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Väktarbladet
information från Väktargatans förtroenderåd maj 2012

Ät gott, spela kubb och fira
in sommaren tillsammans
med dina härliga grannar.
Vi bjuder på mat & dricka.
Ses vid festlokalen!
/Styrelsen
www.vaktargatan.se

Frida fixar
finanserna
INOMHUS

UTOMHUS

LOKALT

Studentstaden förklarar
krig mot vägglössen

Skärpta regler för
staket och uteplatser

Pingislokalen är årets
renoveringsprojekt

Tidiga (h)julklappar

Måla om pingislokalen med oss!

Snart blir det enklare att parkera
cykeln på Väktargatan. Här är fyra
aktuella förbättringar:
•

•

•

•

Ut med det gamla in med det nya – nu river vi ut
svett och damm ur områdets pingislokal!
Pingislokalen har länge stått och samlat damm. Även om det
spelats mycket pingis har den inte fått lika mycket kärlek som
våra andra gemensamma lokaler. Därför lägger vi desto mer krut
på att få till ett snyggt, fräscht och funktionellt pingisrum.

Du som parkerar utomhus kan glädja dig åt
ett sjuttiotal nya cykelplatser med tak. Taken
sätts upp under maj och juni, så snart vi
enats om var de ska placeras.
Cykelkällarna får nya lås efter en vinter med
många objudna gäster. Om du vill fortsätta
att ställa cykeln i källaren behöver du hämta
ut en ny nyckel hos Lås & Säkerhetscenter,
Stångjärnsgatan 17-19 öppet, må - fre 9-16.
Pumpstationerna vid våra tvättstugor har
blivit dubbelt så bra och passar nu två typer
av ventiler. Stort tack till vaktis-Micke!
Snart är det slut på trasiga cyklar i ställen!
Årets cykelrensning görs tredje veckan i maj.
Upplands Fastighetsservice kör iväg cyklarna
till Stahléns cykel, där de förvaras ett halvår
innan de säljs vidare.
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Gränser för uteplatser



Antalet fall av vägglöss i bostäder
ökar. Nu satsar Studentstaden på
information till alla boende och
förklarar krig mot vägglössen.
Det har blivit allt vanligare att resa utomlands,
inte minst bland studenter. Men med souvenirer
och klädinköp följer också otäcka smådjur.
Ökad giftresistens hos lössen och skärpta
regler kring bekämpningsmedel har gjort det
svårare att göra sig av med krypen.
Studentstaden har nu utbildat en specialgrupp
som ska sprida kunskapen om vägglöss till
boende och anställda. Man har köpt in frysar
och en speciell lusbastu. För att hindra spridning
stängs byteshörnen på återvinningsstationerna.
– Vägglöss i lägenheten är inget skämmigt eller
konstigt. Många tänker inte på att de kan följa
med i bagaget eller när man köper begagnade
möbler. Men det är viktigt att höra av sig
till Anticimex om man misstänker att man
drabbats. Så får man snabbt hjälp att bli av med
lössen, säger Maud Roth på Studentstaden.

Studentstaden och förtroenderådet
har enats om regler för uteplatserna:

Staket: staket ska vara lägre än 90 centimeter.
Inga plank eller tak får sättas upp av hyresgästen.
Staket får inte sättas runt vattenutkastare eller
kring andra allmänna ytor mellan lägenheter.

Mått: uteplatsen sträcker sig 3 meter från
husväggen. Bredden motsvarar lägenhetens
bredd och är cirka 7 meter.

Övriga ytor: ställ inte möbler och anlägg inga
planteringar på kökssidan av lägenheten. Dessa
ytor ska hållas fria.

Skötsel: hyresgästen ansvarar själv för att hålla
uteplatsen i gott skick. Studentstaden kan, efter
att ha informerat hyresgästen, röja upp ytor som
inte skötts om.

Besiktning: uteplatsen kollas av vid in-/utflytt.
Under året kommer man även kontakta dig som
har en uteplats som idag inte följer reglerna,

Namn: Frida Harju
Gör: ny kassör i föreningen

•

Pingisbordet, som är slitet och kantstött, ska ersättas med
ett nytt bord från klassiska Stiga.

Pluggar: kostvetar–
programmet, termin 2

•

Studentstaden ska installera ett enkelt pentry.

•

De beiga väggarna ska målas om – i samma kulörer som fest–
lokalen. Det blivande pentryt ska också få sig lite färg.

•

Fåtöljerna ska kläs om och trasiga persienner lagas.

Bästa lokalen:
Festlokalen. Den är mysigt
inredd och lätt att trivas i.
Vi hyrde den för Elinas
25-årsfest och var nöjda!
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Vägglöss allt vanligare

Frida räknar
både kronor
& kalorier

Som du ser planerar vi att göra det mesta av jobbet ideellt.
Studentstaden bjuder på målarfärgen – men målningen får vi
boende själva ordna med. Hjälp gärna till, om du kan och vill!
Hör av dig till Angelica Johansson på 0737 – 019 817
eller bastupingis@vaktargatan.se om du vill måla
några m2 eller är duktig på att klä om möbler!

Underskattat i stan:
Saluhallen, dit går jag om jag
vill dansa! Och JayFu har
jättegod mat, köttet är så
gott att man kommer ihåg
de gånger man varit där
och ätit.

Säkra lägenheten
innan du åker bort
När många reser bort ökar
risken för inbrott. Här är
några råd inför sommaren:
•

Håll dörrar och fönster
reglade när du sover och
när du åker bort.

•

Byt till låsbara handtag på
fönster och altandörr.
(Byt själv eller be en
låsfirma göra det).

•

Sätt timers på lampor,
radio mm så det ser ut att
vara någon hemma.

•

Se till att någon tittar till
din lägenhet och tar hand
om post och ev tidningar.

•

Teckna en hemförsäkring.
Det är en billig investering
- ifall något skulle hända.

Bästa bok: Millenium–
trilogin. Jag gillar filmerna
också. Svensk film brukar
vara dåligt – men det här är
jag riktigt stolt över att en
svensk har gjort.

Gör helst en ledig dag:
Äter frukost och läser hela
tidningen. Sen gymmar jag
och går ut och springer.
Att hinna med både ett
styrkepass och att springa
är lyxigt! Sånt hinner man
göra dagarna efter en tenta.
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Värsta bostadsminne:
När vi hade inbrott medan
vi låg och sov. Kommer man
från landet är man ovan vid
att behöva låsa dörren även
när man är hemma. Det har
jag tyvärr fått lära mig nu.
Nyligen var det dessutom
nån som snodde syrrans
båda lakan i tvättstugan.
Vem gör nåt sånt?

