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Vi är med i styrelsen!
Hör av dig till oss med förslag:

Ordförande: Kerstin Strandskog, 
ordf@vadaren.se, 08-19 72 83 

Sekreterare: Tor Löfgren, 
sekr@vadaren.se, 0704-75 37 77  

Kassör: Kerstin Ahlberg, 
kassor@vadaren.se, 08-19 56 34  

Ledamot: Anette Gärdeklint Sylla, 
073-83 92 088

Ledamot: Annabel Ronnehed, 
annabel.ronnehed@vadaren.se,  
08-709 00 04

Suppleant: Inger Bergkvist, 
inger.bergkvist@vadaren.se, 08-181 554 

Suppleant: Julia Nilsson, 
nilsson.julia@gmail.com, 08-429 95 02

Våra lokaler!
1. Föreningslokalen,  Örnbacken 38
Alla boende i området (som är över 18 år) 
kan boka och använda lokalen. Det kostar 
50 kr att använda lokalen och dessa pengar 
går till att bekosta städmaterial och enklare 
köksutrustning. Lokalen får användas fram 
till klocka 21, och ska vara städad och ut-
rymd till klockan 22. 

Om något saknas i lokalen, eller om något 
har gått sönder, meddela lokalansvarige så 
att det kan fixas! 

Kolla lediga tider i bokningskalendern på 
vår hemsida: vadaren.se 
Lokalansvarig: Monica Kjellberg,
lokalen@vadaren.se, 070-453 27 46 
 
2. Vävstugan, Torsten Almsgata 94
På Torsten Alms gata 94 finns en vävstuga 
med 7 st vävstolar. Kontakta vävstugeansva-
rig om du är intresserad. 
Kontakperson: Lotta Lagermalm, 
lotta.lagermalm@vadaren.se, 08-744 31 53

3. Bastu, Örnbacken 36
I källaren på Örnbacken 36 finns en bastu 
med tillhörande dusch. Den kostar inget att 
använda och bokas genom bastuansvarig. 
Bastun rymmer cirka fyra personer.
Kontaktperson: Annabel Ronnehed, 
bastu@vadaren.se, 08-709 00 04

Miljö- och städdag!

Plantbytardag, bomöte och skoj

n Mellan klockan 10.00 och 12.00 den 12 april ordnar 
Hyresgästföreningen städdag som samtidigt blir en dag 
för vår miljö.

Förutom att plocka skräp och fimpar runt våra hus 
får vi möjlighet att rensa i källarförråd och garderober. 
Ragnsells kommer att ställa ut två extra sopcontainrar 
– en vid varje miljö/soprum från fredag 11 april till 
måndag 14 april. 

Under städdagen bjuder Hyresgästföreningen som 
vanligt på varm korv och fika.

Du kan också gå en tipspromenad. Vinnaren får ett 
fint pris! 
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Vad vill vi göra 2014?
n I LH Vadaren planerar vi bland annat att 
under året göra en uppfräschning och stor-
städning av vår föreningslokal, Bastu/gym-
gruppen utreder om det går att ha ett gym i 
anslutning till bastulokalen, Miljögruppen 
undersöker hur vårt område kan bli miljö-
vänligare (kompost?) och vi hoppas kunna 
göra om föreningens hemsida, vadaren.se. 
Vad vill ni göra?
   Styrelsen har flera gånger per år så kallade 
samrådsmöten med Stockholmshem om vad 
som behöver åtgärdas i området. Hör av dig 
med synpunkter till styrelsen! 

Sugen på att odla mer?
n Räcker inte balkongen eller uteplatsen till 
för dina odlingsbehov? Testa en pallkragsod-
ling! 
  Kvartet har 15 pallkragar för odlingsintresse-
rade. Stockholmshem har beskostat materia-
let. 
   Pallkragarna finns vid grillplatsen mellan 
gårdarna på Örnbacken och mellan låghusen 
på Torsten Alms gata. 
   Är du intresserad hör av dig till Annabel 
Ronnehed, 08-709 00 04, (grillplatsens pall-
kragar) eller Anette Gärdeklint Sylla, 073-83 
92 088, (Torsten Alms-pallkragarna.) 

www.vadaren.se

n Salvia, fuchsior eller tomater, vad har du? 
    Kom och byt plantor och sticklingar med 
grannarna – eller bara dela med dig om du 
har fler än du behöver – på Vadarens plant-
bytardag lördagen den 10 maj!

Efteråt blir det bomöte. Då ordnar vi ock-
så ”trädgårdsmästeri” för barnen, där de får 
tillverka krukor av papper och så fina fröer 
att ta med hem. Lokala hyresgästföreningen 
håller med material.

Allt händer i föreningslokalen, Örnback-
en 38. Tid meddelas senare.
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PARKERING...  
.... är inte tillåten 
på gårdarna. På- 
och avlastning är 
okej, liksom am-
bulans och färd-
tjänst. Hyresgäs-
ter har förtur till 
parkering i gara-
gen på Örnback-
en och Torsten 
Alms gata. Där 
finns även be-
söksparkering.
    Stockholms 
Parkering, 08-
772 96 00, sköter 
parkeringen.


