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Återgång till det normala – nästan i alla fall 

Med försiktigt lättade smittskyddsrestriktioner ser vi fram emot en höst med 

lite mer normal verksamhet. Kvarterslokalen på Örnbacken 38 och gymmet i 

källaren på Örnbacken 36 är åter öppna, vi håller bostadsmöte igen och 

första söndagen i advent kommer Lokala hyresgästföreningen traditionsenligt 

att bjuda in till julgröt och skinksmörgås i kvarterslokalen. 

Flickorna/damerna i handarbetsverkstaden (även män välkomnas) återupptar 

sina träffar varannan torsdag (jämna veckor) kl 18.00. Vid alla träffar 

inomhus fortsätter vi förstås att hålla avstånd så länge det behövs och följa 

övriga råd från Folkhälsomyndigheten. 



Bostadsmöte den 22 september 

Vad vill du att Lokala hyresgästföreningen tar upp vid nästa samråd med 

Stockholmshem? Vid bostadsmötet onsdagen den 22 september kl 19 har du 

chansen att framföra önskemål och förslag - eller kritik. Mötet hålls i 

kvarterslokalen på Örnbacken 38. Alla som bor i kvarteret är välkomna! 



Vadarens alldeles egna kör!  

Vid första advent gick en grupp grannar runt och sjöng julsånger på våra fyra 

gårdar. Efter det uppkom det önskemål om att kvarteret Vadaren borde ha 

en kör. Nu när vår gemensamma lokal öppnar igen, så kör vi igång.  

Varje tisdag kl 18.30 under hela terminen träffas vi och sjunger i 

kvarterslokalen Örnbacken 38. Vi kommer hålla minst en meters avstånd 

mellan oss. 

Alla som bor i Vadaren (oberoende om man är med i hyresgästföreningen 

eller inte) är varmt välkomna och alla typer av röster välkomnas. Vadarens 

kvitterkör sjunger för att det är roligt att sjunga! Vi hjälps åt och kommer 

med förslag på sånger. Vi har redan en konsert planerad till första advent, 

vilket innebär att vi kommer att öva en del adventssånger under hösten.  

Sammankallande är Bella. Har ni frågor eller funderingar, maila mig gärna på 

annabel_ronnehed@hotmail.com 

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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Lägenhetsbyte – vi står för flytt och 

flyttstädning! 

FINNES: 2 rum & kök, 68 kvm, hyra 6 844 kr, våning 2, 

Torsten Alms gata 50 

SÖKES: 4:a i kvarteret Vadaren 

 

Vi är en trångbodd familj med två barn och en mamma 

som arbetar hemifrån. Vi trivs i Vadarens fastigheter och 

vill gärna bo kvar i samma område så att barnen slipper 

byta förskola m.m. Är du intresserad av att byta? 

Kontakta Miriam på tel: 070 990 3177 



Nya nycklar till kvarterslokalen 

Då några nycklar till kvarterslokalen på Örnbacken 38 har 

varit på villovägar kommer nycklarna att bytas ut. Nycklar 

kvitteras ut hos Monica Kjellberg i samband med bokning 

av lokalen. 

 

 

 

 

 

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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