Klaga på hyran?

Tjäna 300 spänn!

Har du juridiska frågor kring ditt
boende rörande kontrakt, hyra osv?

Har du en nyckel till bastu eller pingisrum
som du inte använder? Eller vet du vem som
har en nyckel? Då kan du få tillbaka depositionen på 300 sek. Det är ont om nycklar.

Kontakta då Hyresgästföreningen
Uppsala Studentbostäder.

Kom alltid ihåg att lämna in nyckeln när du
flyttar ifrån Väktargatan. Det går också bra
att lämna nyckeln till Dombron, säg till att
den ska tillbaka till oss.

Väktarbladet
information från Väktargatans förtroenderåd oktober 2010

ges ut av Väktargatans förtroenderåd och
delas ut till boende i området.
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Kontakta oss
Ordförande: Anna Karlsson
leder styrelsen, HUS-representant
ordforande@vaktargatan.se
Tel: 0703 – 013 877
Kassör: Hampus Nyrot
sköter ekonomi samt bastu & pingisrum
ekonomi@vaktargatan.se
bastupingis@vaktargatan.se
Tel: 0705 – 820 655
Festlokalsansvarig: Erik Olsson
sköter bokning av festlokalen
E-post: festlokal@vaktargatan.se
Tel: 0706 – 940 016
Gästrumsansvarig: Ylva Palmén
sköter bokning av gästrummen
gastrum@vaktargatan.se
Tel: 0761 – 113 067

Informationsansvarig: Omar Ud-Din
skriver protokoll, sköter hemsidan och Väktarbladet
information@vaktargatan.se
Tel: 0732 – 620 990
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Studierumsansvarig: Erik Carlson
sköter bokning av studierummen
studierum@vaktargatan.se
Tel: 0708 – 973 813
Ledamot: Mikael Landsten
medverkar vid hyresförhandlingar
styrelsen@vaktargatan.se
Tel: 0731 – 806 361
Lennart Ohlsson
kontaktperson för fotorummet
Tel: 018 – 211 848

www.vaktargatan.se

Dombron säljer
Studentstaden
Boka gästrum
direkt på nätet

Ordföranden gillar bastu och ikea


– Vem är hon? Vad pluggar hon? Vad vill hon?

Namn: Anna Karlsson
Pluggar: Socionomprogrammet,
inne på tredje terminen av totalt sju.
Har ambitionen att efter examen
jobba i ledande position inom äldreomsorgen.

Nya styrelsen
Förtroenderådets styrelse
sedan stormötet i september,.
Fr v: Mikael Landsten, Erik
Carlson, Hampus Nyrot,
Anna Karlsson (ordförande),
Omar Ud-Din, Erik Olsson.


Foto: Nebiat Tzeghe

Boka rum på nätet

Studentstaden säljs

Förtroenderådets hemsida har fått sig ett
välförtjänt lyft. Förutom nya kontaktuppgifter finner du följande:

Vår nuvarande hyresvärd Dombron
planerar att sälja Studentstaden till
Uppsalahem, enligt en avsiktsförklaring som lades fram i september.
Tanken är att det ska bli lättare för
kommunen att bygga och förvalta
studentbostäder i takt med in- och
utflyttningen till Uppsala. Mer info
väntas under hösten.

• möjlighet att boka festlokal och
gästrum direkt via hemsidan
• bilder på festlokal, gästrum, bastu,
pingisrum, studierum, alla våra lokaler.
• protokoll från föreningens möten
• senaste nytt om ditt boende

www.vaktargatan.se

Stahléns rensar

Dombron flyttar

Den årliga rensningen av övergivna cyklar
skedde i våras. Sedan en tid tillbaka är det
områdets cykelhandlare Gert Stahlén som
sköter om detta arbete.
Den som saknar sin cykel kan alltså
höra av sig till honom under en period av
några månader efter rensningen. Därefter
säljs cyklarna eller skrotas och materialåtervinns. Cyklarna märks alltid upp ett
par veckor innan planerad inplockning.

Före årsskiftet flyttar Dombron från
Svavagallerian till Sivia Torg.

Möbelbyte på Kantorn
Nu kan du lämna de möbler du inte
orkar sälja - under tak på Kantorns
återvinningsstation. Eller kanske ta
med dig en soffa som någon annan
lämnat? Ett fynd också för miljön.

Bästa lokalen på området:
Kvartersbastun! Fräsch och mysig.
En mörk och kall vinterkväll är ett
bastubad perfekt att njuta av!
Senast köpta kurslitteratur:
Offentligt ledarskap, Holmberg
Bästa snabbmaten: En blandad
kebab på My Gyros, i stan.
Roligaste kurs hittills: Samtalsmetodik - den kunskapen har jag
nytta av varje dag. Att lyssna aktivt
och att föra fram ett budskap är
viktigt i samarbeten.
Favoritknep inför besiktningen:
Att använda tidningspapper för att få
bort ränderna efter fönsterskrapan.
Funkar riktigt bra!
Värsta lägenhetsminnet: När
jag flyttade in i andra hand på Kantorsgatan och fick leva med en två
meter stor fettfläck i vardagsrummet.
Någon hade haft en loftsäng där.
Överskattat i Uppsala:
Bokhandlarnas studentpriser.
Gör jag helst en ledig söndag:
gör någon cykelutflykt till Boländerna
(IKEA-fantast), fikar och umgås med
vänner eller agerar soffpotatis. Helst
allt på samma dag!

”Vilka bor i din port
eller loftgång? –
Kan man säga hej
till varann och låna
socker då och då är
det trevligt och guld
värt. ”
Varför ville du bli ordförande:
För jag tycker om mitt kvarter - jag
tycker om att lära känna folket som
bor här och dem som jobbar i området.
Nätverkande är ju en del av ”ordförandet”, så jag tror jag kan funka bra i den
rollen.
Vad vill du förändra på Väktargatan: Det mesta är bra. Men jag vill
gärna lobba för granngemenskap.Vilka
bor i din port eller loftgång? Kan man
säga hej till varann och låna socker då
och då är det trevligt och guld värt.
Dessutom får man gärna lära känna
oss i förtroenderådet och nyttja de
olika lokalerna vi på Väktargatan har
tillgång till - bastu, festlokal, gästrum,
studierum och pingisrum.
Förändringar i styrelsen: Jag tar
över efter Mikael Landsten, Omar UdDin är ny sekreterare, Erik Olsson blir
ny festlokalsansvarig och Hampus
Nyrot är ny bastuansvarig.
Styrelsen tackar därför Mikael, Sara,
Nebiat och Kristina för deras engagemang och den tid de lagt på sina
uppdrag!

Anna Karlsson

ordforande@vaktargatan.se

