
   VADARNYTT APRIL 2018 
Informationsblad från din lokala hyresgästförening i kvarteret Vadaren  

 
 

Vi är med i styrelsen: 

Ordförande: Kerstin Strandskog, ordf@vadaren.se, 08-19 72 83  Ledamot: Lennart Berget, lennart.berget@vadaren.se, 0703-63 36 42 

Kassör: Kerstin Ahlberg, kassor@vadaren.se, 0703-80 67 90  Ledamot: Hanna Hjortbrink, hanna.hjortbrink@vadaren.se, 0708-58 00 36 

Sekreterare: Pornthip Chaleekhieo, sekr@vadaren.se, 0768-68 66 16 Suppleant: Eleonora Bognar, eleonora.bognar@vadaren.se, 0733-50 07 03 

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

 

Inget gym, ingen kvarterslokal, inga soppkvällar 

utan lokala hyresgästföreningen 

Använder du gymmet eller bastun på Örnbacken 36? Har du haft barnkalas i 

kvarterslokalen bredvid? Brukar du komma på den traditionella sopp- och 

våffelkvällen och äta middag med grannarna? 

Allt detta och mer därtill har du tillgång till tack vare ett avtal mellan 

Hyresgästföreningen och hyresvärden. Stockholmshem upplåter lokalerna 

men det är medlemmarna i din lokala hyresgästförening, LH Vadaren, som 

driver verksamheterna där. Föreningens styrelse har också regelbundna 

samråd med Stockholmshem för att föra fram önskemål och synpunkter från 

dem som bor i kvarteret. Nu senast har vi bett om – och fått – en ny 

lekställning till mittengården (se sidan 3). 

Och allt arbete sker med frivilliga krafter. Det är till exempel därför som de 

som utnyttjar gymmet och bastun eller använder kvarterslokalen själva måste 

städa efter sig. Det finns ingen ”någon annan” som gör det. Det är också 

därför som det hela tiden behövs nya människor som engagerar sig i LH 

Vadaren och är beredda att åta sig uppdrag i föreningen. 

Nu har vi nyligen haft årsmöte och fått in flera nya ansikten i styrelsen.  

Vem vet, nästa år är det kanske din tur? 



Vill du skriva i Vadarnytt? 

Vadarnytt är lokala hyresgästföreningens informationsblad till alla som bor i 

kvarteret Vadaren. Du är också välkommen att skriva i Vadarnytt om du har 

några tankar som du vill dela med dina grannar. Hör av dig till redaktören 

Hanna Hjortbrink på hanna.hjortbrink@vadaren.se. 



  

Tors 26/4 Bostadsmöte 
Dags för vårens bostadsmöte. Vi börjar i Kvarterslokalen på 
Örnbacken 38 klockan 19:00. 

Sön 6/5   Vadardagen 

Dags i år igen för vår populära Vadardag. Program hittar du på 

sidan 2. 

 

 

LOKALER & GRUPPER 

Kvarterslokalen: Örnbacken 38 

Lokalansvarig: Monica Kjellberg 

lokalen@vadaren.se, 070-453 27 46 

Hitta lediga tider i bokningskalendern 

på hemsidan, www.vadaren.se 

 

Vävstugan: Torsten Alms gata 94 

Kontaktperson: Lotta Lagermalm 

lotta.lagermalm@vadaren.se 

08-744 31 53 

 

Gymmet/bastun: Örnbacken 36 

Surfa in på www.vadaren.se för mer 

information. 

 

Pallkrageodlingarna Örnbacken och 

Torsten Alms gata 

Kontaktperson: Sanna Kolk, 

sanna.kolk@vadaren.se 

 

Miljögruppen 

Kontaktperson: Kerstin Strandskog 

ordf@vadaren.se, 08-19 72 83 

 

Webmaster 

Kontaktperson: Justina Ennerfors, 

webmaster@vadaren.se, 08-84 12 31 

 



 

Vi finns förstås även på Facebook! 

Sök upp LH Vadaren och få 

snabbare information om vad som 

händer i området. www.vadaren.se är 

perfekta stället när du vill komma i 

kontakt med någon i styrelsen eller 

boka kvarterslokalen. 
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VÄLKOMMEN TILL 
VADARDAGEN 6/5 

 

Förra året gav vi städ- och plantbytardagen ett nytt namn 
och vi kallar den sedan dess för Vadardagen. För den som 
vill finns det fortfarande möjlighet att byta plantor med 
varandra och vi kommer att städa fint i våra buskar och på 
våra gårdar. Vi har utökat antalet aktiviteter och det 
kommer att bli en härlig dag tillsammans! 

 

Kom och se fina alster i vävstugan 11:00 – 13:00 

De som väver i vår vävstuga kommer visa upp det som 

gjorts under vävtimmarna. Kom förbi oss på Torsten Alms 
gata 94 och titta och lär dig mer om väveriets hantverk, vi 

svarar på frågor och om någon vill prova på finns det 

självklart möjlighet till det.  
 

Pingisbordet är uppdukat! 

Pingisbordet i föreningslokalen kommer stå framme hela 

dagen. Kom och prova på att spela så länge vi är där. 

 

Besök det upprustade gymmet 11:00 – 15:00 

Vi ställer upp dörrarna till gymmet så att alla kan titta in 

och se var det finns och vad vi har. Vi har just skaffat ny 

utrustning. Tack vare ett bidrag från Stockholmshem förra 

året har vi kunnat köpa in en riktigt fin crosstrainer, och en 

ny motionscykel är också på gång. Välkommen till 

Örnbacken 36! 

 

Efter städ blir det korv 

Vi gör fint på våra gårdar och som belöning blir det korv 

med bröd och dricka. Städmaterial finns att hämta vid 

grillplatsen på Örnbacken från klockan 11:00, vi tänder 

sedan grillen så att den är varm och redo att grillas med 

klockan 12:00. 

 

Byt plantor med varandra 

Om du har en planta, stickling eller fröer som du vill byta 

så kom och gör det vid grillplatsen på Örnbacken från 

klockan 11:00. I skrivande stund finns det även minst en 

odlingslåda kvar att hyra, kanske behöver du någonstans att 

plantera dina nya växter? Först till kvarn på 

odlingslådorna… 

Odlingspyssel för barnen finns vid grillplatsen! 

 

Styrelsen finns på plats hela dagen för att svara på frågor 

och ta emot tips och kommentarer. Ni hittar oss i tröjorna 
med fågeln Vadaren på. 

 

Vi ses från klockan 11:00 söndagen den 

6:e maj! Om vi skulle drabbas av regn 

förflyttas utomhusträffarna till 

kvarterslokalen. 

 

En sammanfattning av tiderna som gäller under dagen: 

Städning av kvarteret påbörjas klockan 11:00 

Visning i vävlokalen: 11:00-13:00 

Plantbytarträff och odlingspyssel för barnen från 11:00 

Gymmet är öppet 11:00-15:00 

Korvgrillning 12:00-13:30 

Pingisbordet finns på plats: 11:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   VADARNYTT APRIL 2018 
Informationsblad från din lokala hyresgästförening i kvarteret Vadaren  

 

MEN HUR TÄNKER NI?

En nybliven mattes undran 

I höstas blev jag matte till en liten hund. Det är en helt ny 

tillvaro. På mina promenader har jag lärt känna massor av 

trevliga grannar som jag aldrig talat med förut, och träffat 

mängder av rara hundar av alla storlekar och sorter. Det 

har varit fantastiskt kul! 

MEN. En sak är inte rolig. Det är alla hundlortar som 

ligger och glänser i gräset/löven/snön längs gångvägar 

och stigar så snart man kommer bara några meter från 

innergårdarna (och ja, det finns tyvärr en och annan hög 

där också). Och här går förskolebarnen på utflykt, här 

leker de större barnen och här joggar folk i alla åldrar. Det 

är ju inte direkt någon vildmark som tar vid bakom husen. 

Här går förövrigt också mängder av hundar, av vilka 

många dras till andra hundars bajs. 

Så hur tänker man när man inte plockar upp efter sin 

älskling i ett så tätt bebott område som här? Tror man att 

bajset försvinner bara det kommer lite regn eller några 

höstlöv ovanpå? Det gör det inte – Inte ens under de 

regnigaste perioderna – kan jag meddela efter att ha gått 

förbi samma högar dag ut och dag in. Eller tänker man att 

det inte är så farligt om det bara är en liten hög från en 

liten hund? För egen del tycker jag att det är lika äckligt 

att råka trampa i chihuahua-bajs som i en lort från en 

rottweiler. 

Det finns människor som ogillar hundar och oss 

hundägare. När jag kryssar mellan högarna och försöker 

hindra min egen valp från att undersöka dem alla, är det 

inte utan att jag förstår varför. 

Kerstin Ahlberg 



Snart har vi Swish 

Efter många förfrågningar och en del efterforskning har 

styrelsen sedan ett tag beslutat att vi skall skaffa Swish. 

Detta främst för betalning av hyran för Kvarterslokalen. 

 

 

Lekställningen  

I december sökte vi ett bidrag för att kunna får en mer 

påkostad lekställning på mittengården. Strax innan påsk 

fick vi beskedet att Stockholmshemspotten har beviljat vår 

ansökan och kommer skjuta till pengar till lekställningen! 

Otroligt glädjande nyheter tycker vi i styrelsen och ser 

fram emot att se lekplatsen växa fram, förhoppningsvis 

redan i sommar! 

 

 

 

 

 

 

Den tilltänkta lekställningen för mittengården 

 



 

Odlingslådor lediga 

I kvarteret Vadaren har vi totalt 19 odlingslådor till 

utlåning. Odlingslådorna hyrs ut i treårsperioder.  

Är du sugen på att odla? Anmäl dig till kvarterets två 

pallkrageodlingar, minst en plats är ledig inför våren. 

Mejla till sanna.kolk@gmail.com vid intresse. Först till 

kvarn! 
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