
 

  

 

 

 

  

 
Öppet hus i kollektivhusen 
 

2, 3 resp. 10 oktober 2021 
 
Hogslätts vänboende, Gerlesborg 
 

Öppen dialog om processen att bygga vårt hus 2 och 3 oktober 

kl. 14-16 (eller efter överenskommelse). Vi uppskattar förhands-

anmälan till någon av mejl-adresserna nedan. 
 

Adress: Övre Hogslättsvägen 14, Gerlesborg 
 

Vill du ha mer information kan du vända dig till 

hogslattsvanbo@gmail.com eller paula.elina.oksanen@gmail.com 

 

 

 
Kombo, Stockholm 
 

Öppet hus i vårt nya hus lördagen den 2 oktober mellan 13-16 

Efter en del om och men har vi äntligen flyttat in i ett splitter nytt hus 

på Inteckningsvägen 100. 

Vi hyr lägenheter och gemensamma utrymmen av Familjebostäder, 

och är i full färd med att inreda, starta upp gemensam matlagning och 

planera för andra gemensamma aktiviteter. Vi är helt enkelt inne i en 

intensiv process. 

Vi vill vid detta tillfälle i första hand bjuda in er som är 

intressemedlemmar i KOMBO, eller intresserade från andra 

kollektivhus. 

Vi planerar att servera lite fika till självkostnadspris, berätta om huset 

och guida runt. 

Vi behöver en föranmälan eftersom det fortfarande finns 

rekommendationer att förhålla sig till när det gäller Covid 19. 

Skicka ett mail till: kollektiv.kombo@gmail.com 

Skriv Anmälan till Öppet hus i ämnesraden.  

Uppge i meddelandet hur många ni blir, och om ni planerar att 

komma runt kl. 13, 14, eller 15.  

Vi önskar din föranmälan senast den 29/9. Tack på förhand. 
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Lagnö Bo, Trosa 
 

Öppet hus söndagen den 10 oktober kl. 14-15. Rundvandring i hus 

och trädgård för dig som inte varit här på länge eller bara vill se hur 

det ser ut. Vi tar en tur i vinterträdgården, kikar in i gemensamma 

utrymmen och besöker någon lägenhet och berättar lite om husets 

historia och verksamhet.  

 

Du som är intresserad av vår lediga lägenhet är även välkommen att 

delta på förmiddagens arbetsdag!  

 

OBS! Begränsat antal deltagare. 

Anmälan och frågor på epost: info@lagnobo.se 

Mer info på: www.lagnobo.se 

 

Välkomna! 

 

 

 

Tullstugan, Stockholm 
 

Öppet hus lördagen den 2 oktober kl. 13-16. Vi bjuder på fika och 

samtal.  

 

Adress: Dörjgränd 4, Södermalm, Stockholm 

 

Vill du ha mer information kan du vända dig till 

annmari.engel@gmail.com.  
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