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Information från Väktargatans Förtroenderåd december 2009

Kontaktperson för studierum: Mattias Winblad von Walter, 070-659 98 89

Vinter på Väktargatan
Ännu än vinter stundar för oss boende på Väktargatan.
Förtroenderådet vill passa på att påminna alla om att
temperaturen i lägenheterna ska hålla 20 grader mätt
mitt i rummet. Om du har under 20 grader i din lägenhet
ska en felanmälan göras till Vasakronan.

Kontaktuppgifter till Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder
Har du frågor angående ditt boende, hyresjuridik eller är du i behov av
juridiskt biträde? Vänligen kontakta HUS på e-post student.hus@telia.com
telefon 018-52 37 38 eller fax 018-52 37 39
Du kan även ta del av information via deras hemsida www.hus-student.nu

Vasakronan säljer av sina bostadsfastigheter
Vasakronan meddelar att de bildar ett nytt bostadsbolag
utav deras gamla bostadsbestånd i Uppsala, Stockholm
och Göteborg. Bolagets namn blir Dombron och Vasakronan siktar på att sälja av bolaget inom den närmaste
framtiden.

Kontaktperson för fotorum: Lennart Ohlsson, 018-21 18 48
Kontaktperson för pingisrum och bastu: Kristina Eriksson, 073-836 31 10

Du känner väl till att...
...du som hyresgäst har tillgång till bastu, fotorum, pingisrum och
studierum. Läs mer på hemsidan www.vaktargatan.com eller kontakta någon
i styrelsen.

God jul önskar vi i förtroenderådet!

Väktargatan, tillsammans med de övriga bostäder som
ingick i Studentstaden, förs över till det nya bolaget.
Vad detta kommer att innebära för oss boende är i
dagsläget oklart, men den personal som jobbar på
Vasakronans bostadsdel kommer att följa med till
Dombron. På kort sikt kommer inga större förändringar
att ske, felanmälningar och boendeadministration kommer att ske på samma sätt som idag.
Förtroenderådet återkommer med mer information i
ärendet då denna finns tillgänglig.
Bygget av de nya husen längs Råbyvägen
Någon specifik information om när Riksbyggen ämnar
börja bygga på Väktargatans parkering har förtroenderådet ännu inte, men Riksbyggen meddelar att de tänker
börja sälja de första lägenheterna kring årsskiftet. Vi
hänvisar till Riksbyggen på tel 0771-860 860 för mer
information.
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Förtroenderådets styrelse

Ordförande Landsten har ordet

Styrelsen består av sex personer med olika uppdrag. Nedan ger vi en
liten presentation av varje ledamot samt hans/hennes styrelseuppgift.
Hallå!
Ordförande, Mikael Landsten
Jag har varit en del av styrelsen i över tre år.
Mig når ni lättast via telefon: 073-180 63 61
eller via vår e-postadress vaktargatan@live.se
Kassör, Henrik Ring
Jag är ekonomiskt ansvarig i styrelsen.
Du når mig via telefon 0730-570 877 eller på
henker911@hotmail.com
Sekreterare, Sara Ketema
Jag är sekreterare i styrelsen. Det är lättast att få tag
på mig på min mejl sara_ketema@hotmail.com eller
på mobilnummer 073-703 24 52.
Ledamot, Kristina Eriksson
Mitt namn är Kristina Eriksson och jag är ledamot i
styrelsen. Ni kan kontakta mig på e-postadressen
kristina.s.eriksson@gmail.com eller på
telefon 073-836 31 10.
Ledamot, Mattias Winblad von Walter
Hej, jag heter Mattias och är ny i förtroenderådets
styrelse. Jag kommer ursprungligen från Piteå och har
bott i Uppsala sedan 2004. Jag ansvarar för uthyrning
av Väktargatans studierum. Du kan kontakta mig på
m_winblad@hotmail.com och på tel 070-659 98 89.
Ledamot, Erik Olsson
Jag är ny i styrelsen och har bott på Väktargatan
sedan i våras. Mitt ansvarsområde är hemsidan och
Väktarbladet. Jag återfinns på telefon 070-694 00 16
och på erikolsson@home.se

Först och främst skulle jag vilja tacka alla ni som kom på
stormötet. Själv prioriterade jag dop för familjens nya
tillskott, men jag har blivit informerad om att uppslutningen
var väldigt hög. Kul!
Till föreningens stora glädje var det även två av er som var
intresserade av att delta i styrelsearbetet! Vi hälsar Erik
Olsson och Mattias Winblad von Walter välkomna. Mattias
har övertagit ansvaret för studierummen, medan Erik tagit
över Henriks roll som informationsansvarig. Erik är till
exempel stolt skapare av detta nummer av Väktarbladet.
I februari kommer jag att tillsammans med HUS förhandla
om 2010 års hyreshöjningar med Vasakronan. Vanligtvis
brukar Vasakronan följa Uppsalahem, och dessa har avtalat
om hyreshöjningar på 1,55 % för sina boende. Vi hoppas att
vi kan hålla oss runt detta.
I övrigt går arbetet som det ska i föreningen. Jag vill dock
uppmärksamma alla på att området haft problem med
obehöriga som vistats i tvättstugorna. Se därför till att inte
släppa in personer när ni går in, utan låt var och en använda
sin egen nyckel.
Med vänlig hälsning
Mikael Landsten, Ordf.
Väktargatans förtroenderåd

