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Efter corona: Slut med nyckelkrångel i gym och bastu 

En glad nyhet för alla som vill använda hyresgästernas gym och bastu i 

källaren på Örnbacken 36: Snart blir det möjligt att komma in i där med 

samma nyckelbrickor som går till tvättstugorna och miljörummen. 

Idag behöver man ha en särskild nyckel för att komma in till gymmet och 

bastun och en del har tyckt att det är besvärligt. Nu har lokala 

hyresgästföreningen i kvarteret ordnat så att vi får ett aptuslås dit. När 

installationen är klar kommer man alltså att kunna komma in med sin 

nyckelbricka. 

Men man blir inte automatiskt ansluten till det nya låssystemet. De hushåll 

som vill kunna använda gymmet och bastun måste först anmäla det till lokala 

hyresgästföreningen. Skicka lägenhetsnummer och namn på den som står på 

hyreskontraktet till styrelsen@varaden.se så ser vi till att nyckelbrickan 

aktiveras för tillgång till lokalerna i fortsättningen. 

När detta skrivs är installationen av det nya låssystemet inte riktigt färdig. Å 

andra sidan är gymmet nu tillfälligt stängt för att motverka spridning av 

corona-viruset. Styrelsen återkommer med information när det blir dags att 

öppna det igen.



Gymmet och bastun: så funkar det 

Alla som bor i kvarteret Vadaren får använda gymmet och bastun. 

Öppettider:  kl 06.00 – 21.00. 

Gymmet, som rymmer max tre personer åt gången, behöver inte bokas. Man 

går dit och ser om det är ledigt. Om man stannar för att träna skriver man in 

sig i blocket som finns där. 

Bastun måste däremot bokas i kalendern som ligger inne i bastun. 

Var och en städar, gör rent redskapen och ställer tillbaks dem på plats efter 

sig själv. Det finns ingen avlönad städare utan allt sköts av oss hyresgäster 

själva. När ungdomar under 18 år använder gymmet eller bastun ansvarar 

föräldrarna för att ordningsreglerna följs.  

Om man upptäcker att något är trasigt eller att städmateriel som 

rengöringsmedel eller trasor fattas, ska man anmäla det till föreningens 

gymansvarige ernesto.andrade@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  

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: Anna Sjunnesson, 

webmaster@vadaren.se 
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Vadardagen flyttas till hösten! 
 

Så här års brukar lokala hyresgästföreningen ordna den 

traditionella Vadardagen med städning av kvarteret, byte 

av plantor och sticklingar, korvgrillning och öppet hus i 

de många fritidsverksamheter som finns i kvarteret. I år 

blir det svårt att göra det utan att bryta mot 

myndigheternas rekommendationer om hur vi ska bete oss 

för att motverka spridning av covid-19. Styrelsen har 

därför beslutat att skjuta fram Vadardagen till i höst då vi 

hoppas att restriktionerna har mildrats. Detsamma gäller 

det bostadsmöte som vi brukar hålla under vårterminen. 

Av samma anledning gör handarbetsverkstaden och 

yogagruppen uppehåll tills tiderna blir bättre. 

 

Dags att odla igen 

Vad som går utmärkt trots virusets härjningar är förstås 

att odla sin trädgård. Om man inte har någon trädgård har 

man som boende i kvarteret Vadaren också chansen att 

låna en av de 19 pallkragar som finns i kvarteret för sina 

odlingar under tre år. Därefter får man lämna platsen åt 

någon annan. Den som är intresserad kan kontakta Sanna 

Kolk, sanna.kolk@vadaren.se och ställa sig i kö för en 

sådan odlingslåda. 

 

Fimparna förorenar våra vatten! 

Det är numera väl känt att cigarettfimpar som slängs på 

marken hör till de värsta förorenarna i naturen. Filtren 

förs med vindarna och regnen till sjöar, hav och 

vattendrag, där de kan skada fiskar och fåglar. Därför ’är 

det ledsamt att se alla fimpar (och tomma cigarettpaket) 

på marken i kvarteret. På sina håll ligger de i drivor!  

Det finns gott om askkoppar på gårdarna. Använd dem! 

Och släng gärna de använda snusportionerna där också!. 

 

 

Nyinflyttad? 

Frågor om boendet? 

Förslag till aktiviteter? 

Kontakta oss i styrelsen! 

Vad gör egentligen en lokal hyresgästförening (LH)? Ja, 

här i kvarteret Vadaren är det till exempel LH som driver 

kvarterslokalen på Örnbacken 38, gymmet och bastun, 

vävlokalen, pallkrageodlingarna med mera. Två gånger om 

året har styrelsen också samråd med Stockholmshem och 

för fram hyresgästernas frågor och önskemål om underhåll 

och förbättringar. Så har LH bland annat sett till att vi 

har fått fler grillplatser och en ny lekställning på 

mittengården och att kvarterslokalen har rustats upp med 

nya vitvaror. Så hör av dig till oss om du har förslag eller 

frågor! 

 

Orrdförande:  

Kerstin Strandskog, ordf@vadaren.se 

 

Kassör:  

Hanna Hjortbrink, kassor@vadaren.se 

 

Sekreterare:   

Wiwi Stefanicki, sekr@vadaren.se 

 

Ledamöter:  

Lennart Berget, lennart.berget@vadaren.se  

   

Erika Holmberg, erika.holmberg@vadaren.se  

 

Suppleanter:  

Kerstin Ahlberg, kerstin.ahlberg@vadaren.se  

 

Inger Bergkvist, inger.bergkvist@vadaren.se 

 

Eleonora Bognar, eleonora.bognar@vadaren.se 

 

Jenny Carlstedt: jenny.carlstedt@vaaren.se  

 

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