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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 
Kassör: Kerstin Ahlberg, kassor@vadaren.se, 08-19 56 34  Suppleant: Ann-Sofie Johansson, ann-sofie.johansson@vadaren.se, 0733-50 07 03 
Suppleant: Inger Bergkvist, inger.bergkvist@vadaren.se, 076-006 59 89 Suppleant: Hanna Hjortbrink, hanna.hjortbrink@vadaren.se, 0708-58 00 36 
 

Återvinn ditt matavfall 
Det finns fortfarande möjlighet att hämta ut ett startkit för att återvinna sitt 
matavfall. Startkit och nyckel till den särskilda avfallsbehållaren kan hämtas 
på Stockholmshems kontor i Skärholmen, Måsholmstorget 16. 
Avfallsbehållarna finns belägna vid soprummet på Örnbacken samt Torsten 
Alms gata 92 utanför garaget. 

 


 

Kvarterslokalens ansvarige får ordet 
Jag står ansvarig för kvarterslokalen på Örnbacken 38 vilket innebär att jag 
bokar och lämnar ut nycklar samt beställer städmaterial när det börjar ta slut. 
Jag tycker mestadels att allt fungerar bra. Det som dock ej fungerar helt 
tillfredställande är städningen. Jag hör upprepade gånger att man inte städat 
ordentligt efter sig.  

Jag skulle vilja att vi tänker så här: 

Lokalen är allas vår lokal. Vi kan hyra den för en symbolisk summa (50 kr). 
När vi har använt den så dammsuger och våttorkar vi samtliga utrymmen 
(utom styrelsens rum som är låst) trots att vi inte har nyttjat alla rummen.  
På så sätt håller vi vår lokal fräsch och fin. Går en glödlampa sönder: byt den. 
Var också noga med att lämna igen nycklar så fort du är klar. Jag får ibland 
(ibland lite mer än ibland) ”jaga” nycklar som inte hittat tillbaka. 

Hälsningar Monica Kjellberg 


 

Lekredskap kommer tillbaka 
Klätterställningen på mittengården är sedan drygt ett år borttagen. Styrelsen 
har lämnat in förslag på ny lekställning och inväntar i dagsläget ett svar från 
Stockholmshem. För att öka chanserna till en lite dyrare lekställning kommer 
vi söka pengar från den så kallade Stockholmshemspotten. Varje år tilldelas 
Hyresgästföreningar runt om i staden öronmärkta pengar för olika projekt de 
ansökt om. Vi fick så sent som i våras pengar för den nya Crosstrainern. 

Hiss- och fasadrenoveringar fortsätter 

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


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: Vakant  
 
Pallkrageodlingarna Örnbacken och 
Torsten Alms gata 
Kontaktperson: Sanna Kolk 
sanna.kolk@gmail.com, 0704-09 87 68 
 
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 på Örnbacken 38.  
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2 350 kr till UNHCR 
2 350 kronor samlade hyresgästerna i kvarteret in till 
FNs flyktingorgan UNHCR vid sopp- och våffelkvällen 
den 12 oktober. Det var tredje året i rad som LH 
Vadaren ordnade en sådan kväll, där grannar ses och lär 
känna varandra över en tallrik soppa med en våffla till 
efterrätt. 
 
 


 

 

Använda gymmet? Tänk på det här! 
I källaren på Örnbacken 36 finns hyresgästernas gym och 
bastu. Man behöver inte boka tid för att använda dem, 
bara låna en nyckel och gå dit. På www.vadaren.se kan 
du se var nycklar finns att låna. Allt sköts på frivillig basis 
av oss hyresgäster själva. Ett villkor (som det ibland 
slarvas med) är därför att var och en städar efter sig och 
lämnar lokalen lika snygg som man själv vill se den nästa 
gång. Dessutom ska man skriva upp när man har varit 
där på en lista som finns i lokalen. Det är viktigt, för då 
kan vi visa för Stockholmshem att gymmet faktiskt 
används, så att vi får fortsätta disponera lokalen. 
 
 


 
 
Ut i naturen med vovven 
Det finns många hundar i kvarteret, och med naturen 
runt knuten finns det också gott om promenadvägar där 
vovvarna kan rastas. Att de inte ska rastas på 
innergårdarna är självklart, liksom att mattar och hussar 
ska plocka upp efter sin hund - även vid 
promenadstigarna. 

 
 

Ta hand om cykeln 
Vintern närmar sig men trots det så är det fortfarande 
några som cykelpendlar. Låt oss underlätta för dem 
genom att vi sommarcyklister ställer undan våra cyklar, 
framförallt de som står under tak/balkonger, så att året-
runt-pendlarna får en snöfri cykel på morgonen. Har du 
en gammal cykel som du behöver bli av med men inte vet 
hur? Kontakta Hanna i Styrelsen så hjälper hon till! 
 


 
”För fler hyresrätter med rimliga hyror – Hem 
för alla” 
Så lyder Hyresgästföreningens slogan för deras kampanj 
och namninsamling för just rimligare hyror, både för 
unga och gamla i alla skeenden av livet. Äldre har inte råd 
att bo kvar, unga kan inte flytta hemifrån. Fmailjer bor 
trångt och par som separerar har svårt att hitta nya hem, 
jobb- och utbildningsmöjligheter blir lidande. Håller du 
med? Skriv på namninsamlingen på 
Hyresgästföreningens hemsida eller kontakta Kerstin 
Strandskog i Styrelsen för att skriva under om du inte 
har möjlighet att göra det digitalt. 
www.hyresgastforeningen.se/paverka/kampanjer/region/
stockholm/hem-for-alla 
 
 


 
Tors 7/12 Grötmöte 

Torsdagen den 7 december kommer vi 
anordna vårt traditionsenliga grötmöte. Vi 
träffas i Kvarterslokalen och äter 
risgrynsgröt tillsammans. Efter gröten har 
vi bostadsmöte och under tiden kan 
barnen pyssla. Vi börjar bjuda på gröt 
klockan 17:00 och mötet startar 19:00. 

 
 


