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Rusning till Vadarens gym 

Vårt gym i källaren på Örnbacken 36 blir allt mer populärt. Efter 

upprustningen i höstas används träningsredskapen varje dag. 

Men många användare innebär också mer slitage och att det blir smutsigare. 

Det ställer i sin tur högre krav på oss som utnyttjar gymmet. Ansvaret för att 

vårda utrustningen och hålla rent i gymmet ligger bara på oss. Torka av 

redskapen! Snygga till efter dig på toaletten!  Och anmäl om det saknas 

toalettpapper eller rengöringsmedel eller om något är trasigt per e-post till 

föreningens gymansvarige Ernesto Andrade. ernesto.andrade@vadaren.se 

Tyvärr kan inte alla som vill få egna nycklar till gymmet – Stockholmshem 

vill inte att för många nycklar är i omlopp. Därför finns nycklar utplacerade 

hos flera hushåll på alla gårdar där vem som helst kan få låna dem. Namn, 

adress och telefonnummer till nyckelinnehavare finns på www.vadaren.se. 



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. 



Hög tid att börja odla! 

 

Någon har för många pelargonsticklingar – och du har kanske fler 

tomatplantor än du behöver? Så kom och byt plantor med dina grannar på 

Vadardagen söndagen den 28 april! Om du inte har börjat odla än är det hög 

tid att sätta igång. 
 



 
Tors 25/4 Bostadsmöte 

Dags för vårens bostadsmöte. Vi börjar i Kvarterslokalen på 
Örnbacken 38 klockan 19:00. 

Sön 28/4 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 

Kontaktperson: Ernesto Andrade 

ernesto.andrade@vadaren.se 

 

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: Hanna Hjortbrink, 

webmaster@vadaren.se 

 

 

 

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 28/4 

 

Vadardagen är här för att stanna och för den som vill finns 
det naturligtvis fortfarande möjlighet att byta plantor med 
varandra och vi kommer att städa fint i våra buskar och på 
våra gårdar. Vi har flera 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 ju  under 2018 

skaffat lite ny utrustning. Välkommen till Örnbacken 36! 

 

Per Nilsson ställer ut 

Läs mer om Per på sidan 3. 

 

 

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 

28:e april! 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 

Konstutställning i Kvarterslokalen: 11:00-15:00 
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Därför heter det Vadarnytt 

Har du tänkt på att vi omges av många fågelnamn? Vi har 
postadress Hägersten och många av oss bor på 
Örnbacken. Alla bor vi i kvarteret Vadaren. Därför heter 
vår lokala hyresgästförening LH Vadaren, vårt 
informationsblad Vadarnytt och vår vårfest Vadardagen. 
Den vackra hägern som är vår logga är en vadarfågel och 
den har tecknats av Malin Swerin som tidigare bodde här 
men nu har flyttat till Småland.  
 

 

Per Nilsson – Kvarterets konstnär 

Per Nilsson, född och uppvuxen i Småland, kom hit 

under tidigt 2000-tal. Han började måla redan i tidiga 

tonåren och har studerat vid Kungliga konstakademien i 

Stockholm där han också ställt ut sina verk. Under årens 

lopp har han även ställt ut bland annat på ”Unga 

tecknare” på Nationalmuseum och nu senast på 

Liljevalchs konsthall på vårsalongen. 

Under Vadardagen kommer hans konst att vara upphängd 

i Kvarterslokalen för oss att ta del av. 

 

 

Parkering på gårdarna 

Som alla vet är det inte tillåtet att ha sin bil parkerad på 

gårdarna för annat än av- och ilastning. 

Tyvärr är det många som inte respekterar detta.  

Skärpning! 

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! 

 

 

 

Stockholmshyra – inte marknadshyra 

Stockholmshem har tillsammans med de andra två 

allmännyttiga bostadsbolagen gjort en överenskommelse 

om att införa ”systematisk hyressättning” kallad 

Stockholmshyra. 

Avsikten är att utveckla och stärka hyresrätten och 

motverka utvecklingen mot marknadshyra. 

Överenskommelsen innebär att alla hyror på sikt kommer 

att införas enligt det nya systemet med start 2020. 

Vill du veta mer om vad det kommer att innebära för oss 

så kom på nästa bostadsmöte. Då kommer vi att kunna ge 

mer information.  

Hälsar styrelsen 

 

 

 

Klimat- och miljögrupp 

På årsmötet efterfrågades att ha en klimat/miljögrupp i 

kvarteret. Vi har tidigare haft en miljögrupp som dock 

avslutades då fler av gruppmedlemmarna flyttade från 

området. Om intresse finns för att börja på nytt anmäl er 

till styrelsen och ge också förslag på vad gruppen skulle 

kunna jobba med för frågor. 
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Vi är med i styrelsen: 

Ordförande:  

Kerstin Strandskog, ordf@vadaren.se 

 

Kassör:  

Kerstin Ahlberg, kassor@vadaren.se 

 

Sekreterare:   

Wiwi Stefanicki, sekr@vadaren.se 

 

Ledamöter:  

Lennart Berget, lennart.berget@vadaren.se  

   

Hanna Hjortbrink, hanna.hjortbrink@vadaren.se  

 

Suppleanter:  

Eleonora Bognar, eleonora.bognar@vadaren.se 

 

Inger Bergkvist, inger.bergkvist@vadaren.se  

 

Anna Jansson, anna.jansson@vadaren.se 

 

Björn Spångberg, bjorn.spangberg@vadaren.se 

 

Jean-Claude Delbravo, jean-claude.delbravo@vadaren.se 
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