VÄKTARBLADET
Kontakter ℡
Styrelsen består av följande personer:
Mikael Landsten (Ordf): 073-18 06 36 (mikael_landsten@hotmail.com)
Annika Lindström (Kassör): 0730-377688(lindstrom.annika@gmail.com)
Ellen Landgren (Sekr): 073-979 66 21 (ellen_landgren@hotmail.com)
Henrik Ring (Hemsida): 0730-570 877 (henker911@hotmail.com)
Sofie Blomgren (Ledamot): 0709-38 88 61 (sofieblomgren@gmail.com)
Nina Peltola (Ledamot): 0708-82 82 90 (nina_peltola@hotmail.com)
Bokning Gästrum: 076-111 30 67
Kontaktperson för fest- och samlingslokal: Nebiat Tzeghe, 018-26 18 93
Kontaktperson för fotorum: Lennart Ohlsson, 018-21 18 48
För förhyrning av studierum, bastu och pingisrum: vaktargatan@live.se (eller
ring någon i styrelsen)
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

© Väktargatans förtroenderåd 2008. Ansvarig utgivare Henrik Ring

Information från Väktargatans Förtroenderåd maj/juni 2008

Sommartider = Grilltider ☺ Vad tycker du?
Grillning hör till sommaren. Vi i förtroenderådet har fått
önskemål från boende på Väktargatan att fråga AP
fastigheter (Studentstaden) om att anlägga permanenta
grillplatser inom området. Vi har därför frågat
fastighetsbolaget och har fått positivt svar. Grillarna
skulle bli i form av cementrör och ställas upp där nu
mattpiskor finns belägna vid vändplatser. Ett problem är
emellertid att varje cementrörsgrill kostar ett antal tusen
kronor, en kostnad som vi hyresgäster skulle få stå för
indirekt genom höjd hyra. Vi i förtroenderådet vill
därför höra vad ni tycker, ska det sättas upp grillplatser
och hur många vill vi i så fall ska sättas upp inom
området? Hör av dig till styrelsen omgående:
vaktargatan@live.se och säg din mening.
Nu finns förtroenderådet på nätet
Vi har äntligen klivit in i den digitaliserade världen och
finns numera också på www.vaktargatan.com
På hemsidan, som kommer fungera som ett komplement
till Väktarbladet, kan ni t.ex. enkelt se om gästrummen
är lediga eller hitta protokoll
från styrelsemöten. Det finns
även samlad information och
länkar till ritningar av
planerna kring
ombyggnationerna vid
Väktargatan. Vi hoppas att
hemsidan blir ett bra sätt att nå
ut med aktuell information till
er boende snabbt och enkelt. Ni är naturligtvis välkomna
med synpunkter (vaktargatan@live.se). Välkomna på ett
besök!

Aktuellt i området...

Ordförande Landsten har ordet

I början av april anordnades en ”samrådspromenad”
mellan förtroenderådet och AP fastigheter. På denna
informerades det bl.a. att nya parkeringsplatser ska råda
bot på den lervälling som bildas i höjd med dagiset, då
bilar kör över gräset. Vidare sades att det förmodlingen
inte blir några nya cykelställ. De platser där det finns
utrymme för nya ställ, t.ex. vid tvättstugorna, ligger så
pass långt från portarna att det finns skäl att misstänka
att få skulle välja att ställa sina cyklar där.
Man håller på att undersöka flagnade färg på
loftgångarna, en större åtgärd kommer att krävas men
det dröjer eftersom en ordentlig utredning är nödvändig.
Fler komposter, fyrkantiga i trä, har kommit på plats i
området. Buskar anlagda precis i anslutning till
huskropparna har beskurits kraftigt eller tagits bort helt.
Det har varit ett nödvändigt ont att rensa bland buskarna
p.g.a. tidigare dålig skötsel. Städning av tvättstugan har
utökats och sker numer måndag, onsdag och fredag.

Hej!

Du vet väl om...
... att du som hyresgäst har tillgång till bastu, fotorum,
pingisrum och studierum. Läs mer på hemsidan
www.vaktargatan.com eller kontakta någon av
personerna på sista sidan av detta väktarblad.

Vill du att verksamheten med uthyrningslokaler som
gästrum, bastu och festlokal ska fungera här på området?
Är du intresserad av att förbättra ditt CV?
Just nu finns det i så fall en möjlighet att få vara en del av
styrelsen här på Väktargatan! Två av våra medarbetare har
tyvärr avslutat sina uppdrag och vi söker nu personer som
kan fylla deras platser. Förutom ett mindre arvode och
gratis lokalhyra, får du som förtroendevald chans att
påverka din boendesituation, samtidigt som du får en
mycket bra merit till ditt CV!
Känner du att du är rätt person, eller är du intresserad av
vad vi gör och hur mycket tid som krävs för detta, mejla
styrelsen på: vaktargatan@live.se
Jag vill även passa på att påminna er om vad som står på
första sidan av detta Väktarblad. Om ni har en åsikt om
huruvida piskställningarna vid vändplanerna mellan husen
på Väktargatan bör bytas ut mot grillplatser eller inte; hör
av er på samma mejladress som ovan. Det är endast de
åsikter som kommer styrelsen till handa som kan tas med i
bedömningen.
MVH / Mikael Landsten, ordf.

