
Vad händer i
området?
Bomötet och invigningen av lokalen

Tisdagen den 20 oktober hade vi bomöte för alla
boende inom Släggan. Samtidigt invigde vi vår
uppiffade lokal. Det kom 18 personer på mötet
där vi pratade om saker som händer inom Släggan
och vad som önskas inom området. Efter ett
givande möte bjöds det på paj och sallad samt
kaffe och tårta. Vi fick många berömande ord om
den nya fårgen på väggarna och borden med
fyrmotiv. Ni som inte hade möjlighet att komma
ner till lokalen får ett nytt tillfälle vid julträffen.

Bomötet 20/10

Här kommer några av sakerna som vi
diskuterade på bomötet:
Den ständiga frågan om garaget som inte låses.
Nu har det även iaktagits barn som tar sig in i
garaget genom att åla sig under vid grinden.
Samt klättrar på spaljeerna utanför garaget.
Vi tar upp det med områdesansvarig.
Pratat med områdesansvarig som ska kolla
över detta.
Varför finns det förhyrda platser inom området?
Fick inget riktigt bra svar på denna fråga.
Bastun: Klagomål på städningen. Vi funderar på
att ta in en städfirma som grovstädar
ca 2 ggr per år.
Vi hör med Bosse om Nybo kanske kan städa
bastun någon gång. Under utredning.

När kommer rullator rampen över porttröskeln i
28:an. De var där och mätte i april men inget
har hänt sedan dess.
Pratat med områdesansvarig som då inte kunde
svara på frågan med skulle undersöka saken.
Klagomål om tallarna som tar bort sol.
Vi meddelade att denna fråga varit uppe förut
och att det inte är aktuellt att ta ner några tallar
enligt Nybo och Alexisson. De finns även de
som vill ha tallarna kvar som solskydd.
Hemsidan: Önskemål om mer uppdaterad och
med mer bilder.
Vi ser vad vi kan göra åt saken. Då styrelsen
jobbar helt ideellt och inte är så många så har
vi ibland svårt att få tiden att räcka till för allt.
Allmän information:
Det har kommit fartgupp mellan 26 och 28.
Vi har målat om hela lokalen under augusti och
september. Det återstår att sätta upp lite tavlor
och sånt.
Äskandet av pengar har dragit ut på tiden i år
men vi ska få en basket korg på
allaktivitetsplanen, bastun ska delvis målas, fix
av vissa lekplatssaker.
Varför har de satt 2 superstarka sensorlampor
på garaget?
Balkonger, räcken och trappor har målats i blåa
Släggan under sommaren.
Övriga frågor:
När blir det insamling av matavfall? Tyvärr har
vi inte hört något om det på ett tag.
Mötet avslutades

för boende inom Släggan november 2015

Lokala Hyresgästföreningen
Släggan



2
www.hgfnynas.se lh.slaggan@hgfnynas.se

Julträff

Alla boende inom Släggan är varmt välkomna
till en julträff söndagen den 6 december.
Vi bjuder på lite julmat och julstämning.
Öppethus kl. 1214. Varmt välkomna!

Lokalen

Gemensmhetslokal ligger på Backluravägen 28
1tr ned. Den kan de boende inom Släggan hyra,
det kostar 300: samt 300: i depositionsavgift,
vilken återfås om lokalen lämnas åter i gott skick.
Krav för att hyra lokalen är att du måste bo inom
Släggan vara minst 18 år samt ha gällande
hemförsäkring. Hör av er till lokalansvarig för
bokning av lokalen. uthyrning@lhslaggan.se

Tyvärr har det framkommit till oss i styrelsen att
personer som hyrt lokalen har misskött sig. Är det
så att de som hyrt stör bör ni ringa
störningsjouren. Är det inte så allvarligt men att ni
ändå vill att vi ska veta om något som har hänt, är
vi tacksamma om ni lägger en lapp i brevlådan
utanför lokalen före kl 10 dagen efter. Vi kollar
alltid i brevlådan innan lokalen lämnas åter. På
detta sätt kan vi ta upp det som skett med de som
hyrt så att de är medvetna om att de stört på något
sätt.

Hemsida

Information om vad som händer i området och
mycket annat kan ni hitta på vår hemsida.
www.lhslaggan.se.

Trädgårdsredskap

Det finns el gräsklippare, krattor, spadar, trimmer
skottkärra mm att låna. Du får själv hålla med
skarvsladd.
Nyckel till trädgårdsförrådet finns hos:

Therese Börjesson Backluravägen 100
Anette Alge Backluravägen 102
Totte Gustafsson Backluravägen 70

När du lånar skriver du upp det du lånat på en
lista som hänger i förrådet. Vid återlämnade
signerar du i återlämnat rutan.
Tar trimmertråden slut eller något går sönder var
vänliga att meddela detta till Therese eller Anette

Styrelsen

Ordförande:
Andreas Rohnström, Backluravägen 26,
tel: 070104 29 07
andreas.rohnstrom@hgfnynas.de

Vice ordförande:
Therese Börjesson, Backluravägen 100,
tel: 073362 20 61
therese.borjesson@hgfnynas.de

Ledamöter:
Ingegerd Persson, Backluravägen 20

Anette Alge, Backluravägen 102, tel: 073024 57 75
anette.alge@hgfnynas.de

Ersättare:
Tonny Nielsen, Backluravägen 102

Trivsel

För allas trivsel och säkerhet är det inte tillåtet att
slänga ut fimpar och samt skräp från fönster och
balkonger. Vi vill även uppmärksamma er som
ställer ut soppåsar på trappan att dessa lockar till
sig både skadedjur och vildsvin. Då det har synts
till vildsvin i områdena vill vi be er vara extra
noga med vad ni ställer ute. Anledningen att de
tar sig upp i områdena är jakten på mat.

Koppeltvång

Enligt Nynäshamnskommuns ordningsföreskrifter
måste hundar hållas kopplade inom tätorten.
Vilket Backlura och Släggan tillhör. Det står även
att ”Föroreningar efter hundar och katter skall
plockas upp på offentlig plats inom dessa
områden”. Allt detta för att vi ska få ett trevlig
område där alla ska kunna vistas utan rädsla för
lösa hundar eller att behöva trampa i skit.


