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Bollar på gården – vad går för sig?

I korthet
 
n Renoveringen av områdets hissar är igång, 
första etappen på Örnbacken 2– 10 är klar. Näs-
ta omgång börjar någon gång efter årsskiftet. 
Byte av hiss pågår under cirka 2,5 veckor. 

n Stockolmshem planerar att anlägga en eller 
två p-platser vid grönytan framför låghusen på 
Torsten Alms gata för hantverkare och vid last-
ning och lossning. Detta för att slippa slitage på 
gräsmattan.

n Ytterligare en grill finns nu i området, tack 
vare pengar från Stockholmshems-potten. 
Grillen finns på TA-gården.

Vill du ut och gå?
n Drar du dig för att promenera 
i höstmörkret?  Från och med 
26 oktober startar en prome-
nadgrupp i kvarteret. Varje ons-
dag klockan 19.00 möts de 
som vill för promenad på cirka 
45-60 min, med eller utan sta-
var.  Kontaktpersoner: Kerstin 
Strandskog, 08-19 72 83, och 
Inger Bergkvist, 076-006 59 89.

Ingen biltvätt på gården
n Det är av miljöskäl inte tillåtet 
att tvätta sin bil på våra gårdar.

www.vadaren.se

Facebook: Lh Vadaren

n Det händer att ungdomar kastar 
eller sparkar boll mot fasader och 
garageportar i kvarteret. Det är inte 
tillåtet eftersom ljudet stör och föns-
ter riskerar att gå i kras. 
   Däremot får man givetvis leka 
med bollar på gården. Det förtydli-
gandet gör Stockholmshems förval-
tare Fredrik Ericson efter frågor från 
många hyresgäster. Med andra ord: 

det är fritt fram att 
”bolla gris” med 
kompisarna!
    Som alltid gäl-
ler förstås att man 
inte ska vara så 
högljudd på sena 
kvällar att grannarna 
blir störda och att man håller en 
trevlig samtalston 

n Vi upprepar succén från i hös-
tas och bjuder in till sopp- och våf-
felkväll i kvarterslokalen.

   Kom och ät 
med oss tisdagen 
den 15 november 
klockan 17.00–
19.oo. Soppa, 
bröd och våfflor 
– träffa grannar 

och stöd UNHCR. (Eller kom för-
bi köp en portion till matlåda.) 
    Alla pengar skänks till UNHCRs 
arbete för flyktingar.

Sopp- &  
våffelkväll

n I december är det dags för tra-
ditionsenlig 
julgröt, jul-
pyssel och bo-
möte. 
    Lördagen 
den 10 decem-
ber, kl. 11.30–
14.00, kvarterslokalen, Örn-
backen 38. 
    (Barn kan pyssla i angränsan-
de rum under mötet.)
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Julgröt, 
julpyssel 
& bomöte
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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

Lokaler & grupper

6
... vävstolar finns 
i vävstugan på 
Torstens Alms 
gata 94. Hör av 
dig till vävgrup-
pen om du är su-
gen på att väva.

BOMÖTE   
22/11 
n Tisdagen den 
22 november 
kl 19.00 är det 
bomöte i kvar-
terslokalen, 
Örnbacken 38. 

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

ÖPPET  
I GYMMET 
n Träningstider 
i gymmet är:

Mån-Sön:  
kl. 08.00-21.30

Endast kvinnor: 
Tis: kl. 18-20.

Endast män:  
Tor: kl. 18-20.

Läs mer här: 
http://vadaren.
se/gymbastun/

PS: Alla som an-
vänder gymmet 
städar efter sig.


