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Under förra året kunde myndigheterna lätta något på restriktioner 
med Covid 19 som grund. Vi har försiktigt börjat att träffas igen. Nyli-
gen läste jag om en psykolog som hade studerat hur viktiga fysiska 
sociala kontakter var för hälsan. Det stärker människors inre kraft mot 
sjukdomar och elände. Om vi inte har sociala kontakter med grannar, 
arbetskamrater, vänner eller släktingar försvagas vi i stället.

Vi har tvingats isolera oss under lång tid. Höjda matpriser och ener-
gikostnader. Ryssland har startat krig i Europa mot Ukraina. Gängkrig 
på hemmaplan. Nu är det hög tid att stärkas igen.

Då är det viktigt att vi hejar och växlar några ord när vi möts på 
gatan eller vid något annat tillfälle då vi har möjlighet. Vår förening 
har sedan länge verkat för att vi ska göra saker gemensamt och till-
sammans i Snättringe. Vi är övertygade om att evenemangen varit 
till nytta.

Nu när Covidtrycket minskar gäller det att vi inte bara sitter hemma 
och isolerar oss. Det är ett perfekt tillfälle att åter bli sociala. Låt oss i 
skuggan av storstadens anonymitet medvetet ta nya steg för att träf-
fas igen i Snättringe. Särskilt när vi vet hur välgörande det är för den 
egna och andras hälsa.

Du är varmt välkommen att i den andan medverka i vårt fören-
ingsarbete och delta på årsmöte, Snättringedag, vår yoga, våra träd-
gårdsaktiviteter, Långsjörunda och julgransplundring. Använd våra 
tält, golv, stolar och bord för att träffa kända och okända människor. 
Delta även i grannsamver-
kan och hundkollen. Satsa 
på givande och läkande 
stunder tillsammans med 
andra.
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Notiser ....................... 8
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Årsmöte 15/3
Snättringe Fastighetsägareförening kallar till årsmöte

När: Onsdagen den 15 mars 2023 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.

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

OBS! Motioner eller förslag till mötet måste 
vara någon av styrelsens funktionärer 

tillhanda senast måndagen den 5 mars 2023
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Snättringe  
Fastighetsägareförening 
Verksamhetsberättelse 2022
Inledning
Coronapandemin fortsatte under hela 2022 även om 
vaccinationer fortsatte att lindra verkningarna av den. 
Under senare delen av året lättade restriktionerna och vi 
kunde genomföra en del aktiviteter.

Möten och medlemsantal
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under fören-
ingens 103:e år, ungefär hälften på avstånd via Zoom. 
Därutöver har föreningsfunktionärer haft mängder av 
aktiviteter i olika arbetsutskott och med andra externa 
kontakter. 

I slutet av året hade vi lite drygt 1200 medlemmar. Siff-
rorna är lite osäkra då vi under året la om medlemsre-
dovisningen i ett annat datasystem. Under året tackade 
Jan Samuelsson för sig efter många år som ansvarig för 
Medlemsmatrikeln.

Årsmötet
Det 103:e årsmötet skulle hållas i Snättringe skolas fina 
matsal i mars, men på grund av restriktionerna och influ-
ensan sköt vi upp till den till 27 april med hopp om att 
smittoläget förbättrades.  Elin Forsell valdes in som ordi-
narie ledamot i styrelsen och Lars Tiberg som suppleant. 
Bara 19 deltagare, troligen beroende på Covidsmittan.

Julgransplundringen
Vi skulle ha haft julgransplundring för 50:e gången den 8 
januari 2022 men nya restriktioner från regeringen satte 
stopp även denna gång.

Trädgård
Trädgårdkommittén har fortsatt med sin verksamhet. På 
Snättringedagen hade vi en växtbytardag vid vårt tält. Vi 
hade även en kursdag ” Kom igång, odla året runt ” med 
praktiska tips som lockade 14 deltagare.

Information
Vi är glada för att ha kunnat ge ut vår fina medlemstid-
ning Snättringe Husblad med 4 nr under året.  Husbladet 
är vår viktigaste och bredaste kontakt med våra medlem-
mar. Lars Tiberg ansvarar f.f. för det redaktionella. Under 
året valde Bengt Höglund att sluta fotografera för Hus-
bladet. Ny fotograf är Kim Kimréus. Ansvarig för annonser 
är Per Havn.

Föreningen har även varit aktiva på Facebook och har 
en välbesökt hemsida.

Miljö och stadsplaner
Under året har vår kommitté aktivt medverkat i en rad 
frågor kring miljö och stadsplanefrågor i Snättringe. Det 
har bl.a. rört parkeringar runt Stuvsta station och planer 
för nybyggnation kring Stuvsta centrum. Vi överklagade 
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de nya parkeringsbestämmelserna runt Stuvsta och fick 
gehör av länsstyrelsen och Transportstyrelsen. Under 
året avslutade kommunen sitt projekt och drog tillbaka

sina bestämmelser och skyltar. Då vi hade fått önskat 
resultat ställde vi in ett planerat trafikmöte .

I november snöade det tungt över Snättringe. Gatorna 
plogades inte på en vecka och boende hade uppenbara 
svårigheter att ta sig fram både till fots och med cykel 
eller bil. Föreningen skrev till kommunen och begärde få 
en redovisning av kommunens åtgärder i samband med 
detta kaos.

En kommunrevisor tog på sig frågan att undersöka 
saken närmare.

Mats Persson sade i slutet på året upp sina uppdrag i 
kommittén och även i styrelsen med omedelbar verkan 
och avgick. Styrelsen tackade honom för många års kva-
lificerat arbete i kommittén och styrelsen.

Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan mot brott har fortsatt med Eva  och Bo 
Antonsson som sammanhållande krafter.

Vi hade kallat till ett grannsamverkansmöte den 18 
november i Snättringe skolans matsal men mötet fick 
ställas in då ett snöoväder satte hinder.

Vi har beslutat köpa in en hjärtstartare som ska place-
ras  i en låda på en tomt nära Häradsvägen mitt i Snätt-
ringe. Vi har fortsatt inriktning att även utbilda fler hjärt 
och -lungräddare inom Snättringe.

Studiecirklar och kultur – yoga.
Till vår stora glädje har verksamheten i närområdet med 
yoga kunnat fortsätta. Jane Meckbach har med stor 
energi och med lösningsfokus tagit tag i vår uppskattade 
Yoga. 

Snättringedagen
Snättringedagen 2022 genomfördes i vackert väder. Vi 
överlämnade hela det intjänade beloppet, 1370 kr, till 
Snättringe skolas föräldraförening.

Långsjörundan
Årets Långsjörunda planerades in och kunde genom-
föras 4 september tillsammans med ytterligare nio fören-
ingar. Det blev en vacker dag och gott om deltagande. Vi 
hade uppskattat uppträdande av 

guppen Småfranska som spelade och dansade tra-
ditionell Venzel Border Morris i svarta kläder, pinnar och 
mask för ansiktet. Jane Meckbach höll i samordningen.

Vi producerar trycksaker med 
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präglat av personlig service. 
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Tält, golv, bord och stolar
Under året har bokningen ökat och i synnerhet kring 
skolavslutningarna.

Politikerträff
Under våren skickade vi ut en enkät till de boende om 
förhållanden i Snättringe. Resultatet skickades under 
sommaren till de politiska partierna i Huddinge.

Eftersom det var valår ordnade vi en träff med före-
trädare för de politiska partierna i Huddinge närvarande 
den 17 augusti i Snättringeskolans matsal. Det blev ett 
bra och aktivt politikermöte med stort engagemang i de 
lokala frågorna.

 
Skyltar runt Långsjön
Gunnel Jacobsen har utformat nya skyltar på Hudding-
esidan som berättar om historien runt Långsjön. Innehål-
let har bearbetats av Ann Spaak. Huddinge kommun har 
satt upp 11 infoskyltar.

Segeltorp centrum
Föreningen har fortsatt att medverka i upprustningen av 
Segeltorp centrum tillsammans med andra föreningar 

och kommunen med Bruno Bettoschi som projektle-
dare. Under en helg i september planterades buskar och 
perenner i samtliga rabatter.

Stuvsta station.
Även under detta år ordnade föreningen städdag vid 
Stuvsta station tillsamman med kommunen. Kommunal-
rådet Christian Ottosson var närvarade.

Samverkan
Vi har haft fortsatta kontakter med vår vänförening, Ful-
lersta fastighetsägareförening. Samverkan med fören-
ingarna i Långsjörundan känns också positiva. Vi vill 
också framföra att kontakterna med kommunens politi-
ker fungerat bra under året. 

Styrelsen vill tacka alla medarbetare, engagerade med-
lemmar och övriga medlemmar för att vi tillsammans har 
verkat för de boendes bästa under året.

Snättringe i februari 2023

Styrelsen för Snättringe fastighetsägareförening

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. 

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

Betala med Swish

123-091 64 86 

Ange er adress: 

Scanna med Swish-appen
För snabb betalning!
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Kaos i snöröjningen
Föreningen har skickat en skrivelse till Huddinge kom-
mun gällande deras agerande kring det tunga snöfal-
let i Snättringe november 2022. En kommunrevisor 
arbetar aktivt med uppdraget att granska varför det 
blev kaos. SVEVIA som är en av entreprenörerna har 
lämnat en driftrapport om vad som hände när det 
blev vinter i Snättringe.

Kommunen har tidigare svarat att det funnits bris-
ter hos entreprenörerna när det gäller maskinpark och 
reservkapacitet. Det extrema snöfallet innebar också 
att kommunen måste fatta flera beslut om bl.a. vilka 
vägar som skulle prioriteras vilket inte skedde tillräck-
ligt snabbt. Det finns tydliga krav i avtalen men ingen 
plan B om snön vräker ned på kort tid. Informationen 
till boende var också bristfällig.

SVEVIA konstaterar i sin rapport att snöfallet kunde 
ha hanterats mycket bättre. I Snättringe gick två stora 
snöröjningsmaskiner sönder och fick ersättas med 
mindre. Det var också många nyanställda chauffö-
rer som inte tidigare hanterat en liknande situation. 
SVEVIA vill också ha en dialog med kommunen hur 
stora snöfall ska hanteras vad gäller prioriterade vägar, 
snöröjning på Häradsvägen och var snömassorna ska 
läggas.

Föreningen fortsätter bevakningen av frågan. 
Kommer kommunen att begära vitesbelopp från 
entreprenörerna? Vad görs för att detta kaos inte ska 
inträffa igen? Kan enskilda få ersättning för olika typer 
av skada i samband med snöfallet?

Kommunrevisorns rapport kommer inom kort.

Vill du vara med i vår 
informations kommitté?
Snättringe Fastighetsägareförening söker 
dig som skulle tycka det skulle vara roligt att 
hjälpa till med att informera om föreningens 
verksamhet och vad som händer i Snättringe 
både i vårt Husblad och i sociala medier. Ring 
gärna till föreningens ordförande Lars Lehman  
(073-330 06 68 ) om du vill veta mer och vill 
vara med och skapa ett tryggt och trivsamt 
Snättringe.

Vill du bli utdelare av 
Snättringe Husblad?
Vi söker utdelare till två av våra områden; 
Utsälje (590 hushåll) och ett mindre område 
från Utsälje bort mot Källbrink (370 hushåll) 
Husbladet delas ut 4 ggr per år (inkluderat 
information om Julgransplundringen). Din 
ersättning är 1kr/tidning. 

Låter det intressant? 
Kontakta info@snattringe.com eller sms/ring 
vår ansvarige Elin Forssell 070-455 77 45.   
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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.

Från- 
luftsrengöring:

från 3 195 kr
(efter ROT)

Imkanal:
FRÅN 840 kr

(efter ROT)

Skorstensfejarmästarna_A4_0223.indd   1Skorstensfejarmästarna_A4_0223.indd   1 2023-02-08   10:262023-02-08   10:26
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Ta hand om din  
kropp och hud
Anna Åkerblom startade sin verksamhet inom hud och kroppsterapi för 
11 år sedan och blev snabbt årets nyföretagare i Huddinge. Det är en tuff 
bransch med många konkurrenter men efter en tvärnit under corona är det 
nu full fart i villan på Häradsvägen 55 där Derma-To-Me hudvård är etable-
rade. Anna har en rad olika certifikat som bl.a. auktoriserad hudterapeut, 
diplom i NBE-lymfterapi och Fascia specialist men kan även visa upp ett 
gesällbrev från Sveriges Hantverksråd. Så nu kan jag kalla mig hantverkare 
skrattar Anna.

Resultatinriktad hudvård
Yrkeskarriären började som barnskötare och väktare men 
drömmen var att få arbeta med människors hälsa och 
då framförallt med hud och kropp. Huden anser Anna 
vara kroppens spegel och för att få en bra hälsa måste 
man jobba inifrån och ut. Stress, dålig sömn och för lite 
motion är ofta orsaken till kroppsproblem liksom min-
dre bra kosthållning. Tack vare en rad olika utbildningar 
och tillgång till modern utrustning kan Anna skräddarsy 
en behandling efter vad just din hud och kopp behöver. 
Utgångspunkten är aldrig några färdiga mallar utan ett 
bra resultat är det som räknas. 

Behåll din spänst och rörlighet
Det finns många olika behandlingar med knepiga namn 
men vi har valt att titta närmare på Facia och Kinesiologi. 
Facia kallas det spännande spindelnät av bindväv som 
binder samman våra muskler, organ, nerver, blodkärl och 
även vårt skelett. Det är ett nätverk som känner av allt 
som händer i kroppen t.ex. en skada eller en stretch som 
påverkar hela kroppen. Här finns också de flesta av våra 
smärtreceptorer. Att ta väl hand om sin fascia är också 
viktigt fört att kunna åldras med rörligheten i behåll. VI 
vill ha ett fritt flöde från topp till tå i både lymfsystemet 
och det som den kinesiska läkekonsten kallar för meridi-
aner där livsenergi strömmar genom kroppen. Motion, 
masssage och även yoga hjälper till men för att få fart 
på ett ”vilande” system kan en behandling med Swedish 
Fascia Vibes ge ökad rörlighet och avslappning, förbättra 
cirkulationen och öka vätskeflödet. Det är en djupvågs-
maskin som arbetar med kroppens muskler, nervsystem 
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och fascia på ett effektivt och skonsamt sätt. Behand-
lingen kan även vara effektiv för att lindra ryggvärk, nack-
problem, frozen shoulder, tennisarmbåge och löparknä. 
Anna är en diplomerad Fascia specialist.

Nervsystemet styr vårt välbefinnande
Kinesiologi kommer från grekiska ordet kinesis (rörelse) 
och utgår ifrån hur nervsystemet styr kroppens olika 
funktioner. En kinesiolog kan läsa av hur nervsystemet 
reagerar och hur kroppen försöker förstå vad den utsätts 
för. Genom manuell muskeltestning kan terapeuten hitta 
obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen för att 
t.ex. få ett överbelastat nervsystem att komma i balans. 
Kinesiologi kommer inte från Kina utan har sitt ursprung 
i USA men det ingår kinesiska kunskaper om akupunk-
turmeridianer och energiflöden. Det finns olika behand-
lingsstrategier. Anna har studerat Spine and Body-
flow Kinesiologi hos Sabine Rosén och är diplomerad 
Kinesiolog.

Allt som rör hud och kropp  
– och lite till
Naturligtvis kan du få hjälp hos Anna när det gäller allt 
annat som har med hud och kropp att göra: ansiktsbe-
handling, fotvård, massage, hårproblem. Har vi nämnt att 
hon är diplomerad Dermalogica Expert och diplomerad 
Hårmineralterapeut? Nu har vi gjort det. Som alla förstår 
är Anna Åkerblom intresserad av ständiga utmaningar 
och är extremt nyfiken. Anna älskar att gå på utbildning 
och hänga med i utvecklingen inom sin profession. Som 

företagare vill Anna förutom ett gott bemötande ge sina 
kunder ett brett utbud av behandlingar där kunden kan 
känna sig i trygga händer och slappna av. Alla behand-
lingar har dock en viktig sak gemensamt – att skapa ett 
fritt flöde i kroppen.

Medlem i SHR
Det är en bransch som inte är reglerad och där det finns 
många lycksökare som saknar både utbildning och erfa-
renheter så det gäller att se upp som kund. Medlemskap i 
SHR – Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation – ger en 
viss garanti. Det är en rikstäckande ideell förening som 
arbetar för att vidmakthålla kompetensen och kvalitets-
nivån inom hudvårdsyrket. Anna är naturligtvis medlem. 
Anna är också noga med att välja dermatologiska pro-
dukter som är välkända och utprovade. Ett problem är att 
även försäljning av dessa produkter är en del av inkom-
sten men går att hitta på nätet till billigare priser. Anna 
hoppas att kunderna vill fortsätta att stötta sin lokala 
handlare så verksamheten kan rulla vidare utan att pri-
serna på behandling ska behöva höjas.

Har vi glömt något? Lymfterapi, Micro/Nanoneedling, 
Lashlift, NBE3000-facelift utan kniv, Detox m.m. får vi ta 
en annan gång. Och även kraniosakral terapi där Anna är 
diplomerad Craniosacralterapeut. Samt den eviga frågan 
om skönhet kommer utifrån eller inifrån.

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus
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Julgransplundring 
för 50:e gången
Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar 
anordnade julgransplundring i Källbrinksskolan för 50:e 
gången den 7 januari 2023. Full fart som vanligt med 
clownen Filoche och dans kring granen tillsammans med 
Slagsta Gille. Grundaren av aktiviteten Bernt Söderlund 
höll ett kort tal och både barn och vuxna kunde vinna 
fina priser från bl.a. chokladhjul och lotterier. I entréavgif-
ten ingick kaffe, saft och fikabröd och vid utgången satt 
tomten och gav alla barn en påse vid hemgång.
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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!



15Snättringe Husblad  |  Nr 118

Tack och varsågod  
– två värdefulla ord
Rumana Sachedina debuterade för ett år sedan med en barnbok om apan 
Api som upptäcker två värdefulla ord som alla blir glada av – tack och var-
sågod. Det blev även titeln på boken som vill lyfta fram känslor och kompis-
skap. Rumana vill att boken ska ge inspiration till att diskutera även med de 
minsta barnen om demokrati och jämställdhet.

Api mår bra av att hjälpa till
Rumana arbetar som förskollärare och träffar dagligen 
barn mellan 1 och 3 år vilka är målgruppen för boken. Där-
för var det naturligt att testa olika idéer tillsammans i barn-
gruppen under tiden boken växte fram. Det visade sig 
tidigt att det skulle vara mycket bilder och lite text för att 
uppmuntra barnen att kommentera och ställa egna frå-
gor. Som ofta i litteratur och på film så blir det också lättare 
att identifiera sig med en huvudperson som i det här fallet 
blev en apa som heter Api. Vi får följa Api på väg hem från 
en kompis när han träffar några vänner som behöver hans 
hjälp. Naturligtvis hjälper Api till på olika sätt och vännerna 
säger ”tack” och Api kommer ihåg att säga ”varsågod”. Api 
blir själv glad av att ha gjort en god gärning.

Vi glömmer lätt de enkla små orden
Idén till boken föddes när Rumana i sitt dagliga arbete 
uppmärksammade att vi i vår stressiga vardag ofta glöm-
mer bort de mest grundläggande som att vara artiga 
och visa uppskattning för varandra. Genom att tillsam-
mans läsa den här boken kan föräldrar påminna sina barn 

om hur viktigt det är att säga tack i olika situationer. Det 
finns även möjlighet att bryta ner begrepp som empati 
och jämställdhetsfrågor så att även små barn kan förstå 
och reflektera.

Ny bok på gång
Rumana har haft framgång med boken och även varit 
med på Bokmässan i Göteborg. Det är alltid svårt att nå 
ut med en ny bok särskilt om det är ett litet förlag som 
sköter marknadsföringen. Boken finns att köpa via nätet 
på både Bokus och Adlibris men kan vara lite svårare att 
hitta i en bokhandel nära dig. Men den finns att tillgå 
även som e-bok.

Nu funderar Rumana på uppföljaren där Api naturligt-
vis är tillbaka men där hans mamma kommer att få mer 
utrymme. Det blir samma upplägg med enkla och tyd-
liga bilder som Rumana ritar själv och korta texter där alla 
kan hänga med. Vi får väl se vad det blir för historia den 
här gången men vi kan vara rätt säkra på att det handlar 
om värdegrundande begrepp.

Text: Lars Tiberg. Bild: Kim Kimreus 
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Många funderar säkert på att 
skaffa solceller! Vad ska man 
tänka på som villaägare?
Intresset för solceller har kraftigt ökat de senaste åren. Energimyndigheten 
räknat med att mängden solkraft trefaldigas mellan 2020 och 2024. 

Dagens elpriser rusar i höjden och det finns risk för att vi 
måste vänja oss med höga kostnader Men det är många 
faktorer som påverkar priset och det är svårt att speku-
lera. De flesta är däremot eniga om att solceller på taket 
minskar effekten av höga elpriser. Eftersom du produce-
rar egen el och dessutom kan under vissa förutsättningar 
sälja ditt överskott av el anses det att det just nu är ett 
utmärkt tillfälle att investera i paneler på taket. Bra för 

både plånboken och miljön. Dessutom ökar husets värde 
vid försäljning. Trots ekonomiskt stöd från staten är det 
dock en kostsam investering och många är tveksamma. 
Husbladet har träffat Bo Eriksson från Helios El och Sol-
kraft AB som nyligen installerat solceller i Snättringe och 
diskuterat vad vi som villaägare ska tänka på för att det 
ska bli som i den gamla schlagern:  ”solsken ute, solsken 
inne och solsken uti vårt sinn”.
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Passar mitt villatak för solceller?
Först bör du göra en inspektion av taket. Är taket i gott 
skick eller behöver det renoveras?

Det kan vara smart att förbättra taket innan solcellerna 
monteras. I de flesta fall krävs inget bygglov om taket 
lutar och huset inte har kulturhistoriskt värde. Platt tak 
kan behöva förhöjd ställning.

 
Får jag tillräckligt med sol under dagen?
De flesta riktningar utom norr ger tillräckligt med soltim-
mar för att fungera. Anläggningar i skugga producerar 
givetvis mindre men det går att göra en viss anpassning. 
Det finns möjlighet att mäta hur mycket solstrålning som 
träffar ditt tak genom att titta på en lokal solkarta. Finns 
det träd i vägen kanske det går att lösa även om de står 
på grannens tomt. Hus är naturligtvis lite mer knepigt.

Fungerar solceller på vintern?
Moderna solceller kan producera energi trots korta dagar 
och svag sol. En och annan dag med klarblå himmel hjäl-
per till. Vinsten måste beräknas genom ett snitt/år för att 
få en rättvis siffra.Kyla är däremot inget hinder eftersom 
solceller trivs när det är kallt. Snö kan givetvis innebära 
att solen måste tränga igenom ytterligare ett lager men 
i våra trakter blir det sällan några större mängder. Det går 
att försiktigt borsta bort snö från panelerna men det är 
alltid en risk att klättra på taket när det är halt. Rätt mon-
terad vinkel gör att snön snabbt glider av vid töväder.

Går det att lagra solenergi?
Det är något som forskningen jobbar hårt med. Visst går 
det att föra över el till batterier men hittills har det varit i 
rätt liten omfattning. En el-bil kan fungera som en ladd-
box, laddas på natten när elen är billig med ett tim-avtal 
och användas till att värma upp något annat på dagen 
– kanske en bastu. I framtiden kanske vi får se solceller 
på taken till våra bilar och fönsterrutor som fungerar som 
solceller.

Vad kostar det?
Det är en svår fråga att svara på eftersom det finns 
många olika typer av paneler och installationen kan vara 
lätt eller komplicerad. Naturligtvis spelar även storleken 
roll. Ett litet riktmärke är att 5 kW är en rimlig storlek för 
en solcellsanläggning för en vanlig villa och kostnaden 
hamnar på 100 000 kr och uppåt. Från 2023 har avdraget 
för grön energi höjts från 15 % till 20 % beräknat på 97 % 
av totalkostnaden för en installation. Förutsättningen är 
att du köper allt material från samma företag som gör 
installationen.

Hur väljer du rätt leverantör?
Som alltid när det gäller stora arbeten är de bra att jäm-
föra olika leverantörer och ta in minst tre olika anbud. 
Ställ samma frågor till alla och håll koll på vad som ingår i 
offerten och vad som kan vara extra kostnader t.ex. mon-
tage och byggställning. Referenser är alltid bra och före-
taget ska ha F-skattsedel och gärna vara en certifierad 
solcellsinstallatör.

Kontakta aktuellt elbolag.
I Snättringe är det Vattenfall som står för kraftöverfö-
ringen. Just nu kan det vara långa väntetider innan 
anläggningen kopplas in. Antalet solcellskunder har 
snabbt ökat och resurserna räcker inte till. Flera företag 
har också tillfälligt pausat tjänsten för intresseanmäl-
ningar. Elnätsföretagen kan i nästa steg inte neka till att 
ta hand om ditt överskott men bestämmer själva vilken 
ersättning som utgår. 

Förhoppningsvis har du nu kommit i mål och kan dra 
nytta av en lägre kostnad för din el-användning. Tack 
vare de höga elpriserna så beräknas återbetalningstiden 
för en investering i solceller vara 8–10 år.
       

Text: Lars Tiberg

Bo Eriksson är regionansvarig i Stockholm för 
Helios El och Solkraft AB. Företaget grundades 
2002 och är ett familjeföretag med huvudkon-
tor i Rönninge. Helios är helhetsleverantörer av 
solceller till villor, fritidshus, flerfamiljshus, lant-
bruk och företag. Helios styrka ligger i bred erfa-
renhet och välutbildad personal.

bo@heliosab.com
070-667 23 29
heliosab.se
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Förläng livet på din möbel
När återvinning står högt på listan och trenden är att reparera gammalt i 
stället för att köpa nytt ligger tapetseraryrket helt rätt i tiden. Husbladet har 
besökt Anna Hilding, vår lokala tapetserare, som kan ge nytt liv åt trötta 
möbler och bevara charmen hos stilmöbler från svunna tider.

Tapetserare sätter inte upp tapeter
Tapetserare är en yrkestitel för någon som arbetar med att 
laga, renovera och klä om möbler som ofta förväxlas med 
en målare som sätter upp väggtapeter. Ordet tapetserare 
kommer från franskans ”tapis” som betyder gobeläng, 
matta, duk eller väggbonad men även möbelbeklädna-
der. Det var under 1600-talet som möblerna utvecklades 
från att bara vara rena trämöbler till att ha lösa dynor eller 
fast stoppning som täcktes av tyg. Då uppstod en mark-
nad för skickliga hantverkare som kom att kallas tapetse-
rare. En utbildad tapetserare kan ha olika specialiteter t.ex. 
tapetserare, bilsadelmakare och gardinmakare. 

Tapetserarverksad hemma
Anna Hilding tröttnade på att arbeta administrativt och 
efter att ha nosat på en kortare kurs bestämde hon sig för 
att hon ville satsa på att bli tapetserare. Folkuniversitetets 
Tapetserarlinje följdes av Hantverksakademins 2-åriga Lär-
lingsutbildning och nu har Anna ett Gesällbrev som tapet-
serare – ett bevis på att hon är en duktig hantverkare. Efter 
att ha delat verkstad med en annan tapetserare i Älvsjö 

några år byggdes carporten hemma på Ingemansvägen 
om till tapetserarverkstad. Här kan Anna husera helt fritt 
och ha flera olika projekt på gång samtidigt. 

Stolar, fåtöljer och soffor
Det som är mest populärt är att renovera stolar, fåtöljer 
och soffor. Stolsitsen ser sliten ut eller har resårer som inte 
längre hänger med, fåtöljen känns inte längre så skön att 
sitta i och soffan har varit med om för många trevliga 
kvällar. Äldre möbler är ofta mer gediget byggda med 
högre kvalitet så det lönar sig att inte bara köpa nytt. Bäst 
är om man satsar på nya lager av naturmaterial som kroll-
splint eller tagel men moderna möbler har ofta polyeter 
eller kallskum. Det som syns mest är naturligtvis valet av 
möbeltyg och där finns det mycket att välja bland i olika 
prisklasser, både svenska och utländska märken. England 
ligger långt framme när det gäller möbeltyg av god kva-
litet. Anna tar också emot gamla lädermöbler som behö-
ver en uppfräschning och rengöring. Du kan även få 
hjälp med att skapa en skräddarsydd sänggavel, en sitt-
puff, gardiner eller prydnadskuddar.
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Vad kostar det att renovera?
Vad det kostar att klä om möbler är en ofta förekom-
mande fråga som är svår att svara på.

Det beror på vad som måste åtgärdas, vilka material som 
används och inte minst val av möbeltyg. Antalet arbets-
moment påverkar hur lång tid det tar att göra jobbet och 
bestämmer arbetskostnaden. Stoppade äldre möbler är 
mer avancerade än moderna möbler och det behövs kan-

ske stoppningsmaterial, snoddar, band eller klädda knap-
par. Det går inte riktigt att jämföra med att åka till IKEA och 
köpa nytt. Förutom att kvaliteten är högre på äldre möb-
ler spelar också affektionsvärdet en stor roll. Möbler som 
hängt med i många generationer och som har sin givna 
plats i hemmet går inte att ersätta med nyproduktion.

Genom att lämna in din soffa eller fåtölj till en tapet-
serare bevarar du också en del av vårt lands historia och 
kulturarv. Du bidrar dessutom till ett mer hållbart sam-
hälle och gör en insats för miljön. 

Branschföreningen 100 år
Anna är medlem av Sveriges Tapetserarmästarförening 
som firade 100 år 2021. Det är en branschförening med ca 
300 medlemmar som verkar för att utveckla och bevara 
kompetensen inom yrket genom att bl.a. anordna work-
shops, fortbildning och årligt återkommande branschda-
gar. Glädjande är att antalet ungdomar som är intresse-
rade av att bli tapetserare har ökat de senaste åren och 
att andelen kvinnliga tapetserare är högt. 

Text: Lars Tiberg
Bild: Kim Kimreus

Beskärning ger rätt till 50% RUT-avdrag.

Beskärning av buskar och träd 
Vårvintern är en bra tid att beskära många buskar och 

träd för att ge dem extra skjuts i tillväxten. 

Är dina buskar risiga eller blommade de dåligt i �ol? 
Har du ett gammalt fruktträd som behöver omvårdnad? 

Eller behöver ditt nyplanterade träd beskäras 
för att få en fin form och ett långt liv?

 
Jag är utbildad trädgårdsmästare med f-skatt och ansvarsförsäkring. 

Kontakta Annika på Milstens trädgård för mer information. 
070-727 55 61  •  annika@milstenstradgard.se  •  www.milstenstradgard.se  

Jag hjälper dig gärna!
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Studentmeny 2023
Finns nu att boka hos oss. 

Boka före den 15/4 så får ni 10% rabatt.

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

Erbjudande!
100 kr rabatt
på köp eller valfri behandling 
Erbjudandet är giltigt en gång till och med  
23-04-30 mot uppvisande av denna annons.  
Gäller ej fasciabehandling.

Auktoriserad Hudterapeut  
och Kroppsterapeut
Anna Åkerblom
www.derma-to-me.com 
Häradsvägen 55, Huddinge

 073-402 08 70
 facebook.com/DermaToMeHudvard
 @dermatome
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Semlan – en goding med  
lång historia
Det finns många versioner av semlans historia men att namnet semla kom-
mer ifrån det latinska beteckningen för fint vetemjöl – ”simila” – är alla 
överens om. Hur en semla ska se ut och smaka finns det däremot i dag 
många olika förslag på även om den traditionella semlan = vetebulle, grädde, 
 mandelmassa och lite pudersocker på hatten är den mest förekommande.

Till Sverige på 1500-talet
Redan de gamla romarna introducerade semlan i Germa-
nien under namnet semala. Till Sverige kom bullen under 
1500-talet där det gick att läsa i Gustav Vasas bibel från 
1541 om tackoffer i form av ”bakade semlokakor blan-
dade med olivo”. 1631 drack Gustav II Adolfs finska sol-
dater ”kallskål i stormhatten med semla och vin” efter att 
ha lyckats inta en fästning. Semlan blev en statussymbol 
eftersom vanligt folk inte hade råd med vitt vetemjöl.

På 1700-talet började begreppet fettisdagsbullar dyka 
upp och i södra Svergie äts semlor på bullamåndag. I 
Norrland dyker semlan upp som efterrätt till bruna bön-
der och fläsk.

Livsfarlig semla
Den 12 februari 1771 dör kung Adolf Fredrik på fettisda-
gens kväll efter att ha konsumerat semlor. Nu bar nog inte 
semlorna hela skulden utan det blev sista sucken efter en 
festmåltid med surkål, kött med rovor, hummer, kaviar 
och böckling nerskölt med flera flaskor champagne. De 
semlor som dukades fram till kungen kallades ”hetvägg”  
efter  tyskans ”heisse Wecken” som från början var killik-
nande mandelfyllda bakverk som före serveringen koka-
des i mjölk. Under 1800-talet hoppade man över kok-
ningen och semlan serverades i tallrik med mjölk, socker 
och kanel. Innanmätet kunde kryddas med kummin och 
pomerans. Det var först vid sekelskifte som ”hvetesemlan” 
fick sin nuvarande form med vispgrädde under locket och 
mandelmassa som inkråm. Nu åts också semlan direkt ur 
handen med risk för att få vispgrädde på nästippen.

Många semlor finns det
Sent som på 50-talet fick inte semlor säljas före fettisda-
gen och därefter endast på tisdagar. Därför kallades sem-

lan fettisdagsbulle eller fastlagsbulle och det hängde 
ihop med den katolska fastan där det var bra att äta 
mycket fett innan fastaperioden. I dag börjar det säljas 
saffranssemlor redan före jul och sedan varje dag fram 
till påsk. Det finns också många olika varianter på sem-
lor bl.a. karlspader, wiener och chokladsemlor. ”Semmel-
wrapen” från Tössebageriet i Stockholm och ”korv med 
bröd-semlan ” från Trollhättan blev snackisar. Många går 
ännu längre och presenterar en våffelsemla eller varför 
inte en semmelsmoothie..

Den största semlan som bakats i Sverige var 113 cm i 
diameter och vägde med mandelmassa och grädde 134 
kg vilket naturligtvis gav en plats i Guinness rekordbok.

Text: Lars Tiberg
Foto: Dani från Unsplash.com  
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Har du tips eller idéer om aktiviteter och föreläsningar som du önskar att Miljö- och 
trädgårdsgruppen genomför så kontakta oss gärna på: info@snattringe.com 

Behöver du ytterligare råd eller hjälp med dina buskar och träd så är du välkommen att 
kontakta Annika på Milstens trädgård: annika@milstenstradgard.se

Vårtips för trädgården
Beskärning av buskar och träd

Vinterns tunga snö gick hårt åt buskar och träd. Om 
du inte redan gjort en beskärning är det hög tid för 
att inte skada trädet/busken ytterligare. En riktig
grensåg är naturligtvis bäst men du kan också 
använda en sekatör eller en liten kort såg. En lång 
såg kan vara svår att kontrollera och komma åt med. 

Såga nära en förgrening, men inte så nära att du 
skadar grenkragen (se bild). Där grenen sitter fast i 
modergrenen finns små veck i barken. Det är gren-
kragen och här sitter de ämnen som får barken att 
täcka över ett sår/snitt. Har du en buske/häck med 
skadade grenar kan du även ta av grenen 5-10 cm 
från marken. Såga alltid en gren rakt av så att snitty-
tan blir så liten som möjligt.
 
Har du fått stora fläkskador där mycket av barken sli-
tits med när grenen gått av, så jämna försiktigt till 
runt skadan med en vass kniv eller såg, utan att göra 
”såret” större. Täck inte skadan med något medel 
eller liknande. Risken är då att du stänger inne even-

tuella bakterier och svampangrepp. Låt trädet han-
tera skadan på egen hand så blir det bäst.
 
När du ändå är ute med grensågen så passa på att 
göra en allmän beskärning av dina fruktträd för att 
glesa och lufta dem. Ta i första hand bort döda och 
skadade grenar, grenar som växer inåt eller grenar 
som skaver mot varandra. Det stimulerar ny tillväxt 
och minskar risken för röta och sjukdomar.

Hälsningar från Miljö- och trädgårdsgruppen

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.

Grill-Grill-
tillbehörtillbehör

NygräddatNygräddat
i butikeni butiken

Kött&Kött&
fiskfisk

Frukt&Frukt&
gröntgrönt

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

KupongKupong
Handla för minst 
300 kr, så får du:

Kupongen gäller endast på Matbörsen
t.o.m 31/12-23

K
lipp ut och ta m

ed till butiken...

Matbörsen 

1010%%1010% RABATT% RABATT
på hela köpet på hela köpet när dunär du
handlar för minst 300:-handlar för minst 300:-
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