
 

                                                                för boende i Släggan maj 2017 

Vad händer i området? 

Som vanligt i Släggan-nytt börjar vi med 

en snabb återblick. Vårstädningen den 

23/4 samlade ett tiotal tappra själar som 

räfsade upp höstens löv, borstade 

lekparken och satte nya blommor vid 

lusthuset och på olika ställen på området.  

Det bjöds även på korv i det lite kyliga 

vädret. Blommorna är förstås för allas 

trevnad även om vissa verkar tycka de är 

så fina att de är värda att ta med sig hem. 

Den som har lust att vattna dem under 

sommaren får för övrigt gärna höra av sig 

till någon i styrelsen.  

I början av april hade vi bo-möte. Det blev 

många frågor kring installation av öppet 

fiber, men även skottning och sandning 

och biltrafik på området kom upp. 

Områdesansvarig Ingela Svensson 

informerade om vad som är på gång. Det 

förväntas inga större projekt under 

sommaren som det var förra året. Vad 

gäller bolaget som sköter skottning och 

sandning har det framkommit mycket 

kritik om för mycket grus och upprivna 

gräsmattor. Den har framförts till bolaget 

och det lär förhoppningsvis bli bättre nästa 

år. 

Det blev stor uppslutning kring 

nationaldagsfirandet förra året och varför 

ändra ett vinnande koncept? Tisdagen den 

6 juni samlas vi vid lusthuset klockan 11 

och grillar vid lunchtid. Vi kör 

tipspromenad med priser, korv och 

hamburgare, bullar och kaffe. Vi kommer 

även att ställa upp pingisbordet inne i 

lokalen för den som vill.  

Nationaldagsfirandet är den sista 

aktiviteten före sommaren så vi passar 

på att önska en fin midsommar.  

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 
 
Lokalen 

Gemensamhetslokalen ligger på 
Backluravägen 28 1tr ned. Den kan hyras 
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. Hör av er till lokalansvarig 
för bokning av lokalen 
uthyrning@lhslaggan.se  
Om någon har blivit särskilt störd är vi 
tacksamma om ni lägger en lapp i brevlådan 
utanför lokalen före kl. 10 dagen efter eller 
mailar till uthyrningsadressen. 
 
Hemsida 

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

förbättringar kontakta gärna någon i 

styrelsen! 

 

Lokala Hyresgästföreningen 

Släggan  

mailto:uthyrning@lhslaggan.se
http://www.lhslaggan.se/


 

Sommarhälsningar, Styrelsen! 
 
Ordförande: 

Andreas Rohnström,  

Backluravägen 26 

tel: 070-104 29 07 

andreas.rohnstrom@hgfnynas.de 

 

Vice ordförande: 

Therese Börjesson, kassör 

Backluravägen 100 

tel: 0733-62 20 61 
therese.borjesson@hgfnynas.de 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter: 

Johan Söderström, sekreterare 

Backluravägen 26 

johan.soderstrom@hgfnynas.de 

 

Anette Alge, lokalansvarig  

Backluravägen 102 

anette.alge@hgfnynas.de 

 

 

 

Varmt välkomna på nationaldagsfirande! 
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