
Vad händer i området? 
 
Nu snyggar vi till inför vintern! Höststädning med fika den 8/10! 
 
Vi vill börja med att tacka för engagemanget på Nationaldagen 6 juni. Det är inte varje gång man 
tvingas sätta sig i bilen för att nödproviantera korv och hamburgare. Grannar och vänner fortsatte 
att strömma till under eftermiddagen och det blev knivhårt i toppen av tipspromenadens 
resultatlista. Verkligt kul att så många dök upp! 
 
Nu avslutar vi årets gemensamma utomhusaktiviteter med städning och umgänge. Vi bjuder på 
fika med fralla. Den varma inledningen på hösten gjorde att vi kunde skjuta fram städningen 
någon vecka så nu får vi hoppas på vädergudarna även nästa lördag. Det är inga andra än vi själva 

som ser till att området hålls rent och snyggt så att alla trivs!  
Samling nere vid lusthuset den lördagen 8/10 kl. 11.   
 
Notera även tisdagen 11/10 kl. 19. Då har ni möjlighet att tycka till om vad som fungerar eller 
vad som kunde fungera bättre. Är det något ni funderar över? Något som irriterar er eller som 
tvärtom funkar som förväntat? Kom och lufta era åsikter. Tyvärr brukar inte närvaron vara särskilt 
hög, men det går förstås att ändra på. För att öka trivseln utlovas något gott till kaffet.   
 
 
Förbättringar på området  
Under sommaren genomgick ”Spindelparken” ett välbehövligt ansiktslyft, plankor vid 
radhusdelen av Släggan byttes ut och borden målades om.  
Lokalen på Backluravägen 28 används inte sällan till namngivningsceremonier och barnkalas. 
Därför kommer vi att inom kort inhandla barnmatstolar och dessutom pingisrackets vilka är väl 
slitna. Det verkar vara många kantträffar under matcherna.  
 
Dags att få stopp på okynnesåkningen! 

Det finns gott om barn i radhusdelen av Släggan. Många har hund och katt. Den som ska flytta 
eller måste komma nära ingången av andra skäl får inte glömma att stänga bommen efter sig. En 
öppen bom ökar risken för olyckor och bjuder dessutom in tjuvar.  
Ett annat ständigt problem är att bilar och mopeder kör för fort. Tänk på hastigheten. 
Mopedtrafiken är dessutom både störande och farlig.  
 
Hemsida 
Information om vad som händer i området och mycket annat kan ni hitta på vår hemsida. 
www.lhslaggan.se 
 
 

                                                                          för boende inom Släggan september 2016 

Lokala Hyresgästföreningen 
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http://www.lhslaggan.se/


 
Lokalen 
Gemensamhetslokalen ligger på Backluravägen 28 1tr ned. Den kan de boende inom Släggan hyra 
till en kostnad av 300 kronor, samt 300 kronor i depositionsavgift. Avgiften återfås om lokalen 
lämnas åter i gott skick.  
Kostnaden är även 300 kronor för den som vill hyra lokalen för att anordna Lan men gratis för 
pingisspel. 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 
 
Personer som hyr lokalen missköter sig ibland. Är det så att de som hyrt stör bör ni ringa 
störningsjouren. Om det inte är så allvarligt men 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 eller 

mailar uthyrning@lhslaggan.se. 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 har stört på något 
sätt. 
 
 
Trädgårdsredskap 
Det finns elgräsklippare, krattor, spadar, trimmer, skottkärra med mera 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 återlämnande 
signerar du sedan i rutan för återlämnat. Tar trimmertråden slut eller om något går sönder var 
vänliga att meddela detta till Therese eller Anette. 
 
Koppeltvång 
Enligt Nynäshamns kommuns ordningsföreskrifter måste hundar hållas kopplade inom tätorten 
som Backlura och Släggan tillhör. Det står även att ”Föroreningar efter hundar och katter skall 
plockas upp på offentlig plats inom dessa områden”. Det finns en anledning till skyltarna. Vi vill 
ha ett trevligt område där alla ska kunna vistas utan rädsla för lösa hundar eller att behöva trampa 
i skit.  
 
Trivsel  

För allas trivsel och säkerhet är det inte tillåtet att slänga ut fimpar och 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 området vill vi be er att vara extra 
noga med vad ni ställer ut.  
Soprummet på Backluravägen 26 används tyvärr återkommande som möbelförråd. Det är inte 
meningen! Grovsoprum finns borta vid parkeringsplatsen vid radhusdelen av Släggan.   
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Hösthälsningar! från Styrelsen 
 
Ordförande: 
Andreas Rohnström, Backluravägen 26, 

tel: 070-104 29 07 

andreas.rohnstrom@hgfnynas.de 

 

Vice ordförande: 

Therese Börjesson, Backluravägen 100, 

tel: 0733-62 20 61 

therese.borjesson@hgfnynas.de 

 

Ledamöter: 

Anette Alge, Backluravägen 102, 

anette.alge@hgfnynas.de 

 

Tonny Nielsen, Backluravägen 102, 

Tonny.nielsen@hgfnynas.de 

 

Ersättare: 

Johan Söderström, Backluravägen 26 

Johan.soderstrom@hgfnynas.de 
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