
hemsida.  
Eftersom frågorna från 

de boende är många vill 
vi ge alla chansen till att 
ta upp detta för 
diskussion. Ett möte är 
därför tänkt att hållas 
efter sommaren, tid för 
detta kommer att 
meddelas genom lappar 
i trapphusen samt på vår 
hemsida, 
www.vadaren.se. Vi vill 
också ge er boende 
möjlighet till att föra 
fram tankar och åsikter 
genom insändare i 
Vadarnytt, se 
redaktionsrutan för 
adresser. Texter 
kommer att publiceras i 
mån av plats.  

 
Av Anna V Gisslén 

Ledamot 
 

Brf Vadaren har 
genom ett brevutskick 
för några veckor sedan 
påmint oss hyresgäster 
om sin existens. 
Föreningen har de 
senaste åren gått på 
sparlåga men nu vill 
man lyfta fram frågan 
om en ombildning 
igen.  

Frågan gäller förstås om 
vi boende i kvarteret 
Vadaren vill fortsätta att 
bo i våra lägenheter i 
den nuvarande boende-
formen hyresrätt eller 
om vi ska försöka få till 
stånd en ombildning till 
bostadsrätter. Hur vår 
boendesituation skall se 
ut framöver är onek-
ligen en viktig fråga och 
kräver information, 
fakta och eftertanke.  

Åsikterna om detta 
ämne är många och från 
styrelsen i lokala 
Hyresgästföreningen 
Vadaren har vi därför 
valt att publicera några 
fördelar med hyresrätt 
framtagna av Hyresgäst-
föreningen i Stor-
Stockholm.  

”Det finns flera skäl 
till att många valt att bo 
i just kommunalt ägda 
hyresrätter. Det handlar 
främst om trygghet, 
bekvämlighet och att 
slippa en ekonomisk 
insats. Några av de 
viktigaste anledningarna 
är: 
● Du behöver inte 

låna pengar och skuld-
sätta dig. Det är 
bekvämt att service och 
skötsel ingår i hyran, 
utan att behöva riskera 
oväntade utgifter när 
spisen eller kylskåpet 

går sönder.  
● Det är tryggt att 

kommunala bostads-
bolag äger husen för de 
är långsiktiga och 
seriösa fastighetsägare. 
Du har möjlighet att 
byta din lägenhet genom 
den interna byteskön.  
● Du kan engagera dig 

eftersom du som hyres-
gäst har möjlighet att få 
inflytande i frågor som 
rör boendet. I 
kommunalt ägda hus 
satsar också värdarna 
extra mycket på att 
utveckla boendet för 
hyresgästerna inom 
områden som miljö, IT 
och kvalité, utan 
vinstmotiv.” 

Detta är ett utdrag ur 
texten ”Någon har ringt 
på din dörr – om hyres-
rätt och bostadsrätt”. 
Mer information om 
ombildning finns på 
Hyresgästföreningens 

Ombildning, bra eller dåligt? 
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Hur ska Vadarens framtid se ut? Hyresrätt eller bostadsrätt? 

Vårloppis 
14 maj 
Kl 13-15 
 
Den 14 maj kan du 
tömma eller fylla dina 
förråd. Vi ställer ut 
bord längs låghusen (i 
lokalen på Öb38 vid 
dåligt 
väder).  
 
Välkom-
men! 

Läs mer på nätet: 
hyresgastforeningen.se/stockholm 

http://www.vadaren.se/�


Den nuvarande 

grusplanen 

vidgas till 

elvamanna-

format och 

beläggs med 

konstgräs.  

Fotbollsplan i Vinterviken? 
Under vårvintern har 
diskussionens vågor gått 
höga om 
Stadsbyggnadskontorets 
förslag att lägga en 
elvamanna fotbollsplan 
med konstgräs på ängen 
mellan Café Pladder och 
den nuvarande 
grusfotbollsplanen vid 
Blommensbergsskolan. 

Förslaget har sitt upphov i att 
man planerar att bygga 
bostäder på Gröndals 
bollplan. Fotbollslagen i 
Gröndal behöver då någon 
annanstans att träna och 

tävla. Enligt förslaget skulle 
man göra fotbollsplan av 
ängsytan och göra om den 
nuvarande grusplanen till 
park. Gångvägen skulle 
flyttas utanför bollplanen. 

De många protesterna har 
nu lett till att Marknämnden 
beslutat ändra förslaget. Den 
nuvarande grusplanen vidgas 
till elvamannaformat och 
beläggs med konstgräs. Man 
ska utöka antalet p-platser 
under Essingeleden och 
bygga en klubbstuga. 
Belysning och åskådarplatser 
ingår också i planerna. 

Sista ordet är dock inte 

sagt. Ärendet är inte avgjort i 
Stadsbyggnadsnämnden. Om 
du är intresserad kan du ta 
kontakt med 
Stadsbyggnadskontoret på 
telefon 08-508 273 80. 
Ärendets diarienummer är 
2005-03848. Du kan också 
söka på 
Stadsbyggnadskontorets 
hemsida www.stockholm.se/
sbk under "Pågående 
planprojekt". 

 
Av Ulla Ask 

Kassör 

SIDA 2 VADARNYTT 

Vadarens städdag 
Söndagen den 23:e april 
var det dags för den åter-
kommande städdagen i 
kvarteret Vadaren. Och en 
mycket välbehövlig sådan 
skulle det visa sig. 
Vi började klockan tio på 
förmiddagen och snart dök 

det upp fler och fler städ-
villiga. Alla fick själva välja 
vilken del av området de 
skulle städa. Efter att de 
kryssat av på kartan gick de 
iväg, utrustade med soppåsar 
och handskar.  

Det var en synnerligen 
behövlig verksamhet! När nu 

snön äntligen 
försvunnit har 
en stor mängd 
skräp dykt upp 
på våra gårdar. 
Alla jobbade på 
med att rensa 
bort skräpet 
och redan 
klockan tolv 
var vi klara 
med alla 
gårdarna. Det 
var upp-
skattningsvis 
drygt 50 
personer som 
hjälptes åt. 
Många barn var 
också med och 
det hela 

resulterade i många fyllda 
sopsäckar.  

Det är roligt att se vilken 
stor skillnad det blev i vårt 
område på bara två timmar. 
Det är också viktigt att visa 
barnen att vi bryr oss om vårt 
område och att uppmuntra 
alla till att alltid slänga sitt 
skräp på avsedd plats.  

Efter städningen bjöd 
lokala Hyresgästföreningen 
Vadaren på korv med bröd, 
dricka och godis. Solen sken 
och alla åt med god aptit. 
Tack alla för er strålande 
insats!  

 
Av Annabel Ronnehed 

Vice ordförande 

Årets städare belönades med korv och bröd i solskenet 

http://www.stockholm.se/sbk�
http://www.stockholm.se/sbk�
http://www.stockholm.se/sbk�
http://www.stockholm.se/sbk�


Blåsig balkong? Plantera 
en kaprifol, den klarar 
vindarna. Skuggig 
balkong? Satsa på 
bladväxter. Och glöm inte 
att grunda med lecakulor 
och fibernät. Det var några 
av de tips som trädgårds-
journalisten Kaijsa Eiwort 
gav vid en föreläsning som 
hyresgästföreningen 
Vadaren arrangerade i 
mars.  

Det var en snöig tisdagskväll 
som initiativtagaren till 
föreningen Gröna balkonger 
besökta oss. Frågan var om 
det skulle komma några 

åhörare, men det visade sig 
snart att det kom en grupp 
om hela 23 personer. Snabbt 
glömde jag snön utanför och 
fick hopp om att snart kunna 
sätta igång vårens odling. 

Kaijsa berättade om många 
blommor och växter sam-
tidigt som hon visade bilder. 
Dessutom fick vi många tips 
om vackra blomsterkombi-
nationer. Några tips var att 
satsa på en näringsrik jord 
och inte falla för frestelsen 
att köpa den allra billigaste, 
samt att satsa på bladväxter – 
om balkongen är skuggig. 
Om man har en blåsig 
balkong, vilket jag tror att de 

flesta av 
oss har, var 
kaprifol en 
tålig 
klängväxt. 
Vi lyssnade 
intresserat 
till halv nio 
och intog 
dryck och 
frukt. 
Därefter 
skulle det 
ha slutat, 
men vi 

hade alla så många frågor 
att Kaijsa fortsatte en 
timme till. 

Jag gick hem mycket 
nöjd, vilket jag även 
uppfattade att övriga 
åhörare var. Att inbjuda en 
föreläsare till alla boende i 
Vadaren var lyckat och 
uppmuntrar även till en 
uppföljning vid ett senare 
tillfälle. 

Nu ska jag ut på 
balkongen och tvätta bort 
vinterns fågelbajs för att 
sedan fylla mina lådor. 
Och för första gången 
grunda med lecakulor och 
fibernät innan jag fyller på 
jorden. Men jag avvaktar 
lite med mina potatisar och 
ampeltomatskott. De får 
stå kvar en vecka till och 
gro innan de kommer ut på 
balkongen. Lycka till med 
era balkonger i vår! 
 

Annabel Ronnehed 
Vice ordförande 

SIDA 3 MAJ 2006 

Kaprifol och potatis på balkongen 

Läs mer på nätet: 
gronabalkonger.hemsida.net 

Vi har en alldeles egen 
vävstuga här i kvarteret, 
vet alla det? Några av de 
boende ses här regelbundet 
för att väva och vill gärna 
att fler uppmärksammar 
denna möjlighet. 

 
Vävstugan ligger på Torsten 
Alms gata 96 och är utrustad 
med sju stycken vävstolar. 
Det vävs huvudsakligen 
trasmattor och framför allt på 
söndagar mellan klockan 19 
och 21. Då jobbas det med 
förberedelser, det vävs och 
man diskuterar vidare 

projekt. Det krävs inga 
förkunskaper för att delta, 
utan alla hjälps åt. I lokalen 
finns även en symaskin samt 
en tvättmaskin att färga tyg i. 

 
Om du är intresserad av 

verksamheten som pågår i 
vävstugan kan du höra av dig 
till Lotta Lagermalm, se 
kontaktuppgifter på 
www.vadaren.se. Eller, ännu 
hellre, kom förbi vävstugan 
en söndag klockan 19.00. 
Välkomna!  

 
Av Anna V Gisslén 

Vävstugan 

Inger Bergkvist i full färd med en ny kreation 

Tävling! 
 
Som en uppföljning till före-
läsningen om balkongodling 
utlyser härmed lokala Hyres-
gästföreningen Vadaren en 
tävling. 
 
Vem har Vadarens vackraste/
finaste/mest färgglada/upp-
finningsrika balkong? Hör av dig 
så kommer vi och tittar! 
Kontakta Annabel på  
08-709 00 04 eller mejla till 
tavling@vadaren.se. 
Prisutdelning sker på Vadarens 
höstfest. Styrelsen är domare 
och får givetvis själva ej deltaga.  

Färglada tusenskönor med utsikt över Vinterviken 

http://www.vadaren.se/�
mailto:tavling@vadaren.se�
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Ordförande  Ingrid McGowan, TA 88  08-658 55 98  
v. ordförande Annabel Ronnehed, Öb 36  08-709 00 04 
Kassör  Ulla Ask, Öb 8  08-18 48 89  
Sekreterare Mårten Eklöf, Öb 28 08-641 08 72 
Ledamot Anna Gisslén, Öb 36 070-895 65 20 
Suppleant  Marianne Halvarsson, Öb 10  08-18 48 34  
Suppleant  Lotta Lagermalm, Öb 32 08-744 31 53  
Suppleant  Michael Boström, TA 64  070-451 92 21  
Suppleant Robert Vangeus, Öb28 08-650 80 20 
 
Lokalen, Öb38  Jonas Högström 08-84 12 31 
Vävstugan, TA96 Lotta Lagermalm  08-744 31 53 
Bastu, Öb36  Jonas Högström  08-84 12 31 
Fotolabbet, Öb38  Richard Gelin  08-18 96 96 
Vadarnytt  vadarnytt@vadaren.se 

Kontakter 

Bostadsmötena som hålls två gånger per 
år i lokalen på ÖB 38 ligger till grund 
för de synpunkter som tas upp för 
diskussion tillsammans med 
Stockholmshem på samrådsmötena.  
På samrådsmötet som nyligen varit låg 
fokus återigen på det dåliga underhåll som 
kvarteret Vadaren har drabbats av den sista 
tiden. Detta gäller både städning inomhus 
samt skötseln av utomhusmiljön.  

Eftersom detta har varit kraftigt eftersatt 
visade Stockholmshem en video där det 
framkommer tydligt vad som ingår i 
städentreprenörens uppgifter. Det blev då 
ännu tydligare hur illa skött det hela är. En 
ny upphandling av städfirma har skett och 
Stockholmshem har nu lovat krafttag för 
att komma till rätta med städningen. För 
att hjälpa vår värd är det bra om vi boende 
är uppmärksamma och felanmäler om vi 
ser att städningen är undermåligt utförd. 

En rundvandring tillsammans med vår 
nya parkförvaltare kommer inom kort att 
ske för att se över vad som behöver 
åtgärdas i vår omgivning. Bland annat är 
det några staket som behöver sättas upp 
samt en del andra trivselfaktorer som 
bättre belysning.  

Något som de flesta i vårt kvarter upp-
skattar är att vi har ett par fina soprum för 
återvinning och grovsopor. Detta är inget 
som en fastighetsägare är ålagd att ha, utan 
något som Stockholmshem har som en del 
i sin satsning på ett miljövänligt tänkande. 
Dessvärre så förekommer det en del 
problem som utgör extra arbete och 
kostnader. Ett problem är att det vid flera 

Vadarnytt 
Ditt boberoende husorgan 
 
Vadarnytt ges ut av Lokala 
Hyresgästföreningen Vadaren 
 
Ansvarig utgivare 
Styrelsen i Hyresgästförningen 
Vadaren 
 
Postadress 
Vadarnytt 
c/o Jonas Högström 
Örnbacken 8,  
126 51 HÄGERSTEN 
 
E-post 
vadarnytt@vadaren.se 
 
Hemsida  
www.vadaren.se 
 
Reportrar 
Annabel Ronnehed 
Ulla Ask 
Anna V Gisslén 
 
Layout 
Jonas Högström 
 
Upplaga 
c:a 400 exemplar 
 
Välkomna med insändare till 
Vadarnytt. Publicering sker i 
mån av plats. Redaktionen 
förbehåller sig rätten att korta 
ner långa texter 
 
Nästa nummer kommer när det 
är klart :-) 

/redax 

tillfällen har skett stora lägenhetsdumpningar 
här vilket inte är tillåtet. Detta skall göras på 
någon av de sopstationer som finns på flera 
ställen i Stockholm, tex Lövsta och Östberga. 
Om ni ser någon bil komma till vårt område 
som ser ut att syssla med denna form av 
dumpning är det mycket bra om ni kan ta 
registreringsnumret på bilen och berätta för 
Stockholmshem om detta så att man för-
hoppningsvis kan komma till rätta med 
problemet. 

En annan viktig sak gällande soprummen är 
att vi boende måste hjälpas åt att följa de åter-
vinningsregler som gäller. Att ställa ut tex 
målarfärg eller vitvaror innebär en stor kostnad 
för Stockholmshem. Något som vi alla får 
betala genom höjda hyror i slutändan. Ni som 
är osäkra på vad som får slängas, ta en extra titt 
på informationen som finns på plats. 
Kemikalier, överbliven färg och andra 
miljöfarliga ämnen kan man lämna på Shell på 
Hägerstensvägen. 

Slutligen så kan vi alltså se fram emot en vår 
där Stockholmshem har utlovat en ordentlig 
uppryckning gällande städningen. Men sam-
tidigt vill vi uppmana alla boende att hjälpas åt 
att hålla snyggt omkring oss. För de flesta är 
detta en självklarhet, men några är dessvärre 
slarviga och slänger skräp direkt på marken 
och i trapphusen. Snälla, gör inte det! Vi får 
alla en mycket trevligare boendemiljö om vi 
ser till att hålla rent och snyggt omkring oss. 
 

Anna V Gisslén 
Ledamot  

Samrådsmöte med Stockholmshem 
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