Infospalten
Om tvättstugan
• Tvättstölderna har
fortsatt i sommar.
Kom gärna med förslag
på hur vi gör stugorna
säkrare. Just nu satsar
vi på att göra det lite
trevligt att sitta och
plugga i väntan på att
maskinerna går klart.
•

Stöldproblemen tas upp
till diskussion på höst–
mötet den 15 sept.

•

Damm är lätt medan
städ är dyrt. Snälla
håll rent, t ex genom
att slänga dammet
i soporna, inte på golvet.

•

”Glasburarna” byggs
i höst om till torkrum
Ett gött resultat av årets
hyresförhandlingar!

Från Studentstaden
•

Felanmäl alltid fel i din
i lägenhet – via den nya
appen eller ”mina sidor”
på studenstaden.se

•

Hundar ska alltid
hållas kopplade på
och kring Väktargatan.

•

För att göra det enklare
att sopsortera finns det
nu fler sopkärl för plast.

Väktarbladet
delas ut av hyresgästföreningen
Väktargatans förtroenderåd.
Form & foto: Omar Ud-Din
Tryck: Pakpour Media

www.vaktargatan.se

Väktarbladet

Grillkväll
med höstmöte
   sön 15/9 kl 16

info från Väktargatans hyresgästförening sep 2013

    vid tvättstugan vg 24
Nyinflyttad på Väktargatan eller bara nyfiken på den där
snygga grannen? Välkommen på höstens grillkväll.
Kl 16:00 tänder vi grillen och bjuder på mat och dryck.
För ordningens skull håller vi också ett kort infomöte
i början av kvällen. Komsi, komsi - var inte blyg!
–
Dagordning Mötets öppnande •Röstlängd & adjungeringar
Beslutsmässighet & behörigt utlysande • Val ordförande, sekre-terare &
justerare/rösträknare • Godkännande av dagordning
Vad gör förtroendrådet? • Höstens satsningar: på gästrum,
wifi i lokaler, mysigare tvättstugor • Diskussion om tvättstugor
Övriga frågor • Mötets avslutande

”Bastubad är
riktig lyx”


Anna gillar att småpyssla

Anna Karlsson

Namn: Anna Karlsson

Gör: ordförande i Hyresgästföreningen Väktargatans förtroenderåd
Pluggar: blev färdig socionom i januari och jobbar nu som
biståndshandläggare. Har även en kandidat i religionsvetenskap.
Bästa lokalen:
Kvartersbastun! Sådan lyx att kunna unna sig ett bastubad mörka,
kalla höst– och vinterkvällar.
Senast köpta bok: Ingen alls på länge, däremot några trevliga bokbyten via tvättstugebiblioteket!
Lyssnar på: Efter att ha sett Oscarbelönade dokumentären ”Searching for Sugarman” lyssnar jag mycket på Sixto Rodriguez.
Bästa sommarminnet:
Den 6 juli var en angenäm dag, då gifte jag mig med Omar. Därför har jag
också bytt efternamn från Karlsson till Ud-Din.
Gör helst en ledig dag: Pysslar - härnäst står bröllopsalbumet på
tur. Annars scrapbookar jag kort och binder pärlkrokodiler.
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