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Nu startar Vadarens handarbetsverkstad 

Laga det trasiga blixtlåset på jeansen? Sticka något värmande till vintern? Bli 

klar med det där halvfärdiga handarbetet – eller fixa något helt annat? Kom 

och gör det tillsammans med oss i Vadarens handarbetsverkstad! 

Vi träffas klockan 18:00 torsdagar i jämna veckor, det vill säga varannan 

vecka, i kvarterslokalen på Örnbacken 38. De närmast kommande träffarna 

blir alltså den 17 oktober, 31 oktober och 14 november. 

Symaskin finns! 

Vill du veta mer, hör av dig till Kerstin Ahlberg, 070-380 67 90. 



 
Tors 7/11 Lasagnetorsdag 

I förnyelsens tecken kommer lokala hyresgästföreningens 

traditionella soppkväll i år att bli en lasagnekväll. Annars blir 

det som vanligt: lokala hyresgästföreningen bjuder på maten 

– men du ger ett bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR. Så 

välkommen att äta lasagne tillsammans med grannarna från 

klockan 17:00 torsdagen den 7 november. Både glutenfritt 

och vegetariskt alternativ kommer att finnas. 

 

Tors 5/12 Bostadsmöte med julpyssel 

Bostadsmötet kombineras med risgrynsgröt, skinksmörgås 

och pepparkakor. Till den pysselsugne finns massor med 

material! Vi ses 17:00 för att äta och startar mötet 18:30 i 

Kvarterslokalen. 

 





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. 

 

 

 

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 

 

Yogagruppen: Kvarterslokalen onsdagar  

Kontaktperson: 

michael.bostrom@hotmail.com 

 

Handarbetsverkstad: Kvarterslokalen 

varannan torsdag (jämna veckor) 

Kontaktperson:  

Kerstin Ahlberg 070-380 67 90 

 

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, 076-174 02 62 

 

Webmaster 

Kontaktperson: Hanna Hjortbrink, 

webmaster@vadaren.se 
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Äntligen stannar buss 907 på Örnbacken! 

 

Till glädje för alla som har svårt att gå stannar lokalbuss 

907 numera även högst upp på vändplanen på Örnbacken.  

Den lilla bussen går i skytteltrafik mellan Fruängsgården 

och Liljeholmen måndag – fredag. Sen tidigare finns en 

hållplats vid vändplanen på Torsten Alms gata, men 

numera kan man alltså slippa traska den kämpiga backen 

upp till Örnbacken om man bor där.  

Om man vill bli hämtad på Örnbacken måste man ringa 

till 08-55 66 88 15. Om man vill stiga av där räcker det 

att säga till chauffören när man kliver på. 

 

 

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. 

 

Yoga med grannarna 

Visste du att det finns en yogagrupp i kvarteret som 

träffas i kvarterslokalen på Örnbacken 38 varje onsdag 

klockan 18:00? Alla som bor i kvarteret är välkomna att 

delta. Vill du veta mer, mejla till 

michael.bostrom@hotmail.com. 

Snälla, ställ inte upp portarna! 

På anslagstavlorna i portarna varnar Stockholmshem för 

att släppa in obehöriga i fastigheten. Det händer till 

exempel att portar står uppställda efter att de ska vara 

låsta eller att portlås manipuleras med tuggummin eller 

fimpar för att de inte ska gå igen. Det underlättar för 

tjuvar och i somras inrättade en person sin bostad – och 

toalett – i ett trapphus. Så se till att porten stängs igen om 

du tillfälligt behöver ställa upp den. 

 

 

 

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 

mailto:ernesto.andrade@vadaren.se
http://www.vadaren.se/
mailto:ordf@vadaren.se
mailto:kassor@vadaren.se
mailto:sekr@vadaren.se
mailto:lennart.berget@vadaren.se
mailto:hanna.hjortbrink@vadaren.se
mailto:eleonora.bognar@vadaren.se
mailto:inger.bergkvist@vadaren.se
mailto:anna.jansson@vadaren.se
mailto:bjorn.spangberg@vadaren.se
mailto:jean-claude.delbravo@vadaren.se

