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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, 
anette.gardeklint-sylla@vadaren.se 
073-83 92 088

Ledamot: Julia Nilsson, 
julia.nilsson@vadaren.se, 0705-13 62 13

Suppleant: Inger Bergkvist, 
inger.bergkvist@vadaren.se, 076-006 59 89

Suppleant: Ann-Sofie Johansson, 
ann-sofie.johansson@vadaren.se, 
073-350 07 03

Suppleant: Helena Günther, 
helena.gunther@vadaren.se,  
0701-77 42 05 

Föreningslokalen, Örnbacken 38
Lokalansvarig: Monica Kjellberg,
lokalen@vadaren.se, 070-453 27 46 
(Hitta lediga tider i bokningskalendern på 
hemsidan: vadaren.se) 
 
Vävstugan, Torsten Alms gata 94
Kontakperson: Lotta Lagermalm, 
lotta.lagermalm@vadaren.se, 08-744 31 53

Bastun, Örnbacken 36
Kontaktperson: Annabel Ronnehed, 
bastu@vadaren.se, 08-709 00 04

Pallkrage-odlingarna 
Kontaktperson: Anette Gärdeklint Sylla, 
anette.gardeklint-sylla@vadaren.se, 
 073-83 92 088, 
 
Miljögruppen 
Kontaktperson: Kerstin Strandskog, 
ordf@vadaren.se, 08-19 72 83

VILL DU VARA MED?   
Hör av dig till styrelsen: styrelsen@vadaren.se

Avloppstunnel under våra hus?
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PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
n Efter höstens skadegörelse och intrång i för-
eningslokalen på Örnbacken 38 har galler satts 
upp för flera fönster. Fältassistent och polis 
bjöds in till informationsmöte om situationen. 
Åtgärderna verkar ha haft god effekt. 
   Styrelsen jobbar mer aktivt med hemsidan Va-
daren.se och Facebook-sidan Lh Vadaren, för att 
skapa kontakter boende emellan och snabbare 
nå ut med information.
   Under årets samrådsmöten med Stockholms-
hem kommer vi bland annat att ta upp den fortsat-
ta renoveringen av fasaderna och värdens planer 
för underhåll på lång och på kort sikt för vårt kvar-
ter. När är det t. ex. dags för stambyte? Hör av dig 
om det är något särskilt du vill att vi ska ta upp! 

SUGEN PÅ  
ATT TRÄNA?
n Visst vore det toppen att 
kunna gå ner och träna efter 
jobbet i lokaler i vårt kvarter? 
   Lokal finns! Men vi behöver 
några som är sugna på att ta 
tag i inköp av utrustning och 
organisering av lokalen, som 
finns i anslutning till bastun 
på Örnbacken 36. Är du in-
tresserad? Hör av dig till oss!

Mejla styrelsen@vadaren.se 
eller skriv på vår Facebook-
sida.

www.vadaren.se

Nu finns vi  
på Facebook!
n Äntligen finns 
vår lokala hyres-
gästförening på 
Facebook. Sök 
på Lh Vadaren 
så hittar du oss.    
    Gillar du sidan 
får du snabbt 
information när 
det händer nå-
got i kvarteret. 
   Du får också 
lätt kontakt 
med styrelsen 
om frågor som 
rör vårt område 
med grannar 
som vill vara 
med på aktivi-
teter. 
   Berätta gärna 
för dina grannar 
om sidan.

Nya möbler 
till lokalen
n Föreningen 
har köpt in två 
soffor och ett 
bord till det min-
dre rummet i 
föreningsloka-
len. Tanken är 
att det ska kän-
nas mysigare 
och att man kan 
ha mindre sam-
mankomster 
där. Varför inte 
en bokcirkel? 
Eller filmkväll? 
Allt är möjligt! 
På vår FB-sida 
kan du efterlysa 
andra som vill 
vara med.

n Stockholm Vatten förändrar sin 
avloppshantering och med start 
2016 drar de igång bygget av en stör-
re avloppstunnel i söderort.
    Tunneln kommer med stor sanno-
likhet att passera under eller i när-
heten av Örnbacken/Torsten Alms  
gata och kan innebära visst buller 
och ökade transporter. 
   Under våren håller Stockholm Vat-
ten flera informationsträffar riktade 
till de boende i områden som påver-
kas. I Hägerstensåsens medborgar-
hus hålls möten den 31 mars, kl. 18-

20, och den 25 maj, kl. 18-20, då alla 
vi som bor i kvarteret Vadaren är 
välkomna att ställa frågor direkt till 
personal på Stockholm Vatten.  
    På bomötet den 14 april, kl. 19.00, i 
föreningslokalen på Örnbacken 38, 
diskuterar vi bland 
annat hur tunnel-
bygget påverkar 
oss och vår när-
miljö.  
   Vi bjuder på kaffe 
och fika! (Pyssel 
för barn i angräsande rum.)

Lokaler & grupper
n Mellan klockan 10.00 och 12.00 
lördagen den 25 april ordnar Hyres-
gästföreningen traditionsenligt städ-
dag.

Förutom att att hjälpa till att fräscha upp vår utemiljö i kvarteret blir 
det även tillfälle att byta plantor och sticklingar med varandra och få 
information om kvarterets pallkragsodlingar. Så ta med de plantor du 
har över och byt till dig några nya sorter!

Under städdagen bjuder Hyresgästföreningen som vanligt på varm 
korv och fika. Vi möts upp utanför lokalen på Örnbacken 38.

Städ- &  
odlingsdag
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