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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: Ernesto Andrade 
sekr@vadaren.se, 0706-92 43 57  
 
Kassör: Kerstin Ahlberg,  
kassor@vadaren.se, 08-19 56 34  
 
Ledamot: Julia Nilsson,  
julia.nilsson@vadaren.se, 0705-13 62 13 
 
Ledamot: John Oskarsson,  
john.oskarsson@vadaren.se, 
0708-28 25 39

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

Suppleant: Ann-Sofie Johansson,  
ann-sofie.johansson@vadaren.se, 
0733-50 07 03

Suppleant: Tor Löfgren,  
tor.lofgren@vadaren.se, 0704-75 37 77 

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 
Kontaktperson: Lotta Lagermalm,  
lotta.lagermalm@vadaren.se, 08-744 31 53

Gymmet/bastun, Örnbacken 38 
Kontaktpersoner:  
John Oskarsson:  
john.oskarsson@vadaren.se 
Annabel Ronnehed: 08-709 00 04 
 
Pallkrage-odlingarna 
Örnbacken & Torsten Alms gata 
Kontaktperson: Julia Nilsson 
julia.nilsson@vadaren.se

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

VARFÖR SVÄMMAR DET ÖVER? 19

GYMMET SMYGÖPPNAR 
 
n Nu är det äntligen dags att ta kvarterets gym i bruk. 
Redskap är inköpta och monterade. Där finns bland an-
nat bänkpress, hantlar, balansbräda, crosstrainer och 
motionscyklar. Bastun kommer från och med 1 april 
inte att kunna bokas separat via hemsidan. 
     Föreningen har ett tjugotal nycklar till lokalen. Är du 
intresserad av att träna och vill ha en nyckel hör av dig 
till Kerstin Strandskog, ordf@vadaren.se. Till en början 
finns ingen bokningslista, men träning är möjlig mellan 
klockan 08.00 och 21.30.  
   Öppen visning av lokal och redskap: måndagen den 
11 april klockan 18-19, Örnbacken 38. Välkomna!

Styrelsen utvärderar verksamheten under våren.

www.vadaren.se

Gilla oss!
n Gilla vår lo-
kala sida för Lh 
Vadaren på Fa-
cebook så får 
du snabbt infor-
mation när det 
händer något i 
kvarteret. 
   På vår hemsida 
Vadaren.se hit-
tar du bland an-
nat uppgifter 
om våra lokaler, 
odlingslådor och 
bokningskalen-
dern för lokalut-
hyrningen.

n Det har varit många översväm-
ningar i kvarteret. Alla har inte 
samma orsak.

När golvet täcks av avloppsvatten  
upp till fotknölarna har det bevisli-
gen berott på att hyresgäster har spo-
lat ner fel saker i toa. Inget annat än 
TOALETTPAPPER får spolas ned 
när man har gjort vad man ska! Ha en 
sophink i badrummet för tvättlappar, 
bomullsplättar och liknande skräp.

Översvämningarna i källarna på 

gården Örnbacken 2–18 beror på ett 
konstruktionsfel som har funnits 
ända sedan kvartertet byggdes. Det 
kommer att åtgärdas nu när Stock-
holmshem till sist insett vad som var 
felet.

Till sist har vi de översvämningar 
som beror på att något rör helt enkelt 
har sprungit läck. De har inträffat lite 
för ofta för att det ska vara en slump. 
Styrelsen kommer att ta upp frågan 
vid samrådet med Stockholmshem.

Lokaler & grupper

n En tomatplanta mot en fuchsia-
stickling – eller vad har du? Var med 
och vårstäda kvarteret och byt plan-
tor med dina grannar lördagen den 
14 maj kl 10–12! 

Soppåsar och andra städgrejer hämtas vid kvarterslokalen Örnback-
en 38. Där lämnar och hämtar du  också plantor som du vill byta. För 
barnen kommer det att finnas fröer, jord och annat som behövs för att 
de ska kunna så egna plantor att ta med hem.

Det blir varmkorv och något att dricka för alla som deltar.
Kl 12, direkt efter städ- och plantbytardagen, blir det bostadsmöte. 

Kom dit och säg hur du vill ha det  i kvarteret!

Börja förodla 
redan nu!
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... odlingslådor 
finns till utlåning 
i kvarteret Va-
daren.

Använd  
askkopparna 
på gårdarna
n Hyresgäster har frå-
gat efter askkoppar på 
gårdarna. Men det finns 
redan. 
   Överst på flera av pap-
perskorgarna finns ett 
mindre hål – det är där 
man ska aska. Askan 
och fimparna är separe-
rade  från annat skräp, 
så det är ingen risk att 
det blir eldsvåda.

Lediga 
odlings- 
lådor!
n Är du sugen på 
att odla? Det finns 
fortfarande några 
lediga odlingslå-
dor kvar i kvarte-
rets två pallkra-
geodlingar. Mejla 
till julia.nilsson@
vadaren.se vid in-
tresse. Först till 
kvarn! 


