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Vi är mwed 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, 076-006 59 89

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

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 
Kontaktpersoner: 
Annabel Ronnehed, 08-709 00 04, (grillplat-
sens pallkragar) 
Anette Gärdeklint Sylla, 073-83 92 088, 
(Torsten Alms-pallkragar.) 
 
Miljögruppen: 
Kontaktperson: Kerstin Strandskog, 
ordf@vadaren.se, 08-19 72 83

Bastu/gym-gruppen:
Kontaktperson: Annabel Ronnehed,
annabel.ronnehed@vadaren.se

VILL DU VARA MED?   
Hör av dig till någon i styrelsen.

Sopsortera mera

n Byt dina 
för små 
skridskor 
mot ett 
par större, 
byt bebispulkan mot en 
bandyklubba eller kom 
förbi på en kopp kaffe!   
   Lördagen den 8 no-
vember är det dags för 
vintersport-bytardag och 
bomöte i föreningsloka-
len, kl. 11.30-14.00.
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PÅ GÅNG I FÖRENINGEN
n  Föreningslokalen på Örnbacken 38 har stor-
städats av städfirma i augusti och under hösten 
kommer en uppfräschning av lokalen att göras, 
bland annat ska lite nya möbler köpas in och en 
bokbyteshylla införas på försök. 
    Hyresgäster har visat intresse för stadsbiodling i 
området, liksom el-lådcykelpool. Hemsidan förny-
as sakta men säkert. (Är någon intresserad av att 
jobba mer aktivt med den, hör av dig!)
    Bastuns dusch har renoverats, planerna på att 
ordna ett gym i angränsade lokaler fortsätter. 
   Under samråden med Stockholmshem tar vi 
bland annat upp renoveringen av fasaderna, 
underhåll av gårdarna och översvämningarna i 
några källare. 

SÅ FÖRDELAS  
ODLINGSLÅDORNA
n I kvarteret finns ett antal 
pallkragar som vi hyresgäs-
ter får använda för att odla i. 
Rätten att använda dem för-
delas efter köordning, och 
man får odla i tre år. Om det 
sedan är kö till lådorna får 
man lämna ifrån sig pallkra-
gen till den som står på tur. 
     Intresserad? Kontakta 
Bella eller Anette på annabel.
ronnehed@vadaren.se eller 
gardeklint@yahoo.com.

www.vadaren.se

n Kom och hör vad som 
är på gång i vårat kvarter! 
Hyresgästföreningen bju-
der på julgröt och julpys-
sel. (Barn kan lämnas i 
angränsande rum under mötet.) 
    Söndagen den 7 december, kl. 11.30-
14.00. Föreningslokalen, Örnbacken 38.
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... lägenheter finns i  
kvarteret Vadaren. 

OM DU BLIR 
STÖRD ...
... under kvällar 
och nätter kan 
du ringa stör-
ningsjouren, tel: 
08-658 11 60
Om du blir störd 
dagtid kontakta 
Stockholms-
hems bosociala 
handläggare:  
08-508 39 830

... ÄR OROLIG 
FÖR DIN GRAN-
NE...
... kan du kontak-
ta socialjouren, 
du har rätt att 
vara anonym, 
08-508 22 000 
(växel Häger-
sten-Liljehol-
men). Akuta 
ärenden:  
08-508 400 00.

... OM NÅGOT 
GÅR SÖNDER...
... anmäler du fel 
i din lägenhet, 
trapphus eller 
gårdarna direkt 
till Stockholms-
hem.
Felanmälan, 
dagtid, varda-
gar:  
08-508 39  000
Akuta fel, kväl-
lar och helger: 
08-660 82 00
Felanmälan via 
webben: www.
stockholms-
hem.se

n I kvarterets två miljörum (tidigare 
kallade soprum) och i återvinnings-
kärlen utanför har du möjlighet att 
återvinna en stor del av dina sopor. 

   Detta kan lämnas:  
• Färgat och ofärgat glas
• Tidningar
• El-avfall
• Metallförpackningar
• Batterier (ej bilbatterier)
• Plast
• Grovavfall

Detta får EJ lämnas:
• Bilbatterier
•  Farligt avfall (färgrester, lös-

ningsmedel mm)
• Mediciner

Övrigt avfall ska lämnas på miljösta-
tion, sådan finns i Sätra (Strömsät-
ravägen 8, i industriområdet), eller 
till den mobila miljöstationen, som 
kommer till Aspudden (Hövdinga-
gatan/Blommensbergsvägen) den 
30 okt, kl. 18 – 18:45.
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Julgröt, 
julpyssel 
& bomöte

Lokaler & grupper
Ska vi byta 
grejer?


