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Vi är med i styrelsen: 
Ordförande: Kerstin Strandskog, ordf@vadaren.se, 08-19 72 83  Sekreterare: Ernesto Andrade sekr@vadaren.se, 0706-92 43 57 
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Suppleant: Inger Bergkvist, inger.bergkvist@vadaren.se, 076-006 59 89 Suppleant: Hanna Hjortbrink, hanna.hjortbrink@vadaren.se, 0701-54 35 70 
 

Vadar-bor vill återvinna 

Mer än 80 av hushållen i kvarteret Vadaren kvitterade ut ”startkit” för 
återvinning av matavfall när hyresvärden hade bjudit in den 3:e maj. Det är en 
betydligt högre andel än i andra områden där försöksverksamheten pågår. 
Den som missade tillfället har fortfarande en chans. Startkit och nyckel till 
den särskilda avfallsbehållaren kan hämtas på Stockholmshems kontor i 
Skärholmen, Måsholmstorget 16. 


Håll trafikbommarna stängda! 

Efter några obehagliga möten mellan barn och bilar på gårdarna sattes 
bommar upp vid infarterna. De går att öppna när man verkligen behöver köra 
in på gården, men annars ska de vara stängda. Tyvärr glömmer alltför många 
att stänga dem efter att ha uträttat sitt ärende.  

Lokala Hyresgästföreningen har frågat om Stockholmshem kan installera ett 
system där bommarna stängs automatiskt. Svaret blev att sådana system är för 
osäkra. Vi får alltså fortsätta att öppna och stänga för hand. Låt oss hjälpas 
åt att hålla bommarna stängda! 


Lekredskap kommer tillbaka 

Varför togs klätterställningen på mellangården och gungorna på Torsten 
Almsgården bort? Svaret är att Stockholmshem tvingades göra det efter en 
säkerhetsbesiktning. Underlaget är för hårt om barnen skulle falla.  

Gungorna kommer tillbaka när man har lagt ut ny sand under dem. 
Klätterställningen ska ersättas med något annat. LH Vadaren ska komma 
med förslag till Stockholmshem. 


Sön 21/5 Vadardagen 

Från och med i år byter vi namn på plantbytar- och städardagen 
till VadarDagen. Läs mer på andra sidan! 

  
Tors 12/10 Soppkväll 

Vi bjuder på soppa och våfflor i kvarterslokalen 

Tors 7/12 Grötmöte 
Vi äter risgrynsgröt tillsammans och barnen kan pyssla. 
Efter gröten har vi bostadsmöte. 

Hiss- och fasadrenoveringar fortsätter 

Renoveringar av hissar och fasader i 
kvarteret fortsätter 2017. De som 
berörs får information direkt från 
Stockholmshem. 


LOKALER & GRUPPER 

Föreningslokalen: 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 
Kontaktpersoner: John Oskarsson, 
john.oskarsson@vadaren.se 
Annabel Ronnehed, 08-709 00 04 
 
Pallkrageodlingarna Örnbacken och 
Torsten Alms gata 
Kontaktperson: Julia Nilsson, 
julia.nilsson@vadaren.se 
 
Miljögruppen 
Kontaktperson: Kerstin Strandskog 
ordf@vadaren.se, 08-19 72 83 


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.  



 
  

VÄLKOMMEN TILL VADARDAGEN 21/5 
 

 

Städ- och plantbytardagen har fått ett nytt namn och vi 
kallar den från och med nu för VadarDagen. För den 
som vill finns det fortfarande möjlighet att byta odlingar 
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.  

 

Nytt i lokalen; ett pingisbord! 
Vi har köpt in ett pingisbord som kommer att förvaras i 
föreningslokalen. Kom och prova på att spela mellan 
13:00 och 15:00!  
 

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 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. 
 

Bli inspirerad av yoga 
Ett par gånger i veckan utövas det yoga i 
föreningslokalen. Under VadarDagen kommer en av 
grupperna att prata om yoga och visa upp några olika 
ställningar. Detta sker just i föreningslokalen på 
Örnbacken 38 mellan klockan 11:00 och 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 två 
odlingslådor kvar att hyra, kanske behöver du någonstans 
att plantera dina nya växter? Först till kvarn på 
odlingslådorna… 

Odlingspyssel för barnen finns vid grillplatsen! 

 
Tröttnat på utsikten? 
Att döma av de många lappar som sitter uppe i området 
så verkar det finnas stort intresse av att byta lägenheter. 
Vi arrangerar ett forum för intresserade att komma till 
under dagen där ni kan byta uppgifter med varandra för 
eventuellt byte. Observera att styrelsen inte har något 
med bytena att göra utan enbart vill göra det enklare för 
hyresgästerna att stråla samman och hitta möjliga byten! 
Vi samlas i lokalen klockan 13:00. 

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 21:e maj! Om vi skulle drabbas av 
regn förflyttas utomhusträffarna till 
föreningslokalen. 

 

En sammanfattning av tiderna som gäller under dagen: 

Städning påbörjas klockan 11:00 

Visning i vävlokalen: 11:00-13:00 

Yogauppvisning: 11:00-12:00 

Plantbytarträff och odlingspyssel för barnen från 11:00 

Gymmet är öppet 11:00-15:00 

Korvgrillning 12:00-13:30 

Pingisbordet finns på plats: 13:00-15:00 

Lägenhetsbytarträff med start 13:00 


