
 

 

Vad händer i området? 

 
Vi firar nationaldagen den 6 juni med att 
bjuda in boende i Släggan till grillkväll.   

 
Tanken är att vi samlas klockan 16 vid lusthuset 
så bjuder vi på hamburgare och korv samt 

tillbehör och fika. Vi kommer ev att sätta upp ett 
tält för säkerhets skull om det skulle regna. Det 
skadar ju inte att röra på sig och gnugga 

geniknölarna i samband med maten. Därför 
anordnar vi även en tipspromenad med vinster till 
de tre främsta. För den som vill sporta ställer vi 

dessutom upp pingisbordet för en turnering, 
antingen i tältet eller i lokalen på Backluravägen 
28. Varmt välkomna att träffas och umgås!  

 
Vi hoppas förstås att vi slipper regn och att det är 
något varmare än under städdagen då 

termometern knappt orkade över noll. 
Uppslutningen  på vårstädningen var ovanligt låg 
i år vilket kan ha berott på vädret. Vi hoppas att ni  

nu kommer till vår grillkväll och träffar era 
grannar och umgås!  
 

Förbättringar på området  
I samband med städningen av området 
genomfördes en besiktning där vi gick igenom 

förbättringar och renoveringsbehov:  
 
Det vi kom fram till var att lekplatsen vid 28:an,  

”Spindelparken”, behöver renoveras och målas 
om, att bastun ska ses över och att flera bänkar 
behöver målas. Vissa plankor vid radhusdelen av 

Släggan behöver dessutom bytas ut och bord 
behöver målas. En del av arbetet kan säkert lösas 
av kommunens sommarjobbare men för den som 

kan tänka sig att ta ett tag med målarpenseln finns 
det möjlighet att hjälpa till.  
 

 
 

 

Plocka upp efter grillning 
Grillplatsen nere vid lusthuset var ingen vacker 
syn efter första helgen i maj. Överfulla soptunnor, 

plast tallrikar och annat skräp låg utspritt på  
marken. En god idé är att ta med sig en egen säck 
och samla ihop skräpet efter er, inte lämna åt 

någon annan att städa upp. Skärpning!  
 
Hemsida 

Information om vad som händer i området och 
mycket annat kan ni hitta på vår hemsida. 
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. Krav för att hyra lokalen 
är att du måste bo inom Släggan, vara minst 18 år 
samt ha gällande hemförsäkring. Vi planerar för 

övrigt att köpa in en ny barnstol till lokalen. 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 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 stört på något sätt. 
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Trädgårdsredskap 
Det finns elgräsklippare, 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 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”. Allt för att vi ska få ett trevligt 
område där alla ska kunna vistas utan rädsla för 

lösa hundar eller att behöva trampa i skit. Det är 
viktigt att alla respekterar detta då det finns gott 
om exempel på när barn blivit skrämda eller 

sandlådan i lekparken används som rastplats för 
hunden.  
 
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. Anledningen till att de 
tar sig upp till Släggan är jakten på mat. 
 

 
 
Vårhälsningar! från Styrelsen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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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