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Nyckelbricka och porttelefon börjar bli en vana 

Nu har vi väl börjat vänja oss vid systemet med nyckelbrickor och 
porttelefon för att komma in i husen? Ett vanligt misstag i början var att man 
inte insåg att olika brickor ger olika behörighet: Med bricka nr 1 och 2 
(”vuxenbrickor”) ska man komma in även i tvättstugor och miljörum, medan 
bricka nr 3 och 4 (”barnbrickor”) enbart gör det möjligt att komma in i 
porten. Om någon nyckelbricka fortfarande inte fungerar som den ska är det 
bara att ringa till Stockholmshems felanmälan. 

Om polis, ambulans eller brandkår behöver komma in ordnar de det själva. 
Hemtjänsten måste dock använda porttelefonen. Då gäller det förstås att den 
de ska till hör signalen och kan släppa in dem. Ett alternativ är att den som 
har hemtjänst lånar ut en av sina barnbrickor till hemtjänsten. 

        
Snart får vi ett räcke i den branta backen 

Som Vadarnytt tidigare rapporterat har Lokala hyresgästföreningen framfört 
önskemål till Stockholmshem om ett räcke att hålla sig i i den branta backen 
utanför kvarterslokalen på Örnbacken. Nu har Stockholmshem sagt ja! 
Arbetet ska påbörjas inom kort. 

        
En pallkrage ledig för hugad odlare 

Är du intresserad av att odla? Lokala hyresgästföreningen har hand om ett 
antal pallkragar som man kan låna gratis i treårsperioder. De finns på två 
platser, en vid grillplatsen på Örnbacken och mellan låghusen på Torsten 
Alms gata. 

Det finns idag en ledig pallkrage på Torsten Alms gata och det går också bra 
att ställa sig i kö inför nästa år. Kontakta sanna.kolk@gmail.com.  

        
När öppnar kvarterslokalen igen? 
När detta skrivs rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortfarande att man 
begränsar sitt umgänge inomhus till ”en mindre krets”. Så snart 
rekommendationerna lättar kommer kvarterslokalen på Örnbacken 38 åter 
att bli möjlig att boka. Håll koll på LH Vadarens hemsida www.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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Laddstolpar i kvarteret? 
Några hyresgäster har undrat om det går att få laddstolpar 
för elbilar installerade i kvarteret. Hyresgästföreningen har 
tagit upp frågan med Stockholmshem som hänvisar till 
https://www.stockholmshem.se/hyresgast/boendeservice
/laddplats-for-elbil/. Där kan man lämna in en 
intresseanmälan så undersöker kundservice om det är 
möjligt att installera laddplats här. 

Hyresgäster som vill använda laddmöjligheten betalar en 
hyra, för närvarande 625 kr i månaden, utöver kostnaden 
för p-platsen. 

 
Entreprenören ska informera bättre 

Vårbruket på gårdarna har pågått för fullt, ibland med 
ganska mycket oväsen vilket har varit extra störande 
eftersom många arbetar hemifrån. Någon hyresgäst som 
bor på bottenvåningen har också utan förvarning fått alla 
insynsskyddande buskar jämnade med marken. 
Entreprenören Bite som sköter gårdarna har nu lovat att 
försöka informera bättre i förväg när störande aktiviteter 
är på gång. 

 
LH Vadaren har fått ny styrelse  

Vid lokala hyresgästföreningens årsmöte i april valdes ny 
styrelse. Stefan Granér på Örnbacken 2 blev ny suppleant 
i stället för Eleonora Bognar som hade avböjt omval. 
Annars ser styrelsen ut som tidigare. Föreningen fick 
också (äntligen) en valberedning som består av Staffan 
Börjesson, Örnbacken 26, och Ulrika Larsson, Örnbacken 
2. 

 
 

 

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 och pallkrageodlingarna. Två gånger om året 
har styrelsen också samråd med Stockholmshem och för 
fram hyresgästernas frågor och önskemål. Så har LH 
bland annat sett till att vi har fått fler grillplatser 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 
 
Jenny Carlstedt: jenny.carlstedt@vadaren.se  
 
Jean-Claude Delbravo, jean-claude.delbravo@vadaren.se 
 
Stefan Granér, stefangraner@vadaren.se 
 
Valberedning:  
Staffan Börjesson och Ulrika Larsson, 
valberedning@vadaren.se  
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