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Gym, bastu och kvarterslokal öppnar igen den 15 augusti 

Gymmet och bastun på Örnbacken 36 och kvarterslokalen Örnbacken 38 

som varit stängda av smittskyddsskäl kommer att öppnas igen den 15 augusti 

(om inget oförutsett inträffar). 

Till gymmet finns det nu ett Aptus-lås som kan öppnas med samma 

nyckelbricka som går till tvättstugan. MEN först måste man få sin 

nyckelbricka aktiverad för tillträde till gymmet. Skriv till 

styrelsen@vadaren.se och uppge namn på den som står på 

lägenhetskontraktet, adress och lägenhetsnumret som står högst upp på 

lägenhetsdörren, så ser vi till att nyckelbrickan aktiveras. 

Datum för återöppnandet av lokalerna kan komma att ändras beroende på 

hur Coronasmittan utvecklas. Aktuell information finns alltid på 

www.vadaren.se. 



Regler om smittskydd fortfarande giltiga 

Även om gym, bastu och kvarterslokal öppnas i augusti är de allmänna 

reglerna om begränsning av smittspridningen fortfarande giltiga. Det gör det 

särskilt viktigt att de som använder gymmet verkligen gör rent redskapen 

efter sig. Det har gällt hela tiden, men nu är det viktigt också för att hindra 

smittspridning eftersom virus kan finnas kvar på ytor som handtag och 

träningsredskap en viss tid. 



Ny belysning i bastun 

Belysningen i bastun har varit ett sorgligt kapitel eftersom armaturen inte 

tålde värmen. Nu har en ny, bastuanpassad belysning installerats. 



Kvarteret får fler cykelställ  

Det är många cyklister i kvarteret Vadaren och det blir trångt i cykelställen. I 

maj rensade Stockholmshem bort en del skrotcyklar som ingen frågat efter på 

mycket länge. Dessutom har lokala hyresgästföreningens styrelse vandrat runt 

tillsammans med entreprenören TÖA som sköter gårdarna för att se var det 

går att placera fler cykelställ. Vi hade också önskat ett skärmtak som kan 

skydda cyklarna mot regn, men något sådant blir det inte eftersom det kräver 

bygglov. 

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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Lasta och lossa javisst –  

men ingen parkering på gårdarna… 
Ibland behöver man köra in på gården för att lasta eller 

lossa något tungt och otympligt. Att parkera där är 

däremot inte tillåtet (vilket alla som bor i kvarteret säkert 

vet). Ändå händer det gång på gång att bilförare, 

antagligen besökare, inrättar privata parkeringsplatser på 

gårdarna, ibland flera nätter i rad. När det händer, skriv 

upp bilens registreringsnummer och ring Stockholm 

Parkering 08-792 96 00. 
 

…och inte på gräsmattorna heller 

Det händer också att bilar som i och för sig har anledning 

att köra in på gårdarna ställs en bit in på gräsmattan – 

som blir sliten och trasig. För att fortsätta vårda våra 

vackra gårdar har TÖA nu placerat ut stora stenblock som 

ska hindra bilar från att köra upp på de värst utsatta 

ställena. 

 

Lekplatser förbättras 

Sandlådorna på den östra gården (ÖB 2 – 18) och 

mittengården är på väg att få ny sand och nya sarger. De 

buskar som tas bort under arbetet kommer att 

återplanteras. 

 

Belysning i trapphus och källare byts ut 

Stockholms hem planerar att byta ut belysningen i 

trapphus och källare mot bättre och energisnålare 

varianter. Exakt när arbetet sätter igång är inte bestämt 

ännu. Vi återkommer med närmare information efter 

nästa samråd med Stockholmshem. 

 

 

 

 

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! 

 

Ordförande:  

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@vadaren.se  

 

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