  Har skorstenen inte använts på 
en tid eller om du är det minsta 
osäker på skicket – låt en sotare 
besiktiga den!

Förbättra din inomhusmiljö!
Anlita oss även för rengöring av ventilation

●  Elda bara torr ved. Du får ut mer 
värme och minskar risken för soteld 
i skorstenen.

●  Förvara aska i en plåthink utomhus 
med ett rejält avstånd från huset.

●  Kom ihåg att du är skyldig 
att regelbundet göra en 
brandskyddskontroll av din kamin 
eller vedspis.

Skorstensfejarmästarna_A4_k1.indd   1Skorstensfejarmästarna_A4_k1.indd   1 2022-11-15   09:232022-11-15   09:23
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Långsjörundan fyller 20 år
För 20:e året i rad anordnades Långsjörundan söndagen den 4 september. I år 
var det 10 föreningar som arrangerade rundan tillsammans. Det bjöds på fint 
sensommarväder och kluriga frågor längs vägen. Snättringe Fastighetsägare-
förening (station 7) hade som vanligt slagit upp sina tält vid Tranparken där 
barnen kunde kasta boll i hink medan vuxna fick ta del av information om för-
eningens verksamhet. Underhållning bjöds det också på i form av Småfranska 
som spelade och Venzel Border Morris som dansad. Tipspromenaden var kan-
ske lite svårare än vanligt, särskilt när det handlade om årtal och antal.

20-årsjubileum
Snättringe Fastighetsägareförening tog 2002 initiativ till 
Långsjörundan, som är ett samarrangemang tillsammans 
med flera lokala föreningar i Huddinge och Stockholm 
med syfte att informera om föreningarnas inriktning och 
arbete. Sedan dess har Långsjörundan anordnats nästan 
varje år i september. Det är många olika aktiviteter vid de 
olika stationerna och längs stigarna kan man även hitta 
information från polisen eller Grannstödsbilen. Några år 
fanns det även möjlighet att gifta sig. Segeltorpskyrkan 
hade en präst på plats som kunde ordna med vigsel ifall 
alla papper var klara. Möjlighet finns också att fynda på 
de olika ”pop-up loppis” som dyker upp längs prome-
nadvägen eller stanna till för en fika.

Informationstavlor
Det finns informationstavlor och en ljudslinga längs 
vägen som informerar om olika platser kring Långsjön. 
När vädret visar sig från sin vackra sida kan det vara ca 
1 000 kryss-sugna vandrare som startar tipspromenaden 
och ytterligare många motionärer som bara vill få andas 

lite sjöluft. I år var det lite färre startande än vanligt. Kan-
ske efterdyningar av covid eller att det var mitt i valyran.

Vinnarna av tipspromenanden 
De vinner var sin biocheck
Vuxen: Olof Albin, Buntmakarvägen 89: 14 rätt
”Det var första gången för mig. Trevligt, roligt och kanon-
bra med påfyllnad av lite godis under vägen. Lite svåra 
vuxenfrågor med många årtal och historisk anknytning ”
Barn: Ellen Lengmo, Lövdalsvägen 10E: 18 rätt
”Det var första gången även för mig. Mamma såg infor-
mationen om Långsjörundan på FB. Barnfrågorna var 
lätta men det var jättekul att vinna! ”

Medverkande föreningar
På nästa uppslag finns en kort presentation av de 10 för-
eningar som deltog i årets Långsjörunda.

Olof Albin med sonen Lars 
samt Ellen Lengmo.
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För 15:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med, det kostar ingenting och ingen  

 
för både barn och vuxna.
 Du väljer själv vid vilken av de 11 station-
erna du vill starta. Målet blir där du startat. 

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpscoutkar.se

6. Segeltorp PRO
www.pro.se/segeltorp/

7. Närpolisen/Grannstöd Huddinge
www.gsv142.info.se/

8. Snättringe Fastighetsägareförening
www.snattringe.com

9. Segeltorps Röda Korsförening
http://kommun.redcross.se/huddinge/

10.  Segeltorps Kulturförening
www.segeltorpkultur.se

11. S:t Mikaels församling
www.svenskakyrkan.se/huddinge

Ett arrangemang av:





























LångsjörundanLångsjörundan
Välkommen att delta i

klarat frågorna bäst.
 Du får en skön promenad och bekantar dig 
med föreningarna och deras verksamhet. Vid 
en del stationer bjuds dessutom på förtäring, 
underhållning och lekar.

Välkommen!

Söndagen den 11 september 2016
Start mellan kl 10.00 - 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00

1. Segeltorps Villaägareförening
www.villaagarna.se/segeltorp

2. Herrängens Villaägareförening
www.villaagarna.se/herrangen

3. Långsjö Fastighetsägareförening
www.langsjo.org

4.Burkina Framtid
www.burkinaframtid.org
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För 20:e året i rad anordnar ett stort antal 
föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med. Det kostar ingenting och ingen 
föranmälan behöver göras. Det finns frågor 
för både barn och vuxna.
Du väljer själv vid vilken av de 10 stationerna 
du vill starta. Målet blir där du startat.
Varje station delar ut fina priser till dem 
som klarat frågorna bäst.

Söndagen den 4 september 2022
Start mellan kl 10.00 – 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00
www.langsjorundan.se

Du får en skön promenad och bekantar dig med 
föreningarna och deras verksamhet. Vid en del 
stationer bjuds det också på underhållning och lekar. 
På langsjorundan.se, finns karta med de 
olika stationerna och du kan också lyssna till 
historia runt sjön.
Rätt svar på tipsrundan kommer att läggas ut på 
langsjorundan.se efter avslutad aktivitet.

Välkommen!

PS. Ta med penna till tipspromenaden.

www.langsjorundan.se
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föreningar en tipspromenad runt Långsjön, 
mellan Stockholm och Huddinge. Alla kan 
vara med, det kostar ingenting och ingen  

för både barn och vuxna.
 Du väljer själv vid vilken av de 11 station-
erna du vill starta. Målet blir där du startat. 

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpscoutkar.se

6. Segeltorp PRO
www.pro.se/segeltorp/

7. Närpolisen/Grannstöd Huddinge
www.gsv142.info.se/

8. Snättringe Fastighetsägareförening
www.snattringe.com

9. Segeltorps Röda Korsförening
http://kommun.redcross.se/huddinge/

10. Segeltorps Kulturförening
www.segeltorpkultur.se

11. S:t Mikaels församling
www.svenskakyrkan.se/huddinge

Ett arrangemang av:





























LångsjörundanLångsjörundan
Välkommen att delta i

klarat frågorna bäst.
 Du får en skön promenad och bekantar dig 
med föreningarna och deras verksamhet. Vid 
en del stationer bjuds dessutom på förtäring, 
underhållning och lekar.

Välkommen!

Söndagen den 11 september 2016
Start mellan kl 10.00 - 13.00

Tipspromenaden avslutas senast kl 15.00

1. Segeltorps Villaägareförening
www.villaagarna.se/segeltorp

2. Herrängens Villaägareförening
www.villaagarna.se/herrangen

3. Långsjö Fastighetsägareförening
www.langsjo.org

4.Burkina Framtid
www.burkinaframtid.org
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1. Segeltorps Villaägareförening
www.villaagarna.se/segeltorp

2. Herrängens Villaägareförening
www.villaagarna.se/herrangen

3. Älvsjö Scoutkår
https://alvsjo.scout.se

4. OK Älvsjö Örby Orientering
info@alvsjoorby.se
www.okalvsjoorby.se

5. Segeltorps Scoutkår
www.segeltorpsscoutkar.se

6. Grannstödbilen
www.grannstodhuddinge.se

7. Snättringe Fastighetsägareförening
www.snattringe.com

8. Huddinge Röda Korsförening
http://kommun.redcross.se/huddinge

9. Segeltorps Kulturförening
www.segeltorpskultur.se

10. S:t Mikaels Församling
www.svenskakyrkan.se/huddinge

1. Segeltorps Villaägareförening
Segeltorps Villaägareförening ingår i Villaägarna och arbetar för ett trivsamt Segeltorp. Granne med 
Kungens kurva och kämpar för att Spårväg Syd ska dras via Segeltorp för att ge möjlighet till ett mer 
livfullt centrum. Det skulle också ge bättre anslutning till tunnelbanan i Fruängen. Nya bostäder för 
både unga och äldre, fler butiker samt smartare lösningar för befintliga lokaler står också på agen-
dan. Föreningen vill även att norra änden av Långsjön ska utvecklas till både mer lättillgängligt park-
område samt för äldreboende.

4. OK Älvsjö Örby
Orienteringsklubben Älvsjö Örby anordnar varje lördag och söndag både träning och tävlingar i 
Stockholms närhet Under oktober anordnade klubben ”Älvsjöloppet Night Trail” som innebar 5 km 
löpning i reflexspår i Älvsjöskogen. Ljusstark pannlampa rekommenderades! OKÄÖ arrangerar också 
årligen Naturpasset i Älvsjöskogen där alla som tycker om att vistas i naturen kan tävla om hur många 
kontroller man hittar bland tallar och myrar. Ett Naturpass är en mapp med kontrollkort och karta 
med ett antal inritade kontroller av varierande svårighetsgrad.

2. Herrängens Villaägareförening
Herrängens Villaägareförening bildades 1921 och ingår idag i Villaägarnas Riksförbund. Fokus ligger 
på trivsel och gemenskap i området. En viktig fråga är att bygga en ny dansbana på festplatsen. Den 
gamla har ruttnat. Varje år genomförs den traditionella midsommarfesten vid Herrängens gård. Att 
bevara Älvsjöskogen är en hjärtefråga och att inte förtäta bebyggelsen i det gamla villaområdet är 
en ständigt aktuell fråga. Långsjöbadet har nyligen rustats upp och till nästa säsong planeras även 
att anlägga ett strandbad vid Herrängens badbrygga.

3. Älvsjö Scoutkår
Älvsjö Scoutkår är Sveriges näst största scoutkår med 600 medlemmar och firar i år 80-årsjubileum. 
Kåren har ett eget scouthus – Bygget – som ligger ett stenkast från Långsjön. En ”Byggetgrupp” 
ansvarar för underhåll och utveckling och just nu är det byte av fasad som är det stora projektet. 
Pengar har samlats in på julmarknaden under flera år.

Medverkande föreningar 
i Långsjörundan 2022
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6. Grannstödsbilen
Grannstödsbilen är ett populärt inslag i gatubilden. När grannstödsbilen åker runt uppmärksam-
mas inte bara inbrott utan även skadegörelse, klotter, kvarglömda stegar, öppna fönster och dörrar 
men även bristande underhåll av gator och gångbanor. Grannstödsbilen finansieras genom bidrag 
från Huddinge kommun, företag och lokala föreningar. Snättringe Fastighetsägareförening bidrar 
till verksamheten med 2 000kr/år. Verksamheten bygger på frivilliga deltagare under ledning av den 
lokala polisen 

7. Snättringe Fastighetsägareförening
Snättringe Fastighetsägareförening tog 2002 initiativ till att starta Långsjörundan. Föreningen har sin 
givna plats vid bryggan nedanför Tranparken.

8. Röda Korset i Huddinge
Röda Korset hjälper utsatta människor i Sverige och runt om i världen. Varje dag jobbar volontärer 
med att hjälp ska nå fram till människor i utsatthet. Just nu är naturligtvis Ukraina i fokus. Förutom 
internationellt arbete bedriver även Röda Korset utbildning i svenska språket och besöker personer 
på häkten och anstalter. Röda Korset Huddingekretsen finns i Röda stugan som ligger i Fullerstapar-
ken. Där finns också en second-hand butik som är öppen lördagar 11 – 14.

9. Segeltorps Kulturförening
Segeltorps Kulturförening har c:a 1200 medlemmar som är engagerade i kultur och hembygdsfrå-
gor. Föreningen har en egen lokal på Mäster Lorenz väg som kallas Magasinet och på mellanplanet 
finns ett hembygdsmuseum. Under hösten har Segeltorps Kulturförening bl.a. anordnat en föreläs-
ning av Fredrik Beskow, konstnär och segeltorpare, om livet och naturen i Masai Mara i södra Kenya. 
Övriga aktiviteter är bl.a. musik, barnteater och en utflykt till Vingåker. Nu när pandemin är över 
avslutas året med ”Gammaldags Jul”. Vid kontrollen under Långsjörundan bjöd Huddinge Mässing 
på peppande toner.

10. S:t Mikaels Församling
Segeltorps kyrka kallar sig själva en aktivitetskyrka. Den lilla rosa kyrkan ligger mitt i villakvarteren och 
är en naturlig samlingsplats för både barnfamiljer, unga och äldre. Under hela hösten har Segeltorps 
kyrka bjudit på soppa och musik varje onsdag kl 12.00. Allt från en sjungande polis, rytmiska slag-
verk och jazzig bebop till mer lugna toner med cello och piano. Kyrkan har också fyra ungdomskörer 
från 4 år upp till årskurs 7 samt driver en öppen förskola – Kyrkis – och andra aktiviteter ”after school”. 
Naturligtvis finns även dop, konfirmation, vigsel och begravning med bland kyrkans aktiviteter.

5. Segeltorps Scoutkår
Segeltorps Scoutkår är lite mindre än Älvsjö Scoutkår med c:a 130 medlemmar. Kåren letar med ljus 
och lykta efter en egen lokal men har möjlighet att hyra in sig hos Segeltorps kyrka. Mycket av utom-
husaktiviteterna sker runt Gömmaren. Det är en blandning av roliga saker och sånt som är bra att 
kunna. Som att tälja med kniv eller lägga bandage på någon som gjort sig illa
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Nya skyltar längs Långsjön
Nya informationsskyltar är på plats på vår sida längs Långsjön. Det är en 
uppdatering av de gamla skyltarna och berättar om olika platser längs sjön 
som är historiskt intressanta.

11 informationsskyltar
Det är totalt 11 skyltar som finns på plats. Texterna är 
skrivna av Gunnel Jacobsen som är väl förtrogen med 
Snättringes historia och även skrivit en bok om händelser 
kring Långsjön.

Arbetet är ett samprojekt med Parkenheten vid Hud-
dinge kommun och projektansvarig Bruno Bettoschi 
som har sett till att skyltarna blev tryckta och kom på 
plats. Det har blivit fina skyltar med lätt läsbara texter. 
De nya skyltarna sitter på ungefär samma ställe som de 
gamla. Även på andra sidan sjön håller Brännkyrka Hem-
bygdsförening tillsammans med Stockholms stad att 
ersätta de gamla oläsliga skyltarna med nya.

Gamla gårdar, natur och en ropsten
Om du tar en promenad längs sjön och stannar till vid 
skyltarna får du lära dig mer om både Snättringe gård, 
Matineholm  och Kråkviks gård samt varför man stod 
på en ”ropsten” för att få skjuts till andra sidan sjön. Vid 
strandkanten av en obebyggd kärrmark växer pestilens-
rot  som ansågs lindra sjukdomen pest och ute i vattnet 
finns flytholmar som är utmärkta häckningsplatser för 
fåglar. Naturligtvis hittar du information om även lite mer 
moderna platser som Långsjöbo och Tranparken. 

Det finns mer att uppleva om du tar en tur längs 
strandkanten och nedan ser du några exempel på hur 
skyltarna ser ut.

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus
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Susannahemmet har slagit 
upp portarna
Ersta Susannahemmet invigdes officiellt den 8 september med invigningstal 
av Stefan Nilsson, direktor för Ersta Diakoni, Ann-Sofi Wetterstrand, chef 
för Erstas sociala verksamhet samt verksamhetschefen för Susannahem-
met Anna Lidback. Naturligtvis klipptes det även ett band innan de många 
inbjudna gästerna kunde bekanta sig mer med Susannahemmets toppmo-
derna lokaler. Stärkta av lyxiga tilltugg tillagade av CompassGroup och 
alkoholfri skumpa inspekterades äldreboendets alla skrymslen och vrår.

Ingen slutstation
Susannahemmet är ett nybyggt äldreboende i hörnet 
vid uppfarten till Utsälje. Det finns totalt 90 lägenheter 
fördelade på 10 boendeenheter. Varje lägenhet är 34-35 
kvadratmeter med badrum, tvättmaskin och trinett. 
Hyran är 8 696 – 8 976 kronor. I hyran ingår en säng, el 
och internet. Varje boendeenhet har ett gemensamt kök 
och vardagsrum. Det finns också gott om sociala ytor, en 
rehabsal samt samlingsytor. Lunch och middag serveras 
av CompassGroup som har ett tillagningskök i anslutning 
till boendet. Till helgen serveras lyxfrukost och till kvälls-
maten kan det ibland, om någon önskar, serveras ett glas 
vin. Enligt Anna Lidback är Susannahemmets filosofi att 
de som flyttar in ska fortsätta att utvecklas och inte upp-
fatta boendet som en ”sista anhalt”. Därför erbjuder man 
ett brett utbud av aktiviteter för att skapa en så menings-
full vardag som möjligt. Det kan t.ex. vara trädgårdsod-
ling, gruppgymnastik, skönhetssalong och sångstunder 
men även promenader och utflykter.

All personal ska se den boendes situation ur ett hel-
hetsperspektiv och arbeta utifrån ett salutogent syn-
sätt. Salutogent innebär att arbeta lösningsfokuserat 
och ta tillvara det som stärker individens tro på sin egen 
förmåga.

Inspirerande möte mellan gamla och 
unga
Susannahemmet har en egen, avgränsad sinnenas träd-
gård där det finns möjlighet att njuta av frisk luft, ta en 
fika eller odla lite blommor eller grönsaker. Det finns 
också en gemensam utemiljö tillsammans med Jensens 
förkola som ligger i angränsande byggnad. Där kan äldre 
möta barn och ha gemenskap över åldersgränserna. 

Enligt Anna Lidback vet man av erfarenhet att glädjen för 
de äldre att kunna se lekande barn ger positiva effekter 
på hur individen mår. Det finns även planer på att hitta 
på nya saker tillsammans med barnen och en gemensam 
sångstund har redan genomförts. 

170 år inom vård och omsorg
Ersta Susannahemmet är en del av Ersta diakoni som är 
Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. 
Ersta diakoni har en 170-årig historia av att bedriva sjuk-
vård, socialt arbete, utbildning och forskning utan vinst-
syfte. Verksamheten vilar på en kristen syn på hela män-
niskan och all vinst återinvesteras i verksamhet med 
syftet att kunna hjälpa så många som möjligt. Susanna-
hemmet är Ersta diakonis åttonde äldreboende och det 
sjunde som ligger i Stockholm med omnejd. Intresset har 
varit stort och hälften av alla platser är redan bokade. I 
mars 2023 kommer hemmet att vara helt färdiginflyttat. 
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För att få en plats krävs ett biståndsbeslut från hemkom-
munen. Susannahemmet tar emot boende både med 
demenssjukdom och somatisk sjukdom som behöver 
vårdbehov dygnet runt. 

Varför heter det Susannahemmet?
Direktor Stefan Nilsson har i uppdrag att namnge varje 
nytt äldreboende efter en stark och betydelsefull kvinna 

i Bibeln. Susanna är en av dem. Kanske har du hört talas 
om ”Susanna i badet” där två äldste tjuvtittade bakom 
buskarna på den dygdiga och vackra Susanna när hon 
badade i trädgården. De krävde intimt umgänge för att 
inte anklaga henne för otrohet mot sin rika och ansedda 
man. Hon vägrar och blir anklagad för äktenskapsbrott 
och döms till döden. Profeten Daniel fick en ingivelse av 
Gud att Susanna var oskyldig och lyckades få Susanna 
frikänd och de båda männen avrättade för att ha vitt-
nat falskt. Genom sitt mod och med stöd utifrån gick 
Susanna vinnande ur striden. 

Nominerad till Huddinges byggnadspris
Huddinge kommun delar årligen ut ett pris till den bygg-
nad, anläggning eller något annat som bidragit lite 
extra till kommunens framväxt. Urvalet av finalistbidrag 
är framtaget av politikerna i samhällsbyggnadsutskot-
tet och Ersta Susannahemmet är en av de nominerade 
byggnaderna 2022.

Text: Lars Tiberg
Foto: Kim Kimreus 

Svensk husmanskost, äkta italienska   
delikatesser samt catering!

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

alternativ. 
Vi önskar er en God Jul och Gott Nytt År!

JULKORG, 595 kr
Finns nu för beställning

Med en mängd väl utvalda 
Italienska delikatesser. 

Går även att beställa och  
betala via faktura! 

Häradsvägen 69, 08-711 55 15, deli-italia.se 
Mån-fre 9.00–21.00, lör-sön 11.00–21.00

Dagens lunch serveras vardagar 9.00–14.00
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Yogakurser  
våren 2023

Det är snart dags att anmäla sig till vårens kurser 2023. Snättringe 
Fastighetsägareförening erbjuder två olika yogapass – torsdagar och söndagar.  
Eftersom kommunens barn- och ungdomsverksamhet går i första hand i våra  
skollokaler har vi pusslat ihop vårens yoga med sex tillfällen i Brf Docentens  

festlokal och resterande sex tillfällen i Snättringeskolans gymnastiksal.  
Det gäller både torsdagar och söndagar.

Torsdag - 12 tillfällen
Torsdagsyogan är 1,5 timmes lugnare yoga (medicinsk 
yoga) och leds av Lisa Hammar.
Start 9/2 i Docentens festlokal kl 19.00. Max 16 deltagare.
Kursavgift 2 000 kr för medlemmar i föreningen.

Söndag – 12 tillfällen
Söndagsyogan är 1,5 timmes intensivare yoga med fler 
solhälsningar och leds av Åsa Alsparr.
Start 5/2 i Docentens festlokal kl 19.00. Max 16 deltagare.
Kursavgift 2 000 kr för medlemmar i föreningen.

Våra eminenta instruktörer från Yoga Vayu, www.yogavayu.se har fokus på andning, 
bygga upp styrka, stretching och avslappning. Mottot är: ”Du gör så gott du kan”.

Anmälan sker via föreningens hemsida www.snattringe.com där du också 
ser datum för samtliga tillfällen under våren. 

Via formuläret kan du också betala avgiften till föreningens plusgiro: 75273-3  
eller föreningens swish-nummer: 1230916486 i samband med anmälan. 

Notera att anmälan är bindande! Om kursen ställs in pga för få deltagare  

återbetalas kursavgiften!

Sista anmälningsdag är 30 januari 2023
Har du frågor om vår Yoga så kan du maila till  
snattringeyoga@gmail.com
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Hösttips för trädgården 
Vattna rikligt
Vattna vintergröna växter riktigt ordentligt nu. Att de 
är vintergröna betyder att de inte går i vila så som 
bladfällande växter gör. För att vintergröna växter 
ska klara en vinter när marken är frusen och de inte 
kan dra upp något vatten är det viktigt att vinter-
gröna växter får ordentligt med vatten innan mar-
ken fryser.

Låt löven ligga kvar
Klipp löven som ligger på gräsmattan med gräs-
klippare. Det är bra och billig jordförbättring. Tjocka 
lager av löv bör inte ligga kvar på gräsmattan. Har 
du mycket löv så kratta in löven under buskar och 
häckar.

Plantera lökar
Plantera vårblommande lökar. Det kan du göra ända 
tills tjälen sätter in och det inte längre går att gräva 
i marken.

Rensa ogräs
Rensa rotogräs, t ex kvickrot och kirskål. Rotogräsen 
har en lång säsong. Rotogräs växer långt in på hös-
ten och kommer igång tidigt på våren. Passa på att 
rensa nu när det är fuktigt i marken och lätt att dra 
upp dem så är mycket vunnet till nästa vår.

Klipp inte vissna perenner
Låt vissna perenner stå kvar under vintern. De mår 
bättre av att klippas ner till våren och fröställningar 
ger mat åt småfåglar under vintern.

Gödsla inte 
Gödsla inte dina växter så här sent på säsongen. När 
växterna har börjat tappa löv och gått in i vintervila 
tar de inte längre upp någon näring. Näringen som 
läggs på nu försvinner i atmosfären.

Hälsningar från miljö- och trädgårdsgruppen: 
Annika, Annsofi och Lisa
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Tre steg till kommunalvalet 

Steg 1: Vad tycker du om 
att bo i Snättringe?

Snättringe Fastighetsägareförening är intresserade och 
nyfikna på vad de boende i området tycker och tänker om 
bl.a. trygghet, service, och vägunderhåll. Därför genom-
för föreningen varje valår en enkät som riktar sig till alla 
boende. Svaren ger styrelsen en möjlighet att planera och 
prioritera sitt arbete utifrån de frågor de boende tycker 
är viktiga men enkätsvaren används också som underlag 
inför den politikerträff som anordnas inför varje kommu-
nalval. Det är 10:e gången som vi genomför enkäten och 
nytt för i år var att enkäten genomfördes digitalt vilket 
gjorde det betydligt enklare att sammanställa svaren. 

Tryggt och bra service
De allra flesta som besvarat enkäten känner sig trygga 
i Snättringe (95 %) och vid Stuvsta station (80%). Det är 

en bra samverkan mellan grannar och grannsamverkan 
lyfts fram som något positivt för att öka tryggheten. Den 
lokala servicen fungerar bra i Stuvsta C (90%) och Hud-
dinge C (94%) medan det finns utvecklingsmöjligheter i 
Milsten och Lövdalen.

Inga fler flerfamiljshus
Majoriteten av de som svarat anser att det redan finns till-
räckligt med flerfamiljshus i Snättringe och inget behov 
av att omvandla enskilda hus till flerfamiljshus.

Vägar och gator
Snöröjningen anser de flesta har varit bristfällig men det 
finns delade meningar om hur bra sandningen har fung-
erat vintertid. Däremot har hastighetsbegränsningarna 
på Häradsvägen medfört en lugnare trafikrytm. Bullret 
från tung trafik är däremot fortfarande störande. Det 
behöver också bli lättare för rörelsehindrade personer att 
ta sig fram vid Stuvsta station.

Representanter för nya Mittenstyret i Huddinge: Christian Stulen (HP), Sara Heelge Vikmång (S), Tomas Selin (C) och Anders Lönroth (MP)

Foto: Huddinge kommun/Anna Z Ek.
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Steg 2: Politikermöte i 
Snättringeskolan
Huddingepolitiker från alla de stora partierna plus Hud-
dingepartiet (HP) och Drevvikenpartiet (DP) var när-
varande vid partiutfrågningen den 17 september som 
lockat 45 närvarande. Politikerna hade innan mötet fått 
ta del av resultaten från enkäten. Om vi endast tittar på 
frågor som har betydelse för Snättringe lyfte Sara Heege 
Vikmång (S) fram behovet av kameror på Stuvsta IP och 
förbättringar av situationen för trafiken vid Ågestakorset. 
Love Bergström (M) ville bevara villaområdena och Bo 
Kjellström (L) propagerade för en cykelbana till Gömma-
ren, ytterligare ett bad i Långsjön samt ett trivsammare 
Stuvsta torg. Christian Ottosson (C) förordade en utveck-
lingsplan för Stuvsta.

Lars Björkman (HP) ansåg att Åleden skulle vara bil-
fri och att P-skivorna med gratis parkering skulle få vara 
kvar. Övriga partiföreträdare hade mer övergripande 
åsikter om klimat och miljö samt vård och omsorg.

Steg 3: Hur röstade Snätt
ringe i kommunalvalet?

Så var det dags att vallfärda till valurnorna. Snättringe 
omfattar fem olika valdistrikt: Snättringe gård, Skogsäng, 
Milsten, Utsälje samt Utsälje centrala. I alla distrikt utom 
Utsälje fick S flest röster följt av M. I Utsälje var det omvänt 
- M fick flest röster. SD var tredje största parti i alla distrikt 

utom Skogsäng men med bara ca hälften så många rös-
ter som M. Om vi vill prata procent så toppade M med 
35,9 % i Utsälje och S med 29,96 % i Milsten. Gemensamt 
för alla fem distrikt var att KD fick lägst antal röster av riks-
dagspartierna - mellan 4,34 % och 3,17 %. Övriga partier 
(HP och DP) fick sammantaget lägst röster. 

Vilka vann valet i hela Huddinge?
Partierna fick ungefär samma fördelning i hela Huddinge 
som i Snättringe. S i toppen följt av M och SD. En ny koa-
lition som kallar sig Mittenstyret tar över efter den borg-
liga majoriteten. Det nya styret består av S, C, MP och HP. 
Även om Huddingepartiet bara fick 2,59% av rösterna 
kommer man att vara med och styra kommunen. Drev-
vikenpartiet (DP) fick 5% av rösterna vilket är mer än både 
L, MP och KD. Partiet Nyans fick 1,14%.

Sara Heelge Vikmång (S) är ny ordförande för kom-
munstyrelsen och har uttalat att hon kommer att prio-
ritera att anställa fler lärare i skolan, ökad trygghet i alla 
kommunens områden samt att Huddinge ska vara en 
grön kommun som är ledande i klimatomställningen. 
Mittenstyrets 26 mandat har ett valtekniskt samarbete 
med Vänsterpartiets 6 mandat vilket gör att man tillsam-
mans får majoritet med 32 av kommunfullmäktiges 61 
mandat.

Vid kommunfullmäktige 12 december väljs kommu-
nalråd och ordföranden för kommunens nämnder och 
bolag. Mandatperioden startar den 1 januari 2023.

Text: Lars Tiberg

Partiutfrågning i Snättringeskolan 17 september 2022.
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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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Grönt Upprop sätter färg 
på Segeltorp
Segeltorp har tagit första steget för att bli ett mer levande centrum med 
mer färg och grönska. Till våren kommer vi att se resultatet av allt jobb som 
gjordes i oktober. Initiativet kommer från Huddinge Botkyrka Trädgårds-
sällskap och projektet Grönt Upprop.

Förslag till kommunen
Grönt upprop är ett initiativ av Huddinge Botkyrka Träd-
gårdssällskap för att tillsammans  med kommunen få en 
grönare stadsmiljö. Pernilla Claug var eldsjäl för att Segel-
torps centrum behövde bli mindre trist och tråkigt. Hon 
drog först igång med gemensam städdag och till pås-
ken 2021 smyckades centrum med färgglada tyger. Nästa 
steg var att anordna en workshop i centrum där boende 
fick komma med förslag till hur centrum skulle kunna 
bli mer attraktivt. Det presenterades många bra idéer 
och tillsammans med resultat från en enkät och samar-
bete med ett konsultföretag kunde ett förslag lämnas till 
kommunen.

Spaden i jorden i oktober
I mitten på oktober i år kunde projektet gå från ord 
till handling. Rabatter och planteringar grävdes upp 
och ny jord kom på plats. En ritning på hur buskar och 
perenner skulle placeras fanns på plats via Orca som 
är kommunens entreprenör för skötsel av grönområ-
den. Under ledning av Bruno Bettoschi som är projekt-
ledare på Huddinge kommun sattes spadarna i marken 
av boende in Segeltorp, Grönt Upprop och Snättringe 
Fastighetsägareförening. 

Många som i dag har Segeltorp som postadress bor 
inom det gamla område som tidigare var Snättringe 
Municipalsamhälle.

Det våras för centrum
Resultatet i form av grönskande buskar och färgglada 
blommor kommer att synas först i vår men redan nu har 
centrum fått ett lyft. Då kommer det också att finnas nya 
parkbänkar på plats för att ytterligare öka trivseln och få 
centrum att leva upp lite mer. En aktuell fråga för Segel-
torps centrum är också planerna på fler bostadshus och 
vilken väg spårvagnen ska ta mellan Fruängen och Kung-
ens kurva. 

Nytt bageri
Lagom till ansiktslyftningen av centrum har bageriet 
öppnat på nytt med nya ägare. Nu heter bageriet Strö 
och erbjuder kaffe, sött & salt. Förutom bröd och bullar 
går det också att få grillade mackor och bowls till lunch 
eller fika. Det finns även dagsfärska bakelser för oss som 
gillar något sött till kaffet.

Text: Lars Tiberg
Foto: Kim Kimreus
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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

WORKSHOP  
Julfint med kransar 

Vill du ha en fin entré till jul och behöver inspiration? Snättringe Fastig-
hetsägareförening anordnar en workshop i kransbinderi med trädgårdsmäs-
tare Annika Eriksson från Milstens Trädgård. Lär dig om lämpliga material 

och tekniker och få möjlighet att binda din egen krans.

Datum: 6 december kl 19.00 – 21.00 i Snättringeskolans matsal
Pris: Kurskostnad för medlemmar är 495 kr inkl. grönt till kransen och material.

Du måste anmäla ditt intresse senast 1 december 
https://simplesignup.se/event/198107

Antalet platser är begränsat.
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Julklapps-
insamling

Läs mer på fastighetsbyran.com/julklappar. 
Med en önskar om en god jul för fl er.

Gör någon glad till jul!
Var med och skänk en julklapp till barn 
och familjer som verkligen behöver den.

Nu kan alla som vill sprida extra julglädje lämna in klappar 
under julgranen hos oss på Fastighetsbyrån. Julklapparna 

lämnas in oinslagna och delas ut i samarbete med 
Stadsmissionen till behövande barn och familjer.

23 nov–12 dec

Fastighetsbyrån i Huddinge 
Häradsvägen 69/ Tel. 08-774 30 10/ fastighetsbyran.com



Matbörsen 
Öppet alla dagar 8-22

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

10% RABATT
på hela köpet

när du handlar för minst 300:-

Rabattkupong

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

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

t.o.m 31/12-20

K
lipp ut och ta m

ed till butiken...

Matbörsen 

10%
Välkommen 

till din
kvartersbutik 
i Snättringe!

t.o.m 1/2 2023


