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Snart öppnar gym, bastu och kvarterslokal igen 

– men särskilda villkor gäller 

Från den 15 augusti blir det åter möjligt att använda bastun och gymmet på 

Örnbacken 36 och kvarterslokalen Örnbacken 38. Men, för att motverka 

spridning av coronaviruset så långt det går kommer särskilda villkor att gälla 

så att det inte blir för trångt och så att inte redskapen i gymmet blir 

smitthärdar. 

VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA GYMMET: 

• Högst tre användare samtidigt. 

• Varje användare måste ha med sig egen handsprit och göra rent de 

redskap som han eller hon har använt. 

• Även toalettstolen ska göras ren. 

• Varje användare som upptäcker att ovanstående regler inte följs har 

ansvar för att meddela bastuansvarige Ernesto Andrade 

ernesto.andrade@vadaren.se. 

• Givetvis gäller också alla de vanliga ordningsreglerna som finns 

uppsatta i gymmet. 

VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA KVARTERSLOKALEN 

• Kvarterslokalen får tillsvidare endast användas för sammankomster 

inom familjen och den närmaste släkten. 

• Det är inte tillåtet att hålla fester (annat än inom familjen) i 

kvarterslokalen. 

Dessutom gäller förstås de vanliga reglerna, bland annat: 

• Det ska vara tyst i lokalen senast kl 21.00. 

• Senast kl 22.00 ska lokalen vara städad (med alla möbler återställda 

på sina platser) och utrymd. Städrutiner finns uppsatta i köket. 



Aktivera din gymnyckel! 

När gymmet öppnar igen kan man komma in där med den nyckelbricka som 

går till tvättstugan – förutsatt att man har bett att få den aktiverad för 

tillträde till gymmet. Om du inte har gjort det ännu, skriv till 

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

står på hyreskontraktet så ser vi till att brickan aktiveras. 

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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Vad ska vi framföra till Stockholmshem? 
I normala fall ordnar LH Vadaren bostadsmöten två 

gånger om året. Mötena är till för att styrelsen ska få veta 

vilka frågor och önskemål om underhåll och förbättringar 

som hyresgästerna har, som vi sedan framför när vi håller 

samråd med Stockholmshem om vad som ska hända i 

kvarteret. 

Av skäl som alla känner till har det inte gått att 

hålla något bostadsmöte under våren och det kommer 

sannolikt inte heller att vara möjligt i höst. Det betyder 

inte att vi ställer in samrådet med hyresvärden. Därför 

hoppas vi att du hör av dig till styrelsen och talar om vad 

du vill att vi ska ta upp nästa gång vi träffar 

Stockholmshem. Adressen är: styrelsen@vadaren.se. 

 

Ta chansen – var med och bestäm! 

Vad som händer i kvarteret Vadaren hänger till stor del 

på oss hyresgäster själva. Gymmet, bastun och vävstugan, 

Vadardagen på våren och de traditionella soppkvällarna 

(eller lasagneafton) på hösten, för att ta några exempel, 

drivs av den lokala hyresgästföreningen.  

Men du kanske tycker att vi borde ha några andra 

verksamheter? Att soppkvällarna ska vara helt vegetariska? 

Eller att den nuvarande styrelsen är lite, lite mossig? Då 

ska du veta att styrelsen skulle välkomna fler engagerade 

grannar som ställer upp. Om du vill vara med och 

bestämma som ledamot i styrelsen eller på något annat 

sätt så hör av dig. Det är roligt och behöver inte vara så 

betungande – och utan styrelse, ingen verksamhet alls! 

Hör av dig till styrelsen@vadaren.se. 

 

 

 

 

 

 

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 

mailto:styrelsen@vadaren.se
mailto:styrelsen@vadaren.se
mailto:ordf@vadaren.se
mailto:kassor@vadaren.se
mailto:sekr@vadaren.se
mailto:lennart.berget@vadaren.se
mailto:erika.holmberg@vadaren.se
mailto:kerstin.ahlberg@vadaren.se
mailto:inger.bergkvist@vadaren.se
mailto:eleonora.bognar@vadaren.se
mailto:jenny.carlstedt@vadaren.se
mailto:jean-claude.delbravo@vadaren.se

