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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.

Gym-gruppen 
Kontaktperson: John Oskarsson, 
johnosk@gmail.com

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

Grannsamverkan i kvarteret?

PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
 
n Föreningen jobbar vidare med att få i ordning 
ett gym i området, styrelsen har återkomman-
de möten med förvaltaren för Stockholmshem 
om hyresgästernas önskemål om förbättringar i 
området. Vi försöker ta reda på vilka planer som 
finns för den tidigare affärslokalen under gara-
gen på Örnbacken.
   Styrelsen har som mål att öka hyresgästernas 
användning av kvarterslokalen på Örnbacken 38 
till aktiviteter som kan komma boende i området 
till del. I höst startar en dansskola för områdets 
7-10 åringar i regi av två boende i området. Det 
finns utrymme för fler liknande aktiviteter. Nå-
gon som vill köra barn-gympa, dragspelskurs? 

BOMÖTE   13/10
 
n Tisdagen den 13 oktober 
är det dags för höstens första 
bomöte. Vi diskuterar bland 
annat om det finns intresse 
för en pryl-/tjänst-bytarsajt 
för kvarteret, fasadrenove-
ringen och om intresse finns 
för någon aktivitet till stöd för 
flyktingarna. Kl. 19.00 i kvar-
terslokalen, Örnbacken 38. 

Kan du inte vara med? 
Mejla styrelsen@vadaren.se 
om det du vill vi tar upp.

www.vadaren.se

Facebook: Lh Vadaren

Gilla Vadaren 
på Facebook
n Glöm inte att 
gilla Vadarens 
hemsida, så 
missar du inga 
nyheter från 
kvarteret.

Byt böcker 
n En bokbytar-
hylla har på för-
sök ställts upp 
i kvarterslokla-
len. Ställ dit 
böcker du inte 
vill ha längre 
och byt till nå-
gon du inte läst.

Kör försiktigt
n Nya ”vägbu-
lor” har, efter 
önskemål från 
boende, satts 
upp vid låghu-
sen på Torsten 
Alms gata. Detta 
för att få ned 
hastigheten på 
bilar som kör in 
på gångvägen.  
    Tänk på att 
hålla låg hastig-
het om du behö-
ver köra in i om-
rådet. Det finns 
många barn 
som leker på 
våra gårdar.  
     Påminn gärna 
dina besökande 
om att endast i 
undantagsfall 
köra fram till 
portarna. Gäst-
parkering finns 
på parkeringen 
vid vändplanen 
på Örnbacken.

n Kvarteret Vadaren har precis som  
många andra bostadsområden 
inom Aspudden-Hägersten utsatts 
för brott och skadegörelse. 
    Hur kan vi tillsammans agera för 
att motverka brottslig verksamhet i 
vårt bostadsområde? 
    ”Grannsamverkan i flerbostad-
hus” är en verksamhet som bedrivs 

i flera bostadsområden med stor 
framgång. Den bygger på dialog och 
samarbete mellan boende, polis och 
fastighetsägare.  
    Skulle detta kunna vara något för 
oss i kvarteret Vadaren?
   Kom till nästa bomöte för att få veta 
mer och diskutera! (Tisdagen den 13 
oktober, kl. 19.00.)

Lokaler & grupper

n På grund av översvämning i 
gym/bastu-lokalen på Örnback-
en 38 är den planerade gyminvig-
ningen kraftigt fördröjd. Planen 
var att visa upp lokal och redskap 
under oktober. I nuläget är det 
oklart när hyresgästerna kan an-
vända lokalen igen. Styrelsen åter-
kommer med mer information på 
hemsidan och på facebook.
   Stockholmshem uppmanar alla 
hyresgäster att enbart spola ned toa-
lettpapper i toaletterna för att undvi-
ka översvämningar i avloppen. 

Gyminvigning 
fördröjs

n I december är det dags för tra-
ditionsenlig jul-
gröt, julpyssel 
och bomöte för 
föreningen. 
    Söndagen den 
6 december, kl. 
11.30-14.00, kvar-
terslokalen, Örnbacken 38.
   (Barn kan pyssla i angränsande 
rum under mötet.)
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