
   VADARNYTT OKTOBER 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  
 

Nattvandring i Vinterviken 

I våras startade en grupp föräldrar och anhöriga en nattvandringsgrupp kring 
Vinterviken, för att bygga goda relationer med våra unga och finnas till 
hands som trygga vuxna i vårt närområde på kvällar. Gruppen är organiserad 
genom www.nattvandring.nu och är under uppbyggnad.  

Nu behöver vi fler som vill ta ett mer aktivt engagemang om Vinterviken 
Nattvandrare ska hållas vid liv. Att vara mer aktiv innebär att man ansvarar 
för att vandringen blir av, lägger upp ett event på Facebook, håller koll på 
vem som går med och skriver några rader om var man har gått och vad man 
har sett för att återrapportera till Nattvandring.  

Några saker som är bra att veta: 

 Vi är en ideell och frivillig föräldra-/anhöriggrupp. 

 Vi står för alla människors lika värde och rättigheter och accepterar 
inga former av diskriminering, vare sig inom gruppen eller gentemot 
ungdomarna.  

 Vi nattvandrar för att öka vuxennärvaron i vårt närområde. 

 Vi bestämmer själva var och när vi går, men det går bra att tipsa oss 
via Messenger med förslag på platser/tider. 

 Vi har kontakt med fältassistenterna i Hägersten-Liljeholmen. 

 Vi har inga officiella befogenheter eller skyldigheter som grupp att 
ingripa. Om vi anser att någon behöver mer hjälp än vi kan eller bör 
ge så kontaktar vi socialtjänsten, sjukvården, polis, etc.  

Är du nyfiken och vill delta eller bara veta mer? Hör gärna av dig till mig på 
annabel_ronnehed@hotmail.com eller telefon 0704 24 44 04. Du kan också 
kontakta vinterviken@nattvandring.nu. 

Annabel Ronnehed, Örnbacken 26, 5 tr.  


Tors 11/10 Soppkväll 

Kom till Kvarterslokalen och häng med dina grannar en stund! 
För en valfri peng, som oavkortat går till FN:s flyktingorgan 
UNHCR, bjuder Hyresgästföreningen på matig soppa och 
våfflor. Välkomna från klockan 17:00. 

  
Ons 28/11 Julpyssel och julgröt i samband med bostadsmöte 

Vi träffas i lokalen och äter gröt och barnen har möjlighet att 
julpyssla medan vi har bostadsmöte. Vi börjar äta vid 17:00 och 
sedan följer mötet 19:00. Välkomna till kvarterslokalen på 
Örnbacken 38. 

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: Hanna Hjortbrink, 
webmaster@vadaren.se,  
0708-58 00 36 
 


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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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. 


Hatha yoga i kvarterslokalen 

På tisdagar och torsdagar från klockan 18:00 är du 
välkommen på Hatha yoga i kvarterslokalen. Hatha yoga 
är den äldsta och mest kända formen av yoga, ur vilken de 
flesta andra yogaformerna härstammar. Genom att träna 
kroppen påverkar man även sinnet och skapar inre balans 
och harmoni: kropp och knopp. Irina, som är diplomerad 
yogalärare från Ryssland, leder passen. Välkommen! 


Uppställda portar underlättar för tjuvar 

Flera lägenhetsinbrott ägde rum i kvarteret i somras. 
Samtidigt kunde man se entréportar och dörrar till 
källaringångar stå uppställda långt efter att de borde ha 
varit låsta. Kanske var det ett sätt att få lite korsdrag i 
huset i den tryckande värmen.  

I samma veva upptäckte Lokala hyresgästföreningen att 
det saknas lås på dörrarna i vissa källargångar på 
mittengården, med resultatet att man kan komma direkt in 
i trapphuset från (den uppställda) dörren till 
källaringången.  

Allt detta underlättar jobbet för eventuella tjuvar. Lokala 
hyresgästföreningen har därför begärt att Stockholmshem 
ska installera lås där sådana saknas.  

Men ansvaret för att inte lämna portarna uppställda på 
kvällar och nätter faller på oss själva. 

 

 

Lekställningen  

Äntligen står lekställningen på mittengården på plats! 
Fredagen den 29/9 hade vi invigning med många glada 
barn som bjöds på saft och bulle.  

 

 

 

 

 

 

 


Odlingslådor lediga 

I kvarteret Vadaren har vi totalt 19 odlingslådor till 
utlåning. Odlingslådorna hyrs ut i treårsperioder.  

Är du sugen på att odla? Anmäl ditt intresse till kvarterets 
två pallkrageodlingar. Mejla till sanna.kolk@gmail.com 
vid intresse. Först till kvarn! 


Nytt i kvarterslokalen på Örnbacken 38 

I somras fick kvarterslokalen sig ett lyft med nytt kylskåp 
och frys, ny spis samt en helt nyinstallerad diskmaskin! I 
augusti lät vi även en firma storstäda hela lokalen och dess 
utrymmen. Du vet väl om att du enkelt kan hyra lokalen 
via www.vadaren.se och att det enbart kostar 50:- per 
tillfälle? Perfekt för den stora middagen, barnkalaset eller 
julminglet! 

 

 

 

 


