Kontakter (www.vaktargatan.com)
Bokning Gästrum: 076-111 30 67 (Pris: 75kr/natt; 400kr/vecka)
Kontaktperson för fest- och samlingslokal: Nebiat Tzeghe, 018-26 18 93
(Pris: 100kr/vardag; 200kr/helgdag)
Kontaktperson för fotorum: Lennart Ohlsson, 018-21 18 48
För förhyrning av studierum, bastu och pingisrum: Moa Falk, 0730-669622
Kontaktuppgifter till Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder
Har du frågor angående ditt boende, hyresjuridik eller är du i behov av juridiskt biträde? Vänligen kontakta HUS på e-post student.hus@telia.com telefon 018-52 37 38 eller fax 018-52 37 39
Till sist...
Förtroenderådet har inte någon mer information att ge om det planerade husbyggandet längs Råbyvägen (Väktargatans parkering) än den som vi tidigare
tagit upp här i Väktarbladet och på hemsidan. Riksbyggen har inte satt något
spikat datum för byggstart men man kan ju misstänka att det dröjer en stund
innan byggandet tas upp med tanke på konjunkturens nedgång. Vi hänvisar
till Riksbyggen 018-18 97 00 för mer information.

Glad Påsk önskar vi i förtroenderådet!

VÄKTARBLADET
Information från Väktargatans Förtroenderåd mars/april 2009

Vill du vara med och anordna Väktargatans dag?
Förtroenderådet eftersöker boende som är intresserade
att sitta med i en planeringskommitté för Väktargatans
dag som infaller i augusti i år. Pengar finns avsatta i förtroenderådets budget och nu söker vi dig med roliga idéer som kan glädja Väktargatans hyresgäster. Du är varmt
välkommen att höra av dig till styrelsen! Mejla gärna till
vaktargatan@live.se eller hör av dig till någon i styrelsen (se telefonnummer på nästa sida).
Viktigt att notera om parkeringarna…
Tänk på att de flesta av Väktargatans parkeringsplatser
numer ägs av Riksbyggen och har förlagts med nya avgiftsbestämmelser. Var noga med att kolla på parkeringsskyltarna om vad som gäller, i de flesta fall ska parkeringsbiljett lösas i automat utställd på området men på
några få parkeringar mot Tycho Hedéns väg gäller fortfarande Studentstadens förköpta biljetter. Om du är osäker hör av dig till parkeringsbolagen eller Vasakronan
(Studentstaden).
Har du en bastunyckel som du inte längre använder?
Förtroenderådet uppskattar om du lämnar din nyckel i
fall du inte längre nyttjar bastun. Hör av dig till bastuansvarig Moa på telefon 0730-669622 eller min mejl:
moa.falk@gmail.com Tack på förhand!
Har du någon åsikt om fotorummet?
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Förtroenderådet eftersöker åsikter om mörkerrummet:
ska det vara kvar eller kan lokalen användas till något
annat? Hör av dig till vaktargatan@live.se och säg din
mening.

Förtroenderådets styrelse

Ordförande Landsten har ordet

Styrelsen består av sex personer med olika uppdrag. Nedan ger vi en
liten presentation av varje ledamot samt hans/hennes styrelseuppgift.

Hallå!

Ordf, Mikael Landsten
Jag har varit en del av styrelsen i snart 3 år.
Mig når ni lättast via telefon: 073-1806361
eller via vår e-mail: vaktargatan@live.se
Kassör, Henrik Ring
Är förutom ekonomiskt ansvarig även ansvarig för hemsidan och Väktarbladet. Du når mig via mobilnummer 0730570 877 eller henker911@hotmail.com
Sekr., Sara Ketema
Jag är ny sekreterare i förtroenderådet. Det är lättast att få
tag på mig på min mejl sara_ketema@hotmail.com eller på
mobilnummer 073-703 24 52
Ledamot (ansvarig för bl.a. studierum), Moa Falk
Jag har precis blivit ledamot i styrelsen och kan nås på mobilnr. 0730-669622 eller min mejl: moa.falk@gmail.com
Ledamot, Kristina Eriksson
Mitt namn är Kristina Eriksson och jag är ny i styrelsen!
Jag bor på Väktargatan tillsammans med min familj, och ni
kan kontakta mig på adress kristina.s.eriksson@gmail.com
eller telefon 073-8363110.
Ledamot, Michaela Åberg
Hej jag heter Michaela Åberg och är ny ledarmot i styrelsen, har bott här på Väktargatan sedan augusti 2006.
Är det så att ni vill få tag på mig så är min mail: michis_@hotmail.com och telefon: 0703990308
Du vet väl om…
... att du som hyresgäst har tillgång till bastu, fotorum, pingisrum och
studierum. Läs mer på hemsidan www.vaktargatan.com eller kontakta
någon av personerna på sista sidan av detta väktarblad.

Våren är på intågande och jag hoppas att alla känner hur energin återvänder efter den gråa vintern!
Först och främst vill jag tacka Er som kunde komma på Väktargatans årsmöte, men för ovanlighetens skull vill jag även
rikta en uppmaning till Er som inte kom:
För att uthyrningen av de lokaler vi har på området skall fungera, och för att vi som bor på Väktargatan skall ha möjlighet
att få våra åsikter framförda till Vasakronan och HUS, måste
fler boende engagera sig! Det var väldigt få personer på årsmötet. Jag tror inte att någon vill att verksamheten ska förfalla?
Är Du intresserad av att engagera dig och vara en del av styrelsen, maila till vaktargatan@live.se.
Att vara en del av förtroenderådet är meriterande och Du får
dessutom ett mindre arvode samt gratis lokalhyra.
På årsmötet informerade vi bland annat om att föreningens
ekonomi blivit mycket bättre under det gångna året, samt vart
man egentligen får parkera med Vasakronans parkeringstillstånd. Styrelsen för 2009 valdes också, och vi har nyligen haft
ett konstituerande möte där vi fördelat posterna. Vilka vi är
och hur du kontaktar oss ser du här intill i Väktarbladet. Övrigt som beslutades på årsmötet kan du läsa om på
www.vaktargatan.com.
Kom även ihåg det jag skrivit tidigare: Om det är något ni är
missnöjda över eller något som inte fungerar som det ska, felanmäl till Vasakronan.
Är ni osäkra på något, har en fråga eller bara vill veta vad vi i
styrelsen arbetar med, maila till vaktargatan@live.se.
Med vänlig hälsning
Mikael Landsten, Ordf.
Väktargatans förtroenderåd

