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Kom och träffa grannarna på Vadardagen den 15 maj! 

Äntligen kan vi få umgås i kvarteret igen! Efter två års uppehåll ordnar lokala 

hyresgästföreningen den traditionella Vadardagen söndagen den 15 maj med 

start klockan 11. På programmet står bland annat föreläsning och råd om 

balkongodling (läs mer nedanför), gårdsloppis, odlingspyssel för barnen, 

städning av gårdarna och korvgrillning. 

Ett fint tillfälle att återknyta kontakten med alla grannar som har suttit 

instängda så länge! 



Ta chansen att få odlingsråd för just din balkong! 

Alla lägenheter i kvarteret Vadaren har balkong eller uteplats. Men alla har 

olika förutsättningar om man vill odla där. På en del gassar solen när den står 

som högst, andra får bara lite morgonsol. På några blåser det för det mesta, 

på andra är det vindstilla. Och så har vi olika önskemål om vad vi ska odla – 

blommor eller grönsaker eller både och? 

På Vadardagen den 15 maj har du chansen att få råd om vad du kan göra på 

just din balkong av Maria Andersson som är trädgårdsdesigner vid Rosendals 

trädgård. Så här går det till:  

Det hela börjar kl 11 med en föreläsning om vad man alltid måste tänka på 

vid balkongodling. Sen börjar det allra roligaste. Då ska vi gå runt i kvarteret 

och besöka ett antal balkonger/uteplatser med olika odlingsförutsättningar, 

och så berättar Maria Andersson vilka typer av växter som kan passa och 

svarar på frågor om hur vi kan förverkliga våra drömmar.  

Och om du vill kommer vi kanske till just din balkong! Om du vill det, ska 

du anmäla ditt intresse och beskriva din balkong/uteplats (väderstreck, 

vindförhållanden, vad du vill odla etc). Bland intresseanmälningarna väljer vi 

så ut några typbalkonger att besöka. Du får alltså vara beredd på att också ett 

antal intresserade grannar klampar in tillsammans med Maria. På samma sätt 

kan du själv följa med och titta in hos andra grannar. 

Anmäl intresse, ju förr desto bättre, men senast den 6 maj genom att mejla 

till k.e.ahlberg@gmail.com.  

När vi har fått in intresseanmälningarna och gjort urvalet gör vi upp ett 

schema för rundvandringen. Alla detaljer om när, var och hur kommer sen att 

annonseras på anslagstavlorna i kvarteret och i portarna. 



Vi finns förstås även på 

Facebook! Sök upp LH 

Vadaren och få snabbare information 

om vad som händer i området 

www.vadaren.se. 

LOKALER & AKTIVITETER 

Kvarterslokalen: Örnbacken 38 

Kontaktperson: Monica Kjellberg 

lokalen@vadaren.se, 070-453 27 46 

Hitta lediga tider i bokningskalendern 

på hemsidan, www.vadaren.se 

 

Gymmet/bastun: Örnbacken 36 

Kontaktperson: Ernesto Andrade 

ernesto.andrade@vadaren.se 

 

Vävstugan: Torsten Alms gata 94 

Kontaktperson: Lotta Lagermalm 

lotta.lagermalm@vadaren.se 

 

Vadarens Kvitterkör Kvarterslokalen 

tisdagar 

Kontaktperson: Bella Ronnehed 

annabel_ronnehed@hotmail.com 

 

Yogagruppen: Kvarterslokalen onsdagar  

Kontaktperson: 
michael.bostrom@hotmail.com  

 

Handarbetsverkstad: 

Kvarterslokalen kl 18.00 varannan 

torsdag (ojämna veckor)  

Kontaktperson:  
Kerstin Ahlberg 070-380 67 90 

 

Pallkrageodlingarna Örnbacken och 

Torsten Alms gata 

Kontaktperson: Sanna Kolk, 

sanna.kolk@vadaren.se 

 

Webmaster 

Kontaktperson: Anna Sjunnesson, 

webmaster@vadaren.se 
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Bostadsmöte 28 april 

Torsdag den 28 april kl 19.00 blir det bostadsmöte i 

kvarterslokalen på Örnbacken 38. Alla som bor i kvarteret 

Vadaren är välkomna för att diskutera vad lokala 

hyresgästföreningen ska ta upp på nästa samråd med 

hyresvärden Stockholmshem. 



Bastun rustas upp 

Bastun på Örnbacken 36 behöver rustas upp. Lokala 

hyresgästföreningen hoppas att Stockholmshem ska gå 

med på att lägga om golvet, och föreningen själv kommer 

att ordna med nya lavar och lite annat smått och gott. 

 

Frågor om skyddsrummen i kvarteret 

Lokala hyresgästföreningen har fått frågor om var 

skyddsrummen i kvarteret finns och hur man kommer in 

där om det skulle behövas.  

I kvarteret Vadaren finns tre skyddsrum, ett på varje gård. 

Var nedgången till skyddsrummen finns ser man på en 

skylt med skyddsrumssymbolen som sitter vid sidan av 

porten.  

 

Om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

beslutar att skyddsrummen ska öppnas har 

fastighetsägaren Stockholmshem två dygn på sig att ställa 

dem i ordning. Man kommer inte att behöva några 

särskilda nycklar för att få tillträde till skyddsrummen 

Läs mer på Stockholmshems webbplats: 

https://www.stockholmshem.se/om-

oss/nyhetsarkiv/skyddsrum  

Nyinflyttad? 

Frågor om boendet? 

Förslag till aktiviteter? 

Kontakta oss i lokala hyresgästföreningen! 

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 en 

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:  

Lennart Berget, ordf@vadaren.se 

 

Kassör:  

Hanna Hjortbrink, kassor@vadaren.se 

 

Sekreterare:   

Wiwi Stefanicki, sekr@vadaren.se 

 

Ledamöter:  

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

 

Stefan Granér, stefan.graner@vadaren.se  

 

Suppleanter:  

Kerstin Ahlberg, kerstin.ahlberg@vadaren.se  

 

Inger Bergkvist, inger.bergkvist@vadaren.se 

 

Ulrika Stjärnvind ulrika.stjarnvind@vadaren.se  

 

Kerstin Strandskog kerstin.strandskog@vadaren.se 

 

Valberedning:  

Staffan Börjesson och Erika Holmberg, 

valberedning@vadaren.se  

https://www.stockholmshem.se/om-oss/nyhetsarkiv/skyddsrum
https://www.stockholmshem.se/om-oss/nyhetsarkiv/skyddsrum
mailto:ordf@vadaren.se
mailto:kassor@vadaren.se
mailto:sekr@vadaren.se
mailto:jean-claude.delbravo@vadaren.se
mailto:stefan.graner@vadaren.se
mailto:kerstin.ahlberg@vadaren.se
mailto:inger.bergkvist@vadaren.se
mailto:ulrika.stjarnvind@vadaren.se
mailto:kerstin.strandskog@vadaren.se
mailto:valberedning@vadaren.se

