Kontakter (www.vaktargatan.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: Moa Falk, 0730-669622
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
Nya ansikten på Väktargatan (representanter från Studentstaden):
Servicetekniker Veronica Persson förenklar din tillvaro på Väktargatan 2-36
Servicetekniker Rolf Kaljuste förenklar din tillvaro på Väktargatan 40-74
AP fastigheter
Dragarbrunnsgatan 50, 018-489 21 00
www.apfastigheter.se
Sista ordet
En del av er har uppmärksammat att bokningstelefonen för gästrum saknar
telefonsvarare. Vi beklagar detta men p.g.a. att förtroenderådet är en ideell
förening och det krävs att en person registreras för ett telefonnummer för att
telefonsvarare ska kopplas på kommer vi ej att skaffa en sådan tjänst. Vi vill
inte registrera föreningens telefonnummer i ett visst namn då vi har en hög
omsättning av ledamöter. Vi ber er därför att ringa på nytt eller skriva ett mejl
till vaktargatan@live.se vid de tillfällen telefonen är obemannad.
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VÄKTARBLADET
Information från Väktargatans Förtroenderåd okt/nov 2008

Välkomna till Väktargatan!
Förtroenderådet vill passa på att hälsa alla gamla såväl
som nyinflyttade hyresgäster välkomna hem till Väktargatan. För er som inte känner till området eller förtroenderådet har vi i detta nummer valt att göra en presentation av styrelsen samt att gå igenom styrelsemedlemmarnas olika uppdrag. Vi kan också
rekommendera nyfikna att gå in på
vår hemsida som ni finner på
www.vaktargatan.com. På hemsidan
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.
Info från Studentstaden (AP fastigheter)
Några gånger per år genomför förtroenderådet en samrådspromenad med representanter från bostadsbolaget.
Vid senaste mötet kom följande frågor upp:

Bommarna i området har vid flera tillfällen lagats
p.g.a. skadegörelse och barn som vid lek har suttit
på bommarna. Vi boende bes därför hålla koll på
att ingen saboterar eller leker med bommarna och
att fel anmäls till Studentstaden så snabbt som de
uppkommer. För att minska biltrafiken i området
och ge utryckningsfordon tillgång till väktargatan
är det viktigt att bommarna funkar som de ska.

Torktumlarna i tvättstugan på Vg 62 ska nu vara
åtgärdade sedan ventilationen dragits om.

Värmen i lägenheterna på Väktargatans höga nummer har varit ojämn men justeringar har gjorts.
Om det fortfarande är under 20 grader i din lägenhet ska en felanmälan göras.

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.

Tack!

Ordf, Mikael Landsten
Jag har varit en del av styrelsen i snart 2 år.
Mig når ni lättast via telefon: 073-1806361
eller via vår e-mail: vaktargatan@live.se
Kassör, Annika Lindström
Jag har varit med i Styrelsen i ett och ett halvt år som
kassör. Du når mig via mobilnummer 0730-377688
eller lindstrom.annika@gmail.com
Sekr., Ellen Landgren
Jag har suttit med i styrelsen sedan feb -08. Mig når
du på tele 0739796621. Du kan även mejla:
ellen_landgren@hotmail.com
Ledamot, Henrik Ring
Är ansvarig för hemsidan och Väktarbladet. Du når
mig via telefon 0730-570 877 eller
henker911@hotmail.com
Ledamot, Sara Ketema
Jag är nyinflyttad i området och även ny i förtroenderådet. Det är lättast att få tag på mig på min mejl
sara_ketema@hotmail.com eller på mobilnummer
073-703 24 52
Ledamot (ansvarig för bl.a. studierum), Moa Falk
Jag har precis blivit ledamot i styrelsen och kan nås
på mobilnr. 0730-669622 eller min mejl:
moa.falk@gmail.com
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.

Först och främst så skulle jag vilja tacka alla Ni som kom på
Stormötet. Kul att se så många nya ansikten!
Till Vår stora glädje så var det även två av Er som var intresserade av att delta i styrelsearbetet! Vi hälsar därför Moa och
Sara välkomna och Vi ser fram emot att få arbeta med Er i
framtiden.
Samtidigt vill jag passa på att tacka avgående ledamöterna
Nina och Sofie för den tid och engagemang De lagt ned i arbetet på Väktargatan. Lycka till i framtiden!
Som ni såg på första sidan av detta Väktarblad så har jag varit
i kontakt med Studentstaden angående vissa problem på Väktargatan och förtroenderådet kan, som tidigare skrivet, informera Er om att torktumlarna på Väktargatan 62 nu skall vara
lagade.
Anledningen till att de fungerat dåligt är att ventilationen nyss
dragits om, vilket till en början medförde att överhettningsskydden löstes ut eftersom viss varmluft stannade kvar i torktumlaren. Detta skall nu vara ordnat.
Jag vill dock nämna att detta problem även kan uppstå om
man inte rengör filtrena regelbundet. Se därför till att rengöra
dem efter er, och kom även ihåg att kolla så torktumlarna är
rengjorda före er.
Jag tycker personligen att Vi som bor här på Väktargatan alltid skall felanmäla så fort Vi upptäcker något som är fel, oavsett om det gäller en droppande kran i lägenheten eller en trasig bom utomhus. Annars har Studentstaden ingen möjlighet
att fixa dessa saker.
Med vänlig hälsning
Mikael Landsten, Ordf.
Väktargatans förtroenderåd

