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Kapellgärdets 
park förändras

Fräschare tapeter 
i studierummen

For information in English please visit our recently translated website: 
www.vaktargatan.se/en/

Förtroenderådets styrelse sedan årsmötet i februari 2011, fr v: Nebiat Tzeghe, Juan R Lopez, Anna Karlsson, 
Omar Ud-Din, Erik Timan, Hampus Nyrot. Foto: Anna Karlsson

ges ut av Väktargatans förtroenderåd  
och delas ut till alla boende i området.
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Parken byggs om – vad tycker du? 
Kommunen gör om parken vid Djäkne- Kantors- och Väktargatan 
med start nu i höst.  Ytan ska rymma stans största skatepark. 
 En föreslagen förändring är att nuvarande tennisplanen flyttas till 
gräset mellan Väktargatan och Kantorsgatan.
 Mån 12 sep kl 18:30 kan du träffa ansvarige Anna Sääf 
vid klätternätet i parken. För mer info: anna.saaf@uppsala.se

”Erik fixar lokalen till
din stora hemmafest”
Namn:  Erik Timan   

Pluggar: Civilingenjör i IT, läser nionde 
terminen av totalt tio. Jobbade i somras med 
onlinebackup på ett företag. Så semester-
bilderna inte försvinner om datorn dör. 

Bästa lokalen på området:  
Festlokalen så klart! Blå, väluthyrd har en 
snygg mikro, ett helt okej ljudsystem och ett 
piano som jag har övat på inför en julkonsert! 

Senast köpta kurslitteratur:  
Erlang Programming av nån italienare.  

Lyssnar på : Brazz Brothers, en norsk 
blåskvintett – sjukt schysst musik!

Roligaste kurs hittills:  
Avancerad Datorarkitektur: jag lärde mig om 
multicore system & instruktionsparallellism

Favoritknep inför besiktningen:  
Torka damm ovanpå på dörren. Där ser man om 
folk verkligen städat! Så gjorde de alltid i lumpen. 

Överskattat i Uppsala:  
Johannesgrillen, där brukar folk käka på fyllan.  

Gör jag helst en ledig lördag: 
Spelar på gasque med storbandet Tupplurarna. 

Värsta lägenhetsminnet: Det var väl när 
grannarna körde fest fram till fem och jag hade 
tenta eller nåt morgonen efter. Hyr festlokalen!

Hur bokar man festlokalen:
På vaktargatan.se finns både kalender över 
bokningar och ett bokningsformulär.

Kallelse till höstmöte
Sön 25 sept kl 16:00 i festlokalen, Vg62.

På stormötet får du veta vad som är på 
gång i området. Vi berättar även om de 
lokaler som finns att hyra i kvarteret.  

Vi bjuder som vanligt på pizza!

1. Mötets öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Eventuella adjungeringar
4. Mötets behörighet & behöriga utlysande
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Val av två justerare tillika rösträknare
8. Nyinkomna ärenden
9. Fastställande av dagordning
10. Presentation av styrelsen
11. Info om vad förtroendrådet gör
12. Info om föreningens ekonomi
13. Info om låsprojektet
14. Frågestund med HUS
15. Övriga frågor
16. Ordet fritt
17. Mötets avslutande

Fullmakt
Om du inte kan komma på höstmötet får du gärna lämna en fullmakt i en brevlåda i någon av  
områdets tvättstugor. Så att vi ändå blir tillräckligt många för att kunna hålla ett möte.

Jag ger ordföranden fullmakt att rösta för min räkning på höstmötet 25/9-2011.

Namn:______________________________ Personnummer: ___________________________ 

#

Nytt från HUS
HUS samlar stans lokala 
hyresgästföreningar.  
 Vi förhandlar hyror och 
ger dig svar på dina frågor 
om hyra och boende. 
 I vår nya folder hittar du 
bl a råd om att bo i andra 
hand. Mer info finns på: 

studenthus.nu

botrygghet

– snabba råd om ditt boende
för studenter

Kapellgärdsparken - sagan om den gröna ringen

Situationsplan skala 1:500/A1, 1:1000/A3

Idébilder

www.steenstrom.se/pressmeddelanden 
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Tema landskapsarkitekter

www.temagruppen.se
Tel 018-17 08 40
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Finare studierum
Efter fyrtio år av pluggande  
har vi äntligen fått ny tapet i 
våra välanvända studierum.
 Studierummen är perfekta 
för dig som har svårt att finna 
studiero hemma. Det finns sju 
studierum på området att hyra 
max ett halvår i taget. 
 Hyran är 100 kr /månad.

Vill du förändra något i ditt 
studentboende? Funderat på 
att engagera dig lite och göra 
stor skillnad. Kan du tänka dig 
att lägga ner nån timme per 
vecka för att förverkliga idéen?
 Häng då med på en härligt 
inspirerande temakväll!

 gäst: inspiratören och aktivisten 
 Jonas Eriksson
 
 ONS 21 SEP KL 18:00
 DJäKnEg 5

Låsbyte i bastun
Vår förening är en av få som 
fortfarande använder nycklar 
till bastu och andra lokaler. 
Därför diskuterar vi just nu 
möjligheten att byta till ett 
enklare system med kort eller 
brickor. Det skulle förenkla 
uthyrningen och minska vår 
hantering av depositioner. 

Grillat är godast
Snart blir Väktargatan ännu 
hetare. nu i september byggs 
nämligen fem nya utegrillar. 
 Fasta grillar har länge varit 
ett önskemål, inte minst från 
boende som saknar uteplats. 
Styrelsen har noga diskuterat 
placeringen och hoppas att 
resultatet blir till stor glädje!

10 sätt att förbättra 

ditt studentboende

Udda företeelser
några udda saker vi hört om:
 

• En fönstertittare har setts på 
övre Väktargatan. Om ni ser 
honom igen – polisanmäl det.
 

• Försäljare som påstår sig 
”kontrollera brandskyddet” 
har ringt på hos folk. Släpp inte 
in dem i lägenheten.

Aktuellt i kvarteret


