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Lokala Hyresgästföreningen Vadaren

Vadaren fyller trettio
Vi firar med stor kvartersfest!

Program
med reservation för ändringar

L
ördagen den 1 september blir det 30-årsfest för alla som bor och har bott i kvarteret Vadaren. Massor av 
aktiviteter för barn och vuxna kommer att pågå i hela kvarteret. Scenen där olika framträdanden ska äga rum 
kommer att fi nnas på ”sjögården”, dvs. gården med adress Torsten Alms Gata närmast sjön. Hoppas att ni 

som bor där har tålamod om det blir lite trångt och högljutt! 
Och ta med egen picknickmat till kvällen  – grillar fi nns!

Styrelsen Lokala Hyresgästföreningen Vadaren

Öppet hus under 

eftermiddagen

14.00 ”Högtidligt öppnande” från scenen, Annabel Ronnehed, Lokala  
 Hyresgästföreningen, medverkan från Stockholmshem. 

14.20 Servering av kaffe, tårta och sockervadd börjar.

14.30 Clownuppträdande på scenen.

15.00 Aktiviteter runt om i området börjar: clownmålning, ponnyrid- 
 ning, hoppborg, var med och gör Stockholms längsta gatumål- 
 ning, tipspromenad, såpbubbleblåsning, femkamp mm.

16.30 Musik och sång av barn i området på scenen. Prisutdelning.

17.00 Grillarna tänds.

18.00 Musik av Mona Johansson och Lelle Thorman, gitarr och sång av  
 Viktor Johansson (Viktor och Mona har bott i vårt kvarter).

22.00 Kvartersfesten slutar.

V
i som bor i Vadaren har 
inte bara en fritidslokal på 
Örnbacken 38 utan också 

en vävstuga och en bastu som vem 
som helst kan få använda. 

Passa på att ta en titt där nån 
gång kl 15.00 – 16.30 under fest-
dagen då vi håller öppet hus. I fri-
tidslokalen visas en fotoutställning 
med bilder ur kvarterets historia, 
bastun är nyligen uppfräschad och i 
vävstugan får du se prov på allt man 
kan göra där.  (Läs mer om vävstu-
gan och bastun på sid 2och 3.)

Var med och se till att det blir en hejdundrande fest!

Kvartersfesten 

sponsras av 

Stockholmshem!
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Från okänd förort till
attraktivt område nära stan
Alla visste var Aspudden låg och en och annan kände till Axelsberg. Men sa man att man bodde 
i Örnsberg såg folk ut som frågetecken. Så var det 1982 när de första hyresgästerna fl yttade 
in i kvarteret Vadaren. Idag har en ny generation barnfamiljer fl yttat hit och området är både 
välkänt och attraktivt.

Läs om hur det var förr – och om allt som vi har tillsammans idag.

V
i fi rar Örnbacken 30 år – så 
länge har husen på berget 
stått. Rävlyorna fi ck ge plats 

för mer än 350 lägenheter.
Rävarna såg jag aldrig. De hade 

fl yttat ut när jag fl yttade in 1982. 
Men jag fi ck berättat för mig hur 
här hade sett ut innan dess. Härliga 
hällar, djurliv och orörd natur.

När vi kom var området en stor 
byggarbetsplats. Husen byggdes i 
etapper, de första var redan bebod-
da innan de sista var färdigbyggda.

Vår dotter började på dagis, fi ck 
nya vänner vars föräldrar många 
gånger blev våra nya vänner. Över 
området vilade en atmosfär av 
gemenskap, ett slags nybyggaranda. 
Alla var glada över att bo här.

En ICA-butik öppnade i garage-
huset, där Assar och Marianne hade 
ständigt extrapris på blöjor och 
en ständig kö framför kassorna av 
småbarnsföräldrar som gav varand-
ra goda råd och bytte succérecept, 
för övrigt även i tvättstugan och på 
sandlådekanten. 

V
isste du att vi har en bastu i 
källaren på Örnbacken 36? 
Där fi nns också en dusch. 

Genom vår samverkan med Stock-
holmshem har vi nyligen lyckats att 
få även det intilliggande rummet, 
där en toalett och två mindre rum 
ingår.

När man nu bokar bastun får 
man alltså tillgång till bastu, dusch, 
toalett och ett uppehållsrum där 
man kan fi ka eller bara sitta.

Fr.o.m den 2 september kom-
mer vi att lägga upp alla bastuns 
bokningar på lokala hyresgästför-
eningens hemsida www.vadaren.
se. Bokning sker via Annabel 
Ronnehed, tel 08 709 00 04 eller 
John Bergman tel, 070 760 11 96. 
Observera att om ett hushåll får sitt 
badrum renoverat, så har de förtur 
till bastun. Skulle det ske med kort 
varsel, utgår de bokningar som 
fi nns sedan tidigare. 

Vi har nyligen städat ur alla 
utrymmen och börjat inreda de 
nya. Har ni förslag på vad vi kan 
göra med det lilla rummet, så hör 
gärna av er till styrelsen. Passa på 
att besöka bastun under jubileums-
fi randet den 1 september och se er 
omkring!

Annabel Ronnehed

Upprustad bastu 

är till för alla

Hej alla grannar!

Jag är på väg hem efter att ha badat med sonen vid bryggan. Det är juli och 
varmt även om inte vattnet är ikapp än. Vi letar efter smultron tillsammans i 
backen. Det växer grödor som grannar har planterat. Inser att jag bor fantastiskt 
bra. Nära till vatten och natur, och ändå nära till stan.

Boendet är viktigt. Jag har valt att engagera mig i Hyresgästföreningen för att 

kunna påverka mitt boende så mycket som möjligt. De senaste åren har vi bl. a 

kämpat för att få bättre material i köksluckorna. De nuvarande är i princip omöjliga 

att måla om och färgen släpper i alla kanter. Nu har vi äntligen fått Stockholmshem 

att lägga in våra köksluckor i underhållsplanen, så nu får jag be er alla att hålla tum-

marna.

Kom till våra möten, så får ni reda på mer om vår verksamhet, och kan ta upp 

frågor som ni vill påverka. Har ni inte möjlighet att delta kan ni alltid maila oss eller 

ringa. Våra kontaktuppgifter finns på www.vadaren.se och på sista sidan i detta nr 

av Vadarnytt. Hoppas att så många som möjligt är hemma den 1 september så vi 

kan fira vårt 30-årsjubileum rejält. Vi ses!

Annabel Ronnehed, ordförande i hyresgästföreningen Vadaren

Örnbacken – ett liv
Dottern fi ck småsyskon, det blev 

dagis och fritids och skola. I kvar-
terslokalen startade några föräldrar 
Teaterstudion, som blev en viktig 
del av många barns liv på berget.

Gårdsfester och städdagar av-
löste varann allteftersom åren gick. 
Tonåringar blev vuxna och sökte sig 
bort. Många familjer fl yttade häri-
från och nya fl yttade in. Nya råd 
och recept utbyts medan nya barn 
utforskar de små skogspartierna 
som i deras ögon verkar oändliga.

Några nybyggare från starten 
har övervintrat och hållit sig kvar. 
De kanske ser tillbaka med nostal-
giska tankar – tänk så mycket bättre 
det var förr!

Men efter ett möte i tvättstugan 
inser den nostalgiska att det är 
tvärtom! Nu kommer de utfl ugna 
ungdomarna tillbaka med egna fa-
miljer! Nya nybyggare slår ner sina 
bopålar på vårt kära berg!

Nya krafter tar vid – cirkeln är 
sluten!

Anna Sjunnesson Örnbacken 36

Jag vill påverka  boendet

Kom med du också!
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I 
slutet av 50-talet och början av 
60-talet var jag en liten grabb 
och bodde i Midsommarkran-

sen. Världen var inte så stor då, 
världen var i stort sett Midsommar-
kransen. Från de äldre ungdomarna 
fi ck man höra hiskeliga historier 
om vad som kunde hända om man 
begav sig utanför reviret. Man 
skulle akta sig noga för “Myrda-
larna” som regerade i området runt 
Främlingsvägen, för att inte tala om 
“Torsten Alm-gänget“. Om man 
skulle hamna i Torsten Almskogen 
i Aspudden/Örnsberg kunde det gå 
riktigt illa. Man kunde bli tillfånga-
tagen, bunden och sedan rispad 
med kniv i handleden varpå salt 
ströddes i såret. Jag såg det aldrig, 
och ännu mindre upplevde jag det 
själv – men rädd var man ändå. 

I slutet av 70-talet planerades så 
bebyggelse i delar av Torsten Alm-
skogen. Protesterna mot bygget 
på berget var många från dem som 
bodde i närheten, eftersom en del 
av deras rekreationsområde skulle 
försvinna.

Men bygget av de 352 lägen-
heterna i kvarteret Vadaren kom 
igång och den 15 oktober 1982 
fl yttade jag och min fru Marianne 
in på Örnbacken 24. Så vitt jag 
kommer ihåg fanns det inga direkt 
hotande gäng beredda med knivar 
och salt. 1990 fl yttade familjen så 
lite närmare stan, från 24an till 
Örnbacken 10. Idag känns det 
verkligen som om vi drog en riktig 
vinstlott när vi för trettio år sedan 
fi ck erbjudandet att fl ytta in i Vada-

P
å 90-talet gjordes en del 
försök med lokal självför-
valtning här och var i landet. 

Ett sådant försök var Gårdskoope-
rativet Vadaren som bildades 1991. 
Det skulle dels köpa in lokalt fram-
ställda jordbruksprodukter, dels ta 
över en del av områdets skötsel från 
Stockholmshem. 

För egen del hade jag börjat 
intressera mig för kooperativa 
bilföreningar, s.k. bilpooler. Det 
fanns några föregångare, och jag 
kontaktade en av dem och frågade 
hur man gjorde. Grunden var en 
ekonomisk förening med ordent-
liga stadgar och en välskött eko-
nomi. Då, 1998, var ekonomiska 
föreningar inte lika vanliga som i 
dagens bostadsrättstäta städer. Men 
familjens gamla bil höll på att packa 
ihop och vi hade inte råd att köpa 
en ny. Så jag försökte hitta några 
grannar och vänner som kunde 
tänka sig att prova, och även satsa 
en slant i en gemensamt ägd bil. 
Den första åtgärden var att be den 
gamla styrelsen i det avsomnade 
Gårdskooperativet att få fortsätta 
driva deras förening, men med del-
vis annorlunda inriktning. På det 
sättet kunde vi minska utgifterna; 
att ändra stadgarna kostade 400 kr, 
att registrera en ny förening 800 kr. 
De sa ok.

Vi kom fram till att det borde 
räcka till en bil på avbetalning om 
sex familjer satsade 6.000 kr var. 
Bilen skulle vara praktisk och bil-
lig. Lämplig för resor till Ikea och 
helgutfl ykter. Vårt första problem 
blev att hitta en bilförsäljare som 
vågade chansa på de tre herrar som 
med rufsiga frisyrer efter cykel-
turen stegade in i bilhallen. En 
Citroënförsäljare  trodde på oss, så 
det blev en Berlingo Family, en blå. 
Numer äger föreningen två bilar. 
Föreningen består i skrivande stund 
av 18 medlemsfamiljer, de fl esta bo-
ende här runtikring. Det rullar på 
bra, det enda problemet är väl att 
kölistan för medlemskap är mycket 
lång. Mitt förslag till dig som har 
blivit intresserad är att göra som vi 
gjorde: starta en bilpool!

Gösta Ask Örnbacken 8

Kö till bilpoolen 

Dags starta en till?

Plats för fler i vävstugan

V
ävstugan eller textillokalen? 
Vi är inte helt ense om vad 
den ska heta men det är hu-

vudsakligen mattvävnad som pågår 
och har pågått där i närmare 30 år. 

Vi startade i lokalen på Örn-
backen 38 men det blev ganska 
snart ohållbart att ha vävstolar där, 
så Stockholmshem var så gentila 
att de upplät Torsten Alms gata 96 
(tidigare platsen för en bordell!) till 
denna verksamhet. Där har genom 
åren tillverkats många mattor och 
en och annan löpare. Vi har sex 

vävstolar men vi är idag endast fyra 
aktiva, så det fi nns utrymme för 
fl er. Vi kommer att ha öppet hus 
några timmar under jubileums-
dagen så titta gärna in om du är 
intresserad. Kan du inte då så fi nns 
vi där på måndagskvällar mellan 19 
och 21.

I denna lokal fi nns det också en 
symaskin och en tvättmaskin för 
färgning av textilier. Dessa går att 
använda i samråd med någon av oss 
aktiva.
Inger Bergkvist Torsten Alms gata 80 

ren. Så nu har vi inga andra planer 
än att bli kvar här uppe på berget 
där en gång “Torsten Alm-gänget” 
hade sitt tillhåll. För ju mer Stock-
holm växer, desto mer centralt bor 
vi.

I vårt område har vi också histo-
riens vingslag inpå knutarna med 
Vinterviken och Nobels gamla in-
dustriområde. Namnet Vinterviken 
kommer av den gamla vintervägen 
över mälarisen som gick iland där. 
Vid mitten av 1700-talet fanns bl.a. 
en krog där som kanske bara använ-
des vintertid då det var mest trafi k 
med häst och släde över isen. Den 
kallades kapphelvetet, troligen för 
att man körde i kapp på isen. 

Men områdets moderna historia 
är intimt förknippad med familjen 
Nobel. När Alfred Nobels spräng-
ämnesfabrik på söder exploderade 
1864, tvingades han fl ytta verk-
samheten till ett mindre “känsligt” 
område. Valet föll på fastigheten 
Vinterviken. Tillsammans med J W 
Smith och C Wennerström bildade 
Alfred Nobel fi rman Nitroglycerin 
Aktiebolaget. I början av mars 1865 
startades så smått tillverkningen av 
sprängämnen.

Efter fl era sprängolyckor med 
dödlig utgång och många klagomål 
från kringboende beslöts 1915 att 
verksamheten skulle fl ytta till Gyt-
torp. 1920 var all tillverkning av 
sprängämnen i Vinterviken ned-
lagd, och det enda som återstod var 
vissa experiment med detonatorer 
och sprängkapslar.
Björn Ander-Andersson Örnbacken 10

Inga knivar mera i Torsten Almskogen
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Lokala Hyresgästföreningen Vadaren

Förslag på fritidsaktiviteter? Frågor om bostaden? Låna bastun?

Hör av dig till oss!

J
ag tror att de fl esta av oss som 
bor här i Vadaren gläds åt att 
ha Vintervikens grönområde 

med promenadvägarna, badberget, 
skogsdungarna, caféerna och kolo-
niområdet alldeles invid knutarna. 
Att det skulle bli så var ingen själv-
klarhet i början av 80-talet när vårt 
kvarter var nybyggt.

På den tiden  var området där 
Nobel hade haft sin verksamhet 
inhägnat bakom ett högt staket 
och det fanns långt framskridna 
planer på att bygga fabriker, kontor 
och parkeringsplatser där Park-
teatern idag har föreställningar 
och folk har picknick. Även Salk 
(Stockholms allmänna tennisklubb) 
tryckte på för att få bygga tennis-
hallar med vidhängande parkering 
i dalen. 

Då stred bl.a. den nybildade 
kontaktkommittén Vadaren (nuva-
rande Lokala Hyresgästföreningen) 
för att staden skulle släppa till mar-
ken i Vinterviken för kultur, fritid 
och rekreation och odling. I mitten 
av 80-talet hade kommunen till slut 
gett med sig.

Men koloniområdet har äldre 
anor än så. På Nitro Nobels tid 
kunde man hyra mark för en billig 
penning för att odla. När staden 
köpte marken av Nitro Nobel 1972 
började några odlingsintresserade 
att arbeta för att kommunen skulle 
göra koloniområde i Vinterviken. 
De skrev listor till kommunen och 
grävde och odlade på eget bevåg för 
att visa att de menade allvar.

Idag består koloniområdet av 84 
lotter. Mycket arbete ligger bakom 
det vi njuter av idag. Marken har 
dränerats, vattenledning dragits, 
staket har byggts. Kolonifören-
ingen har nära samarbete med 
föreningen Vintervikens trädgård 
med trädgårdscaféet, som startade 
under Kulturhuvudstadsåret 1998.  
Samma år gjordes också den gamla 
svavelsyrafabriken i ordning till 
Skulpturens hus, där det idag också 
fi nns servering.  

På 30 år har Vinterviken för-
vandlats från en bortglömd vildvux-
en plats där en del kastade grovso-

por och andra sålde narkotika och 
få människor ville gå efter mörkrets 
inbrott, till en härlig blommande 
dal där folk springer, fi kar, badar, 
rastar hunden och pysslar om sina 
odlingar. Den utvecklingen var 
inte gratis eller ens självklar. Idag 

B
arn vill spela boll – men 
var ska de vara? Sedan den 
fl itigt använda ”kaninbu-

ren” fi ck lämna plats för förskolan 
Flyttfågeln fi nns det ingenstans 
där ungarna kan vara med sina 
spontana bollekar. På Linneaplan 
härskar lagen (fotbolls-, alltså), och 
i bostadsområdet fi nns det alltid 
någon fönsterruta i riskzonen eller 
någon granne som blir störd, kunde 
vi konstatera vid den senaste gårds-

trycker starka krafter på för att 
bygga skola och bostäder längs 
sjön Trekanten, utnyttja grönom-
rådet för att anlägga konstgräsplan 
bortom trädgårdscaféet, osv, osv. 
En ny stadsplan tas just nu fram för 
Gröndal, Aspudden och Midsom-
markransen. Vi behöver kanske 
vara vaksamma?!

Ulla Ask Örnbacken 8

vandringen med Stockholmshems 
förvaltare.

Men skulle det inte gå att bygga 
en ny kaninbur på den fria gräsytan 
som vetter mot Hägerstenshamnen 
vid sidan av förskolan Stormfågeln 
på Ivar Vidfamnes Gata? Ska vi 
skriva till stadsdelsförvaltningen 
och föreslå det?

Hagersten-liljeholmen@stock-
holm.se är adressen.

Kerstin Ahlberg Örnbacken 36

Barnen behöver nånstans att spela boll

Tänk om Vinterviken hade varit 

bebyggt med kontor och p-platser...


