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Sommaren 
 

Under sommaren kommer vi ha följande 
aktiviteter. 
 
8 Juli 
Generations cupen tillsammans med Ung Fritid, 
de blir fotboll, klättervägg, popcorn, korv med 
bröd, musik mm. Vill du anmäla ett lag gör man 
det till följande mailadress: 
jonas.pettersson@nynashamn.se. Lappar 
kommer även att sättas upp i alla portarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veckorna 28, 29 och 30 
Kommer de vara barnverksamhet i vår lokal för 
låg och mellanstadie elever men mer information 
kommer komma upp i portarna, GRATIS! 
 
Övrigt! 
Då vi inte är så många i styrelsen och de är 
semester tider så kommer de inte bli några fasta 
sommar aktiviteter förutom dessa men de kan bli 
att vi öppnar upp för film eller liknande 
aktiviteter men då kommer detta ut på våra 
anslagstavlor i era portar. 
 
Områdesbesiktningen i Nybo 
Den är klar och vi har lämnat in den enligt era 
önskemål. Vi har kollat på underhållet men de vi 
lämnat in enligt era önskemål är bla: 
 

• Fortsätta måla på parkering 2 
• Stor gunga på gård 11 
• Lusthus på gård 7 – 9 
• Grill på gård 3-5 
• Grill på gård 23 – 25 
• Se till att dem med permobil kan komma 

fram och slänga bla tidningar, konserver 
mm 

Vill man se hela besiktningen kan man få den 
skickad via mail till sig: skicka till följande 
mailadress: lh.rumba@hgfnynas.de så får ni 
den.  

 
Nybo håller på att byta nytt låssystem och 
tvättstugesystem så ni kommer om ni inte har fått 
de hämta nya pluppar. Era portar kommer när det 
är klart vara öppna mellan 6.00 – 19.00 på 
dagtid, annars gäller porttelefon eller plupp för 
att ta sig in. 
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Ni som bor i hus 19, 21, 23 och 25 har blivit av 
med sitt grovsoprum och tills de kommit fram en 
ny lösning får ni kontakta Nybo och få tillgång 
till grovsoprummet på parkering 2. 
 
Urbano/ fd IHF 
Då vi inte har något avtal med Urbano så gör vi 
ingen besiktning av deras/erat område men har ni 
förslag eller idéer så kom gärna in med dem till 
oss så för vi de vidare.  
 
Ni har även fått 2 st ifrån ert område som 
kommer vara vår kontakt då ingen i vår styrelse 
bor i Urbanos område för tillfället. Vi kommer 
att sätta upp lappar om vem dessa 2 är och när vi 
kommer ha våra träffar då kommer ni kunna 
skicka med dem era önskemål och funderingar. 
 
Bomöte 30 Maj 
De kom upp många saker som vi kommer att ta 
med oss och jobba med bla: 
 

• Säkerheten i vårt område 
• Möten mellan Crendo/urbano och er 

hyresgäster. 
• Sammankalla hyresvärdar, polis, 

Securitas, kommun etc för att se om vi 
kan samarbeta. 

• Hur vi ska få fler engagerade för vårt 
område och vårt arbete. 

 
Har du/ni förslag så hör av er till oss. 
 
Hjälp! 
Vill du eller känner du någon som vill hjälpa till 
på ett eller annat sätt så hör av er. Man väljer 
själv hur lite eller mycket man vill hjälpa till. Vill 
man ha denna information på ett annat språk eller 
sätt så meddela oss de så ska vi se vad vi kan 
göra. 
 
Vi vill även få fler ungdomar och yngre vuxna 
som kommer in med förslag om vad dem saknar 
i vårt område så känner du att du hör hemma där 
så kontakta oss. Vi skulle vilja göra något för er. 
 
Vi är även nyfikna vad ni som är daglediga 
saknar. Ja alla förslag och idéer oavsett ålder och 
bakgrund är välkomna att komma med idéer och 
förslag som kan få vårt område att blomma upp.  
 
  
 
 

 
Hösten 2017  
Vi kommer börja hösten med ett bomöte för 
ALLA hyresgäster oavsett ålder och bakgrund.  
 
Vi kommer du framföra vad vi kommer ha för 
verksamhet under hösten så har du förslag, tips 
så kom in med dem senast 1 månad i förväg. 
 
Bomöte: Preliminärt kommer de bli den 5 sep 
kl:19.00 men de kommer komma upp lappar om 
de i era portar. Men boka redan in detta datum så 
ni kan komma. Vi bjuder alltid på något gott och 
är man allergisk eller inte kan/får äta de vi bjuder 
på så hör av dig så fixar vi det. 
 
Veta mer? 
Vill man veta mer om vad hgf är för något och 
hur vi i vår lokala förening jobbar så hör av dig 
så kommer vi berätta det för er.  
 
 
Varför ska vi hjälpa varandra? 
För att få ett bättre bostadsområde, ju fler vi är 
desto mer kan vi göra för vårt område, för våra 
barn, ungdomar och våra pensionärer och 
självklart för oss alla.  
 
Alla vill väl ha ett fint område, mindre stök i våra 
källargångar. Någonstans som våra ungdomar 
kan vara i stället för att va där dem inte får. 
 
Vi kan även göra mycket själva som 
Nybo/Urbano inte har tid med att göra men få 
material till det. Vi vill att alla tvättstugor ska 
vara hela, lekplatser för både små och stora barn. 
Att det ska finnas mötesplatser både med och 
utan tak. Vi har många barn och ungdomar som 
inte vet vad dem ska göra och vi vill tillsammans 
aktivera dem. 
 
Vi kan göra olika projekt, kurser eller vad vi nu 
tillsammans kommer på. Vi kanske även lära oss 
av varandra som tex Matlagning, bakning, 
snickeri, sy, virka, sticka, måla eller ett nytt 
språk. De är upp till oss men vi behöver fler 
medarbetare. 
 

 
Vi i Lokala Hyresgästföreningen Rumba 
önskar er alla en trevlig sommar. 
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