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Gril lkväll med 
 höstens stormöte

  sön 9 sept kl 16 
 

Vill du också vara med och förbättra 

Väktargatan? Eller är du bara nyfiken på 

vad föreningen gör? Välkommen att grilla 

och diskutera med oss och andra grannar.

 Vi ses i Festlokalen, Väktargatan 62!

 Styrelsen

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 2 st justerare/rösträknare

8. Nyinkomna ärenden

9. Fastställande av dagordning

10. Presentation av styrelsen

11. Vad gör förtroendrådet?

12. Fyllnadsval av ledamot

13. Info om föreningens ekonomi

14. Info om låsprojektet

15. Frågestund med HUS

16. Övriga frågor

17. Ordet fritt
18. Mötets avslutande
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Väktarbladet 
delas ut av hyresgästföreningen
Väktargatans förtroenderåd.

Tryck : HUS / 500 ex
Form & foto: Omar Ud-Din 
Intervju: Anna Karlsson

Dyrt sortera sopigt 
Det ser allt stökigare ut i och kring våra miljö-
stugor. Sopor ställs utanför, elektronik och 
möbler slängs bland brännbart och kartonger 
slängs utan att pressas ihop. 
 Allt sånt leder till mer jobb för Samhall, högre 
kostnader för Studentstaden och till slut dyrare 
hyra för oss som studenter. 
 Så tänk efter innan du slänger dina sopor. 
Känner du dig osäker – läs på skyltarna utanför 
och inne i sophusen.

Bättre ventilation i wc & kök 
En längre tids diskussioner och vårens skriverier om mögel och 
dålig luft i våra lägenheter har gett resultat. Studentstaden har 
gått med på att installera badrumsfläktar i alla lägenheter.  
 Modellen, som monteras heter Intellivent. Den känner av fukt-
nivån och slås av och på av automatiskt.  
 Du som bor i en hörnlägenhet kommer också få en spisfläkt  
i köket. Det är än så länge oklart när den ska monteras. Student-
staden hör av sig när det blir aktuellt.
 Stort tack till alla boende som engagerat sig för bättre luft!

Riksbyggen fortsätter
Snart är bygget av nya miljöstugor och p-platser 
klart på övre Väktargatan. Det ser tyvärr ut att 
bli färre parkeringsrutor än de som byggs över. 
 Att Riksbyggen ersatt resterande sophus och 
parkeringar tyder på att de förbereder nästa 
etapp bostadsrätter, även om det kan dröja.
 På längre sikt kommer båda sidor av Råbyvä-
gen att bebyggas. Vi får hoppas att Riksbyggen 
blir bättre på att informera om planerade  
arbeten, än så länge går de ut i sista sekund.

Från lervälling till 
gångbar grusstig
 

Sent i våras kom så äntligen grusbilen till övre 
Väktargatan. Stigen över till Kantorsgatan, som 
länge varit hal och lerig har nu grävts ur,  
stampats och grusats. 
 Nu kan man både cykla, jogga och gå med 
barnvagn utan risk att fastna i den djupa leran.
 Tanken var från början att asfaltera vägen men 
så långt ville kommunen tyvärr inte gå.

Hyr ut till en recce!
Terminsstart innebär inte bara pluggstress, dyra 
bokinköp och inskrivning på nation. Många nya 
studenter måste dessutom ägna sina första 
veckor åt att leta bostad. Har du ett extra rum 
eller två att hyra ut - om så bara någon månad 
- lägg ut en annons på studentboet.se. De allra 
flesta hittar ett rum eller en lägenhet inom ett 
par månader. Men under tiden är det skönt att 
ha en fast bas att utgå från. Och du - sätt en 
rimlig hyra, så slipper du hyresnämnden.

Angelica vill 
leva hållbart
 

Namn: Angelica Johansson

Gör: ansvarig för bastu–  
och pingisrum

Pluggar: kandidat i freds– 
och utvecklingsstudier

Bästa lokalen:  
Nyrenoverade pingisrummet 
är förstås en favorit.

Senast köpta bok: The 
Earth Care Manual, teori och 
praktik om hur man skapar en 
trädgård.

Roligaste kurs hittills: 
Sommarkurs i permakultur, stats-
jordbruk och lokala matsystem. 
Den handlade om hur man 
får mer hållbar matutveckling. 
Jättebra kurs!

Lyssnar på: Bon Iver. 
Mycket gitarr, stämmor. Lite 
ledsamt, lugnt och fint.

Underskattat i stan:
cykelbanorna borde vara fler.

Gör helst en ledig dag: 
Ligger i sängen länge! Slappar 
och äter mycket mat. Eller, så 
gör jag något helt annat, Kan-
ske plockar svamp i skogen. 
Beroende på humör!

Värsta bostadsminne: 
Jag hade ett jättefint rum när 
jag bodde i Frankrike. Men 
köket var jättelitet – utan ugn 
och arbetsytor. Jag fick hacka 
grönsaker med skärbrädan i 
knäet…

Nåt du vill ändra på 
Väktargatan: Jag vill starta 
upp en koloniförening. Hör 
gärna av er till mig om ni vill 
vara med!

Pingis i världsklass 
 

Medan du svettades med vårens sista tenta 
tejpades, slipades, spacklade och målades det 
i den gamla slitna pingislokalen. Ett glatt gäng 
styrelsefolk och andra grannar ägnade hela hem-
vändarhelgen åt att leka Martin Timell. 
 Studentstaden bjöd på färg. Som en del av  
årets hyresförhandlingar har de också installerat 
ett enkelt kök med spisplattor och kyl. 
 Vill du också spela pingis? Köp en nyckeltagg 
till både pingisrum och bastu för 50 kr. 

Felanmäl din 
djungelvy 
 

Så här på sensommaren kan 
det se ut som man bor i en 
djungel. Särskilt om man varit 
bortrest och inte hunnit 
klippa häcken. Även om du 
har ansvaret för din uteplats 
finns viss hjälp att få. 
 Om du ber kundtjänst rik-
tigt snällt kan Samhall klippa 
dina buskar eller kanske kapa 
nån gren på det söta lilla trä-
det som vuxit sig på tok för 
stort. Samhall går däremot 
inte in och klipper på eget 
initiativ, du måste göra en 
felanmälan först.


