
1 
 

 

– ansluten till Villaägarnas Riksförbund 
och med mer än 1 300 medlemmar i Stuvsta/Snättringe 

www.stuvstasnattringe.se 

Verksamhetsberättelse 2017 

 
Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe får härmed avge verksamhetsberättelse för  
år 2017, föreningens femtonde verksamhetsår. 
 

Villaägarna i Stuvsta/Snättringe skall: 

1. Företräda och bevaka medlemmarnas intressen i enlighet med de stadgar och riktlinjer som gäller 

för Villaägarnas Riksförbund och påverka kommunala beslut i villaägarnas intresse. 

2. Genom värvning verka för att öka antalet medlemmar i föreningen. 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden, ett årsmöte och ett antal ej 
protokollförda möten. Vidare har styrelsen haft ett flertal kontakter med tjänstemän och politiker inom 
Huddinge kommun samt med Trafikverket. Styrelsemedlemmar har deltagit vid informations- och 
diskussionsmöten som arrangerats av Huddinge kommun. Genom ett antal insändare i de två 
lokaltidningarna har vi fått möjlighet att framlägga våra synpunkter i diverse samhällsfrågor. 

Föreningen hade 1 329 medlemmar per 2017-12-31, vilket är 24 st. färre än föregående år. Under 
verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft följande sammansättning 
 

Ordförande: Lars-Ove Larsson Ledamot Ann-Marie Mannerståhl  
Vice 
ordförande*) John Persson Suppleant Hjalmar Hesselbom*)  

Sekreterare: Ingegerd Reuterham Suppleant Ann-Christine Wilund*)  

Kassör  Bitte Sundqvist Revisor Vakant   

Ledamot Jöran O. Forsberg Revisorssuppleant Madeleine Andersson  

*) John Persson avgick som vice ordförande 17-05-03. Istället klev Ann-Christine Wilund in som vice 
ordförande och Hjalmar Hesselbom som ledamot i styrelsen2017-11-15  

Vid årsmötet 2017 valdes Ann-Christine Wilund och Lars Sundström till valberedning för ett år. 
 
Enligt årsmöte 2017 beslut bytte föreningen, 2017-06-01, namn till Villaägarna i Stuvsta/Snättringe 
Föreningens hemsida bytte även adress till www.stuvstasnattringe.se och har under året 
uppdaterats i syfte att bli mer användarvänlig. Under hösten startade föreningen även en 
Facebooksida, www.facebook.com/villaagarnastuvstasnattringe 

Styrelsen har även under detta år anordnat loppis i Skeppsmyreparken vid två tillfällen, den 13 maj 
och 9 september. Föreningens loppis har efterhand närmast blivit en tradition och arrangemanget är 
mycket uppskattat och såväl säljare som köpare lämnar positiva kommentarer. Huddinge Scoutkår 
hjälpte, även i år, till med försäljning av lättare förtäring under loppisen. 
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Vidare har styrelsen under året engagerat sig i följande frågor eller aktiviteter: 

 Huddingevägen: Villaägarna i Stuvsta/Snättringe har i flera år drivit frågan om förbättring av 
Huddingevägen speciellt när det gäller planfri korsning vid Ågestavägen/Stuvstaleden. Egna 
arkitektritade förslag har presenterats för politiker och Trafikverket. Ekonomi har tills vidare hållit 
tillbaka en långsiktig lösning. En avsiktsförklaring avseende Åtgärdsvalsstudien för hela väg 226 
(Vårsta-Södra Länken) har presenterats, av Trafikverket där tyngdpunkten ligger på oskyddade 
trafikanter och kollektivtrafiken samt vid Flemingsberg. Se vidare: Ärendenummer: TRV 2016/96935 

 Idrottshall på Stuvsta IP, invigdes den 2 september med invigningstal av Kultur-och 
Fritidsnämndens ordförande Vibeke Bildt (L) samt framträddande av Stuvsta IF, Huddinge Basket 
samt dansuppvisning av Move Huddinge.  Arbetet med Stuvstahallen har drivits hårt av Villaägarna i 
Stuvsta/Snättringe samt föräldrarföreningen Kungsklippan/Kräppla. Huddinge Kommun bjöd på 
varmkorv , kaffe och glass till besökarna.. 

 Stuvsta Centrum: Byggande av Mjölner 4 m.fl (trygghetsboende med upp till 7 våningar alldeles 
nordväst om järnvägsstationen på nuvarande parkeringsplats har påbörjats under året. Villaägarna i 
Stuvsta/Snättringe menade att kommunen skulle ordna med infartsparkering innan bygget  
påbörjades, så blev det inte. 

Vi är inte helt förtjusta över kommunens planer på förtätning vid kollektivnära platser, det får inte ske 
på bekostnad av: 
- att det förstör atmosfären och trivseln runt Stuvsta centrum 
- att det medför att antalet platser för infartsparkering minskar 
- att parkeringsplatser för att kunna handla i Stuvsta Centrum samt besök till Vårdcentralen minskar    
samt inte minst viktigt 
- att vår kulturmiljö måste bevaras. 

Föreningen har redan tidigare lämnat ett arkitekt ritat förslag till en helhetslösning för Stuvsta 
Centrum vid stationen utan att få nämnvärt gehör från Huddinge Kommun.. 

Vargen 14 (Stationsvägen nära Skeppsmyreparken). Detaljplan för Vargen 14, föreningen bistod 
med överklagande vilket bidrog till att ärendet återremitterades. Dock fastställdes beslutet om att riva 
och bygga nytt. Villaägarna i Stuvsta/Snättringe närvarade på Natur- och byggnadsförvaltningens 
möte när beslut fattades. 
Förening tog aktiv del i fastighetsägarens planer på att riva Stuvstas (förmodligen även Huddinges 
äldsta byggnad) och byggande av bostadshus om 10 lägenheter plus affärslokal vid Stationsvägen, 
med att överklaga hos Mark- och miljödomstolen samt i Hovrätten. Tyvärr avvisade båda 
rättsinstanserna våra överklagande. Sakägare har överklagat.  

 

 Flemingsbergs station: Föreningen har fortsatt genom kontakter med kommunen och 

lokaltidningarna pläderat för att SJ:s snabbtåg (fjärrtåg) ska stanna i Flemingsberg, något som tyvärr 

upphört från mitten av december 2016.  

Styrelsen har även lämnat synpunkter (yttrande) på: 

 Huddinge Kommuns införande, från hösten 2017, av avgift för lokalhyror för föreningar som 
bedriver verksamhet för ungdomar över 21 år. Villaägarna i Stuvsta/Snättringe drabbas av denna 
utgift för sin verksamhet. Föreningen har påpekat det olämpliga i detta kommunala beslut. 

 Styrelsen har även förebyggande engagerat sig i följande under året: 
Innovation Properties planer på exploatering av en tomt vid Stuvstaleden/Dalkarlsvägen samt vid 
sjön Trehörningen. 

 Bussarnas tidtabeller. 

 Skip-stop-train 

 Miljöprogram för Huddinge Kommun 
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Stuvsta i januari 2018 

 

 

Styrelsen för Villaägarna i Stuvsta/Snättringe 

 

 

Lars-Ove Larsson                Jöran O. Forsberg       Hjalmar Hesselbom        Ann-Marie Mannerståhl              

 

 

Ingegerd Reuterham      Bitte Sundqvist      Ann-Christine Wilund 

 

 

 

 

 

Bilagor: Balansrapport Räkenskapsåret 17-01-01--17-12-31 

              Resultatsrapport  Räkenskapsåret 17-01-01--17-12-31 

              Revisionsberättelse 

 

 


