
     VADARNYTT oktober 2022 
Informationsblad från din lokala hyresgä stförening i kvarteret Vadaren 

 
 

1 
 

Vi bjuder på soppa – du ger ett bidrag till Ukraina 

Ett tillfälle att umgås med grannarna och samtidigt bidra med en slant till 

offren för kriget i Ukraina får alla som bor i kvarteret på lokala 

hyresgästföreningens traditionella soppkväll torsdagen den 24 november kl 

18 i kvarterslokalen på Örnbacken 38. Föreningen bjuder på soppa och 

smörgås och du ger ett bidrag till Röda Korsets verksamhet i Ukraina.  



Lugnande besked om buss 907 

Vi är många i kvarteret som använder ”Antikrundan”, dvs. närtrafikens buss 

907 som går i skytteltrafik mellan Fruängen och Liljeholmen på vardagar. 

Smeknamnet Antikrundan kommer sig av att den är en välsignelse särskilt för 

dem som har svårt att gå. Med den kan man komma både till Örnsbergs 

tunnelbana och butikerna nere på Hägerstensvägen och till Liljeholmen med 

all service som finns där. Och sen hem igen. 

I somras ryktades det om att linjen skulle dras in eller i varje fall att trafiken 

skulle försämras och i fortsättningen vara reserverad för dem som har 

färdtjänst. Styrelsen för lokala hyresgästföreningen i kvarteret skrev både till 

SL och till de ansvariga regionråden för att få reda på vad som var sant. Vi 

fick lugnande besked. Linjen ska vara kvar och även i fortsättningen vara till 

för alla som vill använda den. Dessutom ska bussarna, som nu ofta uteblir 

eftersom de gått sönder, bli bättre. Det väntar vi ivrigt på. 



Kvarterslokalen uppiffad – och sen sprang rören läck… 

När detta skrivs är kvarterslokalen på Örnbacken 38 stängd sedan en tid. 

Anledningen är att det hade uppstått stora vattenskador under mattan i 

hallen och köket som alltså måste bytas ut. Arbetet har tagit oacceptabelt 

lång tid. När lokalen kan öppnas igen – förhoppningsvis mycket snart – är 

den å andra sidan ordentligt uppfräschad. Innan rören sprang läck hade 

Stockholmshem låtit måla om taket och väggarna i hallen och det stora 

rummet. Till det mindre rummet har lokala hyresgästföreningen också köpt 

nya lampor. 



 

 

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 kl 18.00 

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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Bastun görs om 

Hyresgästernas bastu i källaren på Örnbacken 36 är 

stängd för tillfället. I våras stod det klart att den behövde 

saneras mot mögel. Det arbetet är nu gjort. För att 

undvika nya problem ska det gamla aggregatet nu bytas ut 

så att det blir en torrbastu. Lavarna ska också förnyas. 



Var ska man slänga överbliven blomjord? 

Jord som blir över när man planterar om sina krukor och 

blomlådor får absolut inte slängas i skogen som man kan 

tro. Den ska lämnas på återvinningscentralen. Men det är 

förstås bökigt, särskilt om man inte har bil. Därför har 

lokala hyresgästföreningen bett Stockholmshem om att vi 

ska få särskilda kärl för blomjord vid miljörummen. 

Förvaltaren har lovat återkomma om saken till våren. 

 

Stök i kvarterslokalen 

Grannarna som bor ovanför kvarterslokalen på Örnbacken 

38 blir då och då störda av fester sent på kvällarna. Det 

har varit hög musik, högljudda grupper som samlas 

utanför lokalen och cigarrettrökning rakt nedanför 

lägenhetsfönstren. Det har också varit bedrövligt att se 

spyende tonåringar ragla omkring i buskarna utanför. För 

kvarterslokalen gäller följande: 

• Musiken ska stängas av senast kl 21. 

• Senast kl 22 ska lokalen ska vara utrymd. 

• Ungdomar under 18 år får inte använda lokalen 

utan att målsman (eller motsvarande) är med. 

 

Vadarens kvitterkör kör igång igen 

Tisdagen den 15 november kl 18.00 drar Vadarens 

kvitterkör igång igen och repeterar adventssånger i 

kvarterslokalen. Alla som tycker om att sjunga är 

välkomna. Om du spelar något instrument så ta gärna med 

det också. 

Vem vill ta hand om lokaluthyrningen? 

Monica Kjellberg har varit ansvarig för uthyrningen av 

kvarterslokalen i många år. Nu är det dags för någon 

annan att ta över. Uppdraget går ut på att ta emot 

bokningar per mejl och bekräfta dem, och sedan lämna ut 

nycklarna till den som ska hyra lokalen. Den 

lokalansvariga behöver också hålla koll på när det är dags 

att beställa mer av toapapper, städgrejor och andra 

förbrukningsvaror. Hör av dig till styrelsen@vadaren.se 

om du kan tänka dig att ta över. 



Bilar på gårdarna 

Tyvärr är det vanligt att bilar står länge inne på gårdarna 

och hindrar andra som behöver komma fram. Om du 

måste köra in på gården för att lasta av, gör det snabbt 

och kör sedan ut igen. Till sist: stäng trafikbommen!  



Nyinflyttad?  

Frågor om boendet? 

Kontakta oss i lokala hyresgästföreningen! 

Ordförande:  

Lennart Berget, ordf@vadaren.se 

Kassör:  

Gösta Ask, 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 Larsson ulrika.stjarnvind@vadaren.se  

Kerstin Strandskog kerstin.strandskog@vadaren.se 

Valberedning:  

Staffan Börjesson och Erika Holmberg, 

valberedning@vadaren.se  
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