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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  

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. 

Glad Påsk önskar vi i förtroenderådet! 
 
 

VÄKTARBLADET 
Information från Väktargatans Förtroenderåd mars 2010 

Hyresförhandlingarna klara 
 
Hyresförhandlingarna med Vasakronan är nu avklarade. 
Från den första juli 2010 blir det en hyreshöjning med 
1,5% vilket ligger i linje med det som övriga hyres-
värdar i Uppsala höjer sina hyror med. 

Har du en bastu– eller pingisrumsnyckel över? 
 
Om du har en bastunyckel eller en pingisrumsnyckel 
som du inte längre använder eller som föregående 
hyresgäst lämnat efter sig, uppskattar styrelsen att du 
lämnar tillbaka nyckeln. Hör i så fall av dig till Kristina 
på telefon 073-836 31 10 (endast vardagar efter kl 17) 
eller via e-post kristina.s.eriksson@gmail.com  

Uthyrning av rum under sommarmånaderna 
 
Under sommarmånaderna kan det vara svårare att hyra 
exempelvis gästrum och studierum med kort varsel 
eftersom den ansvarige själv kan vara bortrest. Var 
därför ute i god tid om du vill vara säker på att kunna 
hyra rum. 

Vill du vara med och anordna Väktargatans dag? 
 
Förtroenderådet eftersöker boende som är intresserade 
att sitta med i en planeringskommité för Väktargatans 
dag som infaller i augusti. Pengar finns avsatta i 
Förtroenderådets budget och nu söker vi dig som med 
nya idéer vill glädja alla boende på Väktargatan. Hör av 
dig till styrelsen om du är intresserad! Kontaktuppgifter 
finns på nästa sida. 



Förtroenderådets styrelse 

Styrelsen består av sju personer med olika uppdrag. Nedan ger vi en 
liten presentation av varje ledamot samt hans/hennes styrelseuppgift. 
 

Ledamot, Mattias Winblad von Walter 
Hej, jag heter Mattias och jag ansvarar för uthyrning 
av Väktargatans studierum. Du kan kontakta mig på 
m_winblad@hotmail.com och på tel 070-659 98 89. 

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, Hampus Nyrot 
Jag har bott på Väktargatan i tre år och har nyligen 
tagit över ansvaret för ekonomin i föreningen. Mig 
når man lättast på mail hampus.nyrot@gmail.com 
eller på mobiltel 070-582 06 55. 

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 (vardagar efter kl 17) 

Ledamot, Erik Olsson 
Hej! Erik heter jag och mitt ansvarsområde är 
hemsidan och Väktarbladet. Jag återfinns på telefon 
070-694 00 16 och på erikolsson@home.se 

Ledamot, Erik Carlson 
Hej, jag är ny i styrelsen, har bott på Väktargatan 
sedan augusti 2009. Jag nås enklast på e-post 
erca8437@student.uu.se eller på tfn 070-897 38 13. 

Ordförande Landsten har ordet 

Hallå! 

Först och främst vill jag tacka alla som kom på årsmötet! Och 
sedan vill jag rikta ett stort tack till vår tidigare informations-
ansvarige och kassör, Henrik Ring, som nu lämnat sitt uppdrag i 
Väktargatans Förtroenderåd. Tack Henrik för åren som gått! Och 
lycka till i framtiden! 

För att återkomma till årsmötet; kul med så bra uppslutning! Och 
framför allt kul att det var flera som var intresserade av att 
engagera sig i föreningen! Det behövdes verkligen eftersom flera 
av styrelsemedlemmarna snart lämnar Väktargatan. Det blev två 
nya till styrelsen redan nu, och förhoppningen är att det blir minst 
två till under året. Men vi börjar med att hälsa Hampus Nyrot och 
Erik Carlson välkomna! 

Hampus tog dessutom verkligen ”tjuren vid hornen” och hoppade 
på uppdraget som kassör på en gång. Övriga poster som tilldelades 
på vårt konstituerande möte var: sekreterare, där vi återigen satte 
vår tilltro till Sara; informationsansvarig, där Erik också valdes om; 
och ordförande, där undertecknad även detta år fick förtroendet. 

Kristina är fortsatt ansvarig för uthyrning av pingislokal och bastu, 
medan Mattias fortsätter som ansvarig för uthyrning av studie-
rummen. Föreningen fick dock en ny ansvarig för gästrummen; 
Ylva Palmén fick förtroendet på årsmötet och föreningen hälsar 
henne välkommen! 

Kom ihåg att felanmäla så fort ni är missnöjd med något, och tänk 
på att tillval är just tillval. Anser ni att ni behöver nytt golv eller en 
ny bänkskiva kan ni få detta utan att hyran höjs! Självklart blir det 
då inte ett fint ekgolv eller en skiva i marmor, men ändå nytt och 
fint. Hör bara av er till Vasakronan och be dem komma och 
besiktiga det ni anser behöver bytas ut. 

Kryp nu fram ur era iden; våren är på intågande! 

Med vänlig hälsning 
Mikael Landsten, 
Ordförande i Väktargatans Förtroenderåd 


