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Jag ville bli rockstjärna
Rockstjärna! Visst låter det speciellt. Att stå där på scen
framför tusentals skrikande fans. Så såg mina drömmar ut
när jag var ung. Inte nu längre. Nu är jag 41 år och snickare
på Bostaden.
När jag växte upp spelade mina föräldrar Skifs, Presley,
Vikingarna, osv. Musik som jag också lyssnade på ända
tills min äldre bror skaffade sig egna LP-skivor, jag var väl i
sjuårsåldern då. Jag smyglyssnade genom nyckelhålet till
hans rum. Punk, hårdrock. Provokativ, revolterande musik.
Jag bläddrade genom skivsamlingen när han inte var där.
Så otroligt farlig och spännande musik.
Jag kan se mig själv stå där utanför brorsans dörr, i snickarbyxor, mockasiner, skälvande i hela kroppen. Därinne satt
brorsan och kompisarna på sängen, innesluten av mullrande, skränig musik. Musiken strömmade genom nyckelhålet
rakt in i mitt hjärta och hjärna. Ett paradigmskifte stod för
dörren. Jag tror att det var där och då som min rockstjärnedröm formades: ”Jag ska bli rockstjärna!”
På julafton när jag var 10 år hände det. Jag hade tjatat
och tjatat tills mina föräldrar förverkligade min dröm: en elgitarr och en förstärkare. Hela julaftonen var en enda lång
väntan. Arne Weise, Disney, och så var det dags: julklappsutdelning.

Musik har jag spelat ända sedan dess. Skapat hemma,
repat tillsammans i olika band. Men någon rockstjärna har
jag aldrig blivit. Fast jag skapar fortfarande musik med en
kompis. Och man vet aldrig.
Men samtidigt har jag fötterna på jorden: familj med två
småbarn, hus och jobb. Ett liv som jag trivs med. Det lockar
inte längre att stå på en scen inför tusentals fans. Numera
räcker det med att spela i en replokal och att komponera
musik. Men jag tror att själva skapandeprocessen är det
essentiella för mig, att få skapa musik, att bli stimulerad.
Som snickare på Bostaden ställs jag ofta inför problem där
jag måste skapa egna lösningar
genom att improvisera med det jag
har i arbetsväskan. Jag tänker mig
att den gemensamma nämnaren
med mitt jobb som snickare och
mitt musikskapande är att båda
är ett hantverk, där det gäller att
hitta kreativa lösningar och frigöra
hjärnan från det rutinartade och
vanemässiga.

Vinn plats i Umeå IK FF:s Talangskola 2013
Bostaden i samarbete med Umeå IK FF erbjuder nu tio tjejer födda 1998-2004
chansen att delta i Umeå IK FF:s Talangskola 23-27 juni.
Svara på nedanstående fråga så är du med i utlottningen om en plats.
Hur många SM-guld har Umeå IK FF vunnit?
1) 7st

x) 4st 2) 5st

Mejla svaren till kansli@umeaik.se senast 20:e maj.

Hej är Bostadens tidning för hyresgäster, som kommer ut med 5 nummer per år.
Ansvarig utgivare: Hanna Olsson. Redaktör: Anna Maria Lindgren.
Produktion: Plakat. Tryck: Tryckeri City. Omslagsfoton: Andreas Nilsson.
Hör gärna av dig till: AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå. 090-17 75 00.
ab.bostaden@bostaden.umea.se www.bostaden.umea.se
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Torbjörn Granström,
Snickare, musiker

BRIS, unga och nätet

Vill du veta mer om BRIS och på vilket sätt BRIS kan stötta barn och unga?
Vill du lära dig mer om ungas nätvardag?
Vill du bli bättre på att prata med barn och ungdomar?

Vid två tillfällen kommer Bostaden i samarbete med BRIS att bjuda dig som
hyresgäst på ett intressant föredrag med fokus på barn och ungas nätvardag.
Varmt välkommen till Bostadens lokaler:
Geograﬁgränd, Ålidhem: Vinterträdgården
Torsdag 2 maj kl 19.00–20.30

Mariehem, Kvarterslokalen på Istidsgatan 39
Tisdag 7 maj kl 19.00–20.30

Föreläsare är Erica Hägglund, BRIS-ombud och pedagog.

Börja betala din
hyra med e-faktura

Häng med på utflykt i skogen!

Att betala dina hyresavier via e-faktura är inte bara miljövänligt, det sparar även tid. Dessutom är det extra bra
under sommaren när du kanske är på resande fot. Så länge
du kommer åt din internetbank kan du enkelt betala hyran
var som helst i världen.
När du går in på din Internetbank, ser du om det kommit
en ny faktura. En snabb kontroll och ett godkännande så
är du klar. Du behöver inte fylla i några siffror och behöver alltså inte vara orolig att du skriver in till exempel ett
OCR-nummer fel. Hos en del banker kan du dessutom välja
automatisk betalning av e-faktura. Då ser banken till att din
hyra betalas i tid och du behöver inte ens godkänna den.
Logga in i din Internetbank och anmäl att du vill ha din
hyresavi som e-faktura. Har du ingen Internetbank kan ditt
bankkontor hjälpa dig att ordna en.

Vi vandrar i Carlshöjdsskogen, upptäcker spännande
saker i naturen och fikar och njuter av en brasa vid
vindskyddet. Utflykten passar såväl vuxna som barn.
Det behövs ingen föranmälan men vill du ha mer
information är du varmt välkommen att kontakta
Mats Djupsjöbacka på Naturskyddsföreningen på
070-226 67 16.
Datum och tid: Söndag 16 juni klockan 11.00–14.00
Plats: Samling vid Carlshöjdsskolans entré klockan 11.00.
Ta med oömma kläder och fika.

Arrangeras av Naturskyddsföreningen
i Umeå i samarbete med Bostaden.

Vinn startplats till Blodomloppet
Vi lottar ut 15 starplatser till Blodomloppet tisdag 28 maj, bland våra hyresgäster.
För att vara med och tävla, svara på frågan: Vilket år gick det första Blodomloppet
av stapeln? Skicka ditt svar till info@bostaden.umea.se eller till AB Bostaden, Box 244,
901 06 Umeå. Kom ihåg att ange namn, adress och telefonnummer så att vi kan kon
takta dig om du har vunnit. Ange även vilken klass du vill vara med i: dam eller herr,
löpning 5 km eller 10 km eller promenad 5 km. Senast tisdag 30 april vill vi ha ditt svar.

Hur många
år fyller
Blodomloppet
i år?

Halva priset på Meshuggah
Du som har ett Bostadenkort får nu möjlighet att köpa biljetter till
Meshuggahs spelning, fredag 10 maj, till halva priset. Ordinarie pris
250 kr + serviceavgift. Biljetterna köper du på www.tickster.com
Max två biljetter per Bostadenkort. Först till kvarn!
3

– Hos upSweden tar vi artister på allvar och gör allt vi kan
för att peppa dem att utvecklas, säger Gustav Sjöstedt
och Marita Johnsson på upSweden.

– Det är jättebra att kunna bolla idéer med dem som har koll på
branschen, menar Mona Ersare och Ida Boija, två av de artister i
Umeå som får hjälp att utveckla sin musik med hjälp av upSweden.

Här formas morgondagens
I en undanskymd Bostadenlokal på Böleäng finns en av musik-Umeås livligaste verksamheter. Det handlar om upSweden, som coachar artister och även erbjuder replokaler och
en fullt utrustad studio. Föreningen jobbar i dag aktivt med runt 25 olika akter i Umeå.
– Vi peppar och stöttar oetablerade musiker som är på väg in i branschen, berättar
Marita Johnsson, vikarierande verksamhetsansvarig på upSweden Umeå.

Om upSweden
upSweden är en medlems
organisation i studieförbundet Kulturens bildningsverksamhet. Organisationen
hjälper artister att komma in
i branschen och skapa förutsättningar för ett liv som
hel- eller deltidsmusiker.

upSweden började som ett löst nätverk i Umeå under
1990-talet och arbetade då främst med producenter och
låtskrivare som befann sig utanför den typiska replokalsmiljön. Sedan dess har verksamheten vuxit rejält. I dag
arbetar föreningen, som nu är en medlemsorganisation
inom Kulturens bildningsverksamhet, med närmare
1 000 personer i över 200 konstellationer i nio svenska
städer, från Luleå i norr till Malmö i söder.
– Många av de som är anslutna till oss tillhör de nya
svenska musikakter som spelas på radio, i filmer och turnerar både i Sverige och i utlandet. Adam Tensta är ett
exempel på en artist som vi jobbat med, berättar Gustav
Sjöstedt, verksamhetsansvarig på upSweden Riks.

Bubblar av idéer och toner
Umeåadressen för upSweden är Tranbärsvägen 6 och
den är lätt att missa. Ingången är en oansenlig plåtdörr
utan entréskylt. Men skenet bedrar. Innanför husets
väggar – där man bland annat hittar mixerbord, trumset,
allehanda andra instrument och replokaler – bubblar det
av aktivitet. Här bollas det musikaliska idéer och koncept
och spelas in musik hela dagarna. När Hej besöker lokalerna är musikerna Mona Ersare, Ida Boija och Andres
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Foton: Andreas Nilsson

Estensen på plats, liksom nämnda Martita Johnson och Gustav Sjöstedt. Ett engagerat samtal om upSweden och musik
rullar snabbt igång.
– Jag kom nyligen i kontakt med upSweden via en kompis,
berättar Ida Boija, som gör singer-songwritermusik på svenska. Och jag har redan fått bra feedback på mina låtar och
hjälp med att styra upp mitt artisteri. upSweden är också ett
bra nätverk, det går att träffa många ambitiösa musiker här
och det kan öppna dörrar.

Nyckelharpa i Stockholm
Mona Ersare, också singer-songwriter, men på engelska, har
bland annat fått hjälp av upSweden med att starta företag
och att bolla idéer om hur hon ska gå vidare. Hon inledde
sin musikaliska bana som hardcore-gitarrist på 1990-talet
och planerar nu att spela in vistolkningar av kända hardcore-låtar, som exempelvis Refused-klassikern Pump The
Brakes.
– Underbar idé, utbrister Gustav Sjöstedt.

popstjärnor
Sekunden efter säger Mona att hon snart ska till Stockholm
och undrar om det går att låna upSwedens studio där och
javisst det går bra. Något senare framkommer också att hon
via organisationen kan få tag på en nyckelharpa-spelare i
huvudstaden, något hon sökt en tid efter.
– Fantastiskt, det är ju verkligen ett bra exempel på hur
upSweden fungerar rikstäckande för oss musiker, säger
Mona Ersare.
– Jag har gjort mycket musik hemma med billig utrustning, det
var ett lyft att komma hit och få jobba med riktigt bra teknik,
säger Andres Estensen, producent och musiker.

Allt från hip hop till bluesrock
Andreas Estensen, som producerar musik och har ett ännu
inte namngivet band med en kompis, kom i kontakt med
upSweden via ett hiphop-kollektiv.
– Jag hängde med dem hit och det blev ett stort kliv uppåt
för mig. Det är otroligt fina lokaler och bra utrustning.
Många tekniska bitar föll på plats för mig. Sedan trivs jag
väldigt bra med att hänga här, stället har en social funktion
för mig. Här träffar jag allt från bluesrockare till hiphoppare och det är en skönt kreativ stämning.
– Vi är öppna för musiker från alla genrer, understryker
Marita Johnsson, som kommer från Malmö och just nu vikarierar på upSweden Umeå, för Alexander Juneblad – mest
känd från popbandet Caotico och som hiphopproducenten
Academics – som är ute på en lång resa.

Det svänger om
Studiefrämjandet
I de lokaler som Studiefrämjandet hyr av
Bostaden på Ålidhem och Carlshem finns
repmöjligheter för lokala band och musiker.
Inspirerat av Umeås klubbliv och i takt med
ett växande intresse görs nu även en omfattande satsning på elektronisk musik och
dj-verksamhet.
Det är fullt upp i Kulturhuset Klossen på Ålidhem.
Spelkvällar, slöjdaktiviteter, teater och musikspelande
avlöser varandra och är ändå bara en bråkdel av
den verksamhet som bedrivs här.
I dag finns två replokaler på Klossen. En lokal för
främst akustiskt gitarrspelande där man antingen kan
spela själv eller i grupp, och även kurser i gitarr erbjuds här. I den andra lokalen kan besökarna skapa
musik på elektroniskt vis med hjälp av två kompletta
dj-utrustningar. Klossen är först i Umeå med dj-verksamhet, vilket öppnar nya dörrar för intresserade.
– Tittar man på Umeå som stad är klubblivet väldigt
utbrett, och dj-ande är en kulturform som växer,
säger Henrik Wiklund, musikansvarig på Studiefrämjandet.

Viktigt samarbete
Även på Carlshem finns repmöjligheter i Bostadens
lokaler. Där erbjuds för närvarande två outrustade
replokaler, och banden måste ta med sina egna
instrument. Liksom på Klossen drivs repverksamheten
på Carlshem av Studiefrämjandet.
– Vårt samarbete med Bostaden är väldigt viktigt.
Allting bygger på att Bostaden är välvilliga och hjälper oss då vi inte är ett kommersiellt företag, säger
Henrik Wiklund.
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Kulturnatta – från spets till bredd
Lördag 18 maj arrangeras Kulturnatta i Umeå för nionde året. Med som sponsor finns Bostaden.
– Vi har varit med några år nu. En viktig anledning till att vi stöttar även i år är att Kulturnatta
har något för alla, säger Anna Maria Lindgren, kommunikatör på Bostaden.
Kulturnatta är ett evenemang som baseras på det lokala
kulturlivet och som har ett oerhört brett och omfattande
program.
– Från spets till bredd, från amatörer till proffs, brukar vi
säga, säger Niklas Carlsson, samordnare för Kulturnatta.

utan man måste tänka om.
– Planerna är inte helt spikade ännu, men vi jobbar
för att det ska bli något bra, något som ger ett mervärde
för våra hyresgäster och Umeå i stort, säger Anna Maria
Lindgren.

Sänts live på webben

Hem för kulturen

De senaste åren har Bostaden haft en egen scen på Idun,
Umeå Folkets Hus, under Kulturnatta, där Umeåborna fått
njuta av både pop, körsång och teater. Uppträdandena har
filmats och sänts live på Bostadens webbplats. Första året
tittade hela 10 000 besökare på webbsändningen.
I år sker ombyggnationer på Folkets Hus när Kulturnatta
anordnas, vilket innebär att Bostaden inte kan husera där,

Kulturnatta är välbesökt. Förra året deltog över 2 000 kulturutövare och närmare 50 000 besökare kom till de olika
arrangemangen.
Niklas Carlsson är glad över Bostadens engagemang.
– Bostaden är ett hem för många, och under Kulturnatta får vi se Bostaden som ett hem för kulturutövarna,
säger han.

Stöttar musik, film,
teater och litteratur
Bostaden sponsrar en rad kulturevenemang och
föreningar i Umeå. Stödet ger dig som hyresgäst
chans att uppleva kultur till låg eller ingen kostnad.

Holmsund/Obbola kulturförening
Utlottning av biljetter.

Kulturnatta
Stödjer en scen eller en artist.

Kulturverket
Sponsrar en paviljong genom projektet ”Fair City”,
med temat Energi.

Littfest
Gratis garderob och utlottning av biljetter.

Skuggteatern
Hem ljuva Ålidhem – föreställning om upplevelsen
av Ålidhem som bostadsområde. Rabatterat pris
för hyresgäster.

Umeå Open
Halva priset på tvådagarsbiljett till Umeå Open och
chansen att vara med vid utlottning av biljetter.

Umeå Teaterförening
Utlottning av teaterbiljetter.

Visfestivalen Holmön
Rabatt på entrébiljett.

Folkets Bio
Utlottning av biljetter.

Humlan
Rabatt på konsertbiljetter.
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Umeå har ett pulserande musikliv med stor bredd. Bland de lokala banden som gjort sig ett namn
både nationellt och internationellt finns till exempel visgruppen Kraja (som turnerat i bland annat
Japan och Tyskland) och black metal-veteranerna Naglfar. På stans legendariska rockklubb
Scharinska spelas det livemusik flera gånger i veckan, året runt.

En av Sveriges
bästa musikstäder
Umeå är en av Sveriges bästa musikstäder och bjuder på allt från visor
till metal. Här hittar du massor av festivaler, spelställen och lokala band.
Umeås musikaliska rikedom utmärks
inte minst av att varje årstid har ett
flertal återkommande musikfestivaler.

Vår

Umeå Open och Made.

Sommar

Visfestivalen, Täfteåfestivalen
och Sunset Park.

Höst

Umeå jazzfestival och
VIP-galan.

Vinter

House of Metal, Umefolk
och Forlorn Fest.

Rock, punk och jazz
Scharinska är stans legendariska rockklubb, här spelas livemusik flera gånger
i veckan året runt. Droskan fokuserar på
rotrock, inte sällan med amerikanska
artister. Och vill du se punk är Verket ditt
ställe. 2012 spelade inte mindre än 119
olika akter där. Jazzälskarna söker sig till
Studion där det är liveband varje torsdag.

Kända band från Umeå
Det har genom åren kommit en rad framstående artister och band från Umeå.
Här är några av dem: Refused, Säkert!,
Meshuggah, Cleo, Deportees, Isolation
Years, Caotico, Syket, Kraja, Trainspotters,
Komeda, Frida Selander, Naglfar, Two
White Horses, Cult of Luna, Khoma, Frida
Hyvönen, Skator och Wolfman Jack.

Idrott är
också kultur
Bostaden sponsrar ett flertal
idrottsföreningar i Umeå och
kommer att erbjuda dig som
hyresgäst en mängd olika
sportsliga aktiviteter i vår och
sommar. Bland annat lottar
vi ut 15 startavgifter till Blodomloppet, platser till olika
fotbolls- och friidrottsskolor
och till Umemilen. Vi erbjuder även de 30 första med
Bostadenkort gratis entré
på alla Umeå FC:s matcher
och halva priset till Umeå IK:s
matcher.
Mer information om idrottssponsringen och kommande
aktiviteter får du inom kort i
Bostadens digitala nyhetsbrev. För att vara säker på
att få nyhetsbrevet, logga
gärna in på din personliga
sida och kontrollera att du
har angett rätt e-postadress.
Du kommer även att kunna
läsa mer om våra samarbeten med olika idrottsföreningar i nästa nummer av Hej
som kommer i juni.
7

Profilen
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Metal

dygnet runt för

Tommi

När han var sex år fick han en Twisted Sister-kassett av sin
mamma. Sedan dess har det varit hårdrock i olika former
för hela slanten. I dag är Tommi Konu en välkänd profil i metal-Sverige.
– Det är mammas fel att det gick som det gick, skrattar han.

»Ett tag var jag med i
fyra band samtidigt.«
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– Just nu har vi ett litet uppehåll med House
of Metal eftersom årets festival precis varit,
men arrangemanget snurrar i mitt huvud
hela tiden ändå, säger Tommi Konu, som
sitter i festivalens styrelse och bokar band.

Namn: Tommi Konu.
Ålder: 35.
Yrke: Studerar till medieproducent.
Aktuell: Sitter i House of Metals
styrelse, driver webbtidningen Deathdomain Webzine, skriver musikrecensioner i Folkbladet, spelar bas med
death/grind metal-bandet Hellmasker.
Bor: Fyra på Matematikgränd med
sambon Sofia och katten Andra katten
(jo, den heter så).

Tommi är uppvuxen i Luleå där han
bodde tills han var 20 år. Efter några år
i Sundsvall blev det sedan Umeå 2004.
Här jobbade han bland annat som
bagare på Cerealia Bakers och montör
på Volvo Lastvagnar innan han började
plugga på universitetet. Först enstaka
kurser, däribland engelska och grafisk
form, sedan medieproducentprogrammet.
– Jag räknar med att vara klar runt
jul. Huvuddelen av mina klasskompisar
siktar på jobb inom tv, men jag är mer
inne på grafisk form. Kanske hamnar
jag på någon reklambyrå, jag har gjort
en hel del affischer och skivomslag åt
olika festivaler och band.

Musik med själ
Twisted Sister blev alltså inkörsporten
till hårdrocken. Deras musik ledde
så småningom till skivköp med tyngre akter som Metallica och Slayer.
Därifrån var steget inte långt till den
extrem-metal som växte fram i början
av 1990-talet.
– Många som inte gillar extrem
metal tycker att det bara är skrik och
skrän, men jag hör en massa nyanser.
För mig är det musik med själ, jag vet
ingen annan musik som är så levande.
Allra helst lyssnar jag på den deathoch black metal som gjordes i mitten
av 1990-talet. Naglfar från Umeå är ett
av mina favoritband.

Ont i fingrarna
I tonåren började Tommi också spela
musik själv. Sin första metalgrupp hade
han som femtonåring på en fritidsgård, 1995 var han med och bildade
sitt första riktiga band, Deathbound.
Innan dess hade han mest sjungit, men
nu behövdes en basist. Han hoppade
in och efter det har basen varit hans
instrument.
– Ett tag var jag med i fyra band
samtidigt. Mitt rekord slog jag på en
festival i Luleå där sex band spelade
samma kväll, jag stod på scen med tre
av dem. Efteråt hade jag riktigt ont i
fingrarna…
Genom åren har det blivit en rad
band, där death/grind metal-akten
Hellmasker fortfarande hänger kvar.

Tommi Konu
har bott i inte
mindre än sju
olika Bostadenlägenheter
sedan 2004.

– Vi skulle ge ut en skiva 2008, men
det blev inte av. Nu spelar vi bara live
någon gång per år, jag hinner inte mer.
Och medlemmarna bor i Umeå och
Luleå, så det är lurigt att få ihop alla.

Bokar band och recenserar
Hans stora intresse för extrem metal
har även lett till att han blivit festivalarrangör och recensent. Sedan 2007
har han jobbat med House of Metal i
Umeå, norra Sveriges största metalfestival. Han sitter i styrelsen och
huvudsysslan är att boka band.
– Att boka band är både roligt och
frustrerande. Det är jättekul när det
flyter och man lyckas boka de man
vill ha. Men det är mycket slit också,
jaga folk och diskutera arvoden i all
evighet.
Sedan några år skriver Tommi också
om musik. Det började med att han
blev tillfrågad att blogga om metal i
VK. Därefter blev han headhuntad till
Folkbladet av tidningens förra chefredaktör Daniel Nordström. Numera
recenserar han skivor i Folkbladet
varje vecka och är chefredaktör för

den egna webbtidningen Deathdomain
Webzine, som, har ungefär 1500 besök
i månaden.
– Jag har sex skribenter kopplade till
tidningen, allt material är på engelska
och vi vill gärna nå utanför Sverige. Det
är många musiker som hör av sig och
vill skriva, det är kul.

Sjunde Bostaden-lägenheten
När det gäller boendet är Tommi en
Bostaden-veteran. Sedan han kom till
Umeå har han bott i sju Bostaden-lägenheter i olika områden: Ersboda,
Carlshem, Lilljansberget och Ålidhem.
Idag delar han en fyra på Matematikgränd på 86 kvadratmeter med sin
sambo Sofia och katten Andra katten.
– Min sambo har många böcker och
jag många skivor, så vi behöver gott om
plats. Jag har aldrig haft några problem
med Bostaden, de har alltid skött sig.
Sedan kan det dyka upp saker ändå
som blir jobbiga. Det har varit mycket
reparationer i vårt hus den senaste
tiden och just nu byggs tvättstugan om,
så det är begränsat med tvättider. Men
det ska väl vara fixat snart hoppas jag.

Lilla metal-skolan
Inom metal finns många olika genrer och subgenrer. Här är en förklaring till de vanligaste.
Heavy metal - en hårdrocksgenre som utvecklats i en mängd subgenrer. Den har en aggressivare ton med färre klassiska ackordföljder
och mer fokus på riff och gitarrmangel.
THRASH Metal - hårdare och snabbare variant av heavy metal. Den
tidigaste formen av extrem metal. Vanlig på 1980-talet.
Death Metal - vidareutveckling av thrash metal. Karaktäristiskt är
sången, eller så kallad growl, som kan jämföras med gutturala läten.
Black Metal - vissa likheter med death metal, karaktäriseras ofta av
ockulta teman samt en starkt tillhörande subkultur.
Grindcore - en kombination av element från hardcorepunk och
thrash metal. Ju fortare det spelas, desto bättre.
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Bostaden-krysset

Lös krysset och vinn biljetter till Folkets Bio
Skicka ditt svar till AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå och märk kuvertet med Bostaden-krysset eller mejla ditt svar till
info@bostaden.umea.se. Senast fredag 10 maj vill vi ha ditt svar. Fem personer med rätt svar vinner två biobiljetter var.
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Rätta svar från förra Hej

Fira med oss!

I förra numret av Hej lottade vi ut biljetter till flera olika kultu
revenemang. Här är de rätta svaren. Umeå Teaterförening
startade 1934, tuggummit TOY nylanserades 2011 och
Cult of Lunas nya album heter Vertikal.
Vinnarna har kontaktats via mejl. Vilka som vunnit kan du se
på www.bostaden.umea.se/nyheter/har-ar-biljettvinnarna

Vi fyller 60 i år och bjuder dig på baluns i november.
Det blir artistframträdande och mycket mer.
Håll utkik, vi berättar snart mer.

Brandfiltar i alla bostäder
Den specialdesignade brandfiltsboxen
monteras som fast inventarie i Bostadens samtliga lägenheter och studentkorridorer. Totalt blir det 12 500
brandfiltar som sätts upp.
– Vi gör det här för att för att en
lättillgänglig brandfilt kan vara det
som räddar både människor och deras
hem, säger Ann-Sofi Tapani, vd för
Bostaden, och Göran Spetz, vd Länsförsäkringar Västerbotten.

Byter brandvarnare
Sedan september 2012 driver Länsförsäkringar Västerbotten en kampanj
för att brandsäkra länet. I kampanjen
ingår en rad aktiviteter, allt i syfte att
informera om brandsäkerhet och
undvika bostadsbränder. Även Bostaden jobbar målmedvetet för att öka
brandsäkerheten i sina fastigheter
och i samband med monteringen av
brandfiltsboxar kommer exempelvis

Foto: Andreas Nilsson

Bostaden monterar nu in brandfiltsboxar hos samtliga hyres
gäster – utan att hyran påverkas.
Satsningen sker i samarbete med
Länsförsäkringar Västerbotten och
i samråd med brandförsvaret.

– En brandfilt kan rädda både människor och deras hem, säger Ann-Sofi Tapani,
vd Bostaden och Anders Spetz, vd för Länsförsäkringar Västerbotten.

samtliga brandvarnare att bytas ut till
en modernare modell.

Branden på Ålidhem
Som en bakgrund till satsningen
på brandfiltar finns också branden
som drabbade Ålidhem julen 2008.
Då brann ett helt kvarter ner och 71
lägenheter totalförstördes sedan en
köksbrand utvecklats till en katastrof.

Lyckligtvis dog ingen, men de materiella skadorna blev omfattande.
– Ingen av oss har glömt branden på
Ålidhem, säger Ann-Sofi Tapani. Det
gör det särskilt viktigt för oss att göra
något som kan förhindra sådana händelser. Brandfiltsboxarna är en enkel
åtgärd som redan efter en incident
kan betala sig.

Möt glada Tory i receptionen
Foton: Andreas Nilsson

Nu kan du känna dig extra välkommen till Bostaden. Vår trevliga personal tar emot dig i en rymligare och ombyggd reception. Här får du hjälp av uthyraren Tory Sjöström med kollegor med allt mellan himmel och jord – kontraktsskrivning, uppsägningar, din personliga sida, hyresavier och bokade besök till exempel. Här anmäler du dig
också om du ska träffa en uthyrare eller någon annan av oss som jobbar på Bostaden. Välkommen hit!
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Sofia satsar allt
på musiken
Foton: Andreas Nilsson

Sofia Henricsson har varit omgiven av musik sedan födseln. Nu
har hon hoppat av dietistprogrammet för att satsa fullt ut på
sitt band Slow Fox. På debutskivan
får hon bland annat hjälp av rutinerade amerikanen Ryan Hewitt
som jobbat med storheter som
Johnny Cash och Sheryl Crow.
– Om jag inte vågar ge musiken
en riktig chans nu kommer jag
ångra mig sedan, säger hon.
Att Sofia skulle hålla på med musik
känns självklart när man vet vem
hennes pappa är – producenten Pelle
Henricsson, som har den legendariska studion Tonteknik – och när hon
berättar om sin uppväxt.
– Det har alltid funnits musik i min
närhet, hemma, i bilen, på pappas
jobb, och jag började tidigt spela
piano. Jag hade också ett coverband
redan på gymnasiet. Men sedan låg
musiken lite på sparlåga ett tag, jag
funderade på att bli skådespelare och
pluggade därför på en folkhögskola i
Göteborg. Där kom jag fram till att det
ändå var musik jag ville hålla på med.

Jobbar med pappa

Namn: Sofia Henricsson
Ålder: 28
Aktuell: Släpper singeln Morning
After i april, debutalbumet kommer i höst
Bor: I en tvåa i Bågenhuset
tillsammans med sambon Oscar
Nordenqvist, också musiker, medlem i bandet Mates of Mine
Fritidsintressen: Läser, just nu Don
Quijote, odlar krukväxter, träffar
syskon (har två systrar och tre halvbröder), är med mamma i Kassjö.
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Debutplattan spelar Sofia in i Tontekniks studio – där bland annat Refuseds A Shape Of Punk To Come blivit
till – med pappa som producent.
– Det känns tryggt, han är rutinerad
och kan se vilka delar som behövs för
att det ska bli en så bra helhet som
möjligt i slutändan. Vi har en rak kommunikation, ingen av oss vill släppa
igenom något vi inte är nöjda med.
Sofias pappa har alltid lyssnat
mycket på amerikansk rotmusik, som
country och bluegrass. Även här har
Sofia följt i sin pappas fotspår. Ryan
Adams, Lucinda Williams, Alison
Krauss, Gillian Welch, Dixie Chicks
och Mary Chapin Carpenter hör till
favoriterna och inspirationskällorna i
den egna musiken.
– Det kändes som ett erkännande när jag
fick 60 000 kronor från Statens kulturråd för
att spela in skivan, säger Sofia Henricsson.

Så minskar du
ljudstörningarna
Att bo i hyreshus handlar mycket om att
visa hänsyn. Självklart får du spela musik
och ha fest – men med sunt förnuft. Här
kommer några råd om hur du kan minska
ljudstörningarna från din stereo.

– Jag tackar inte nej till att sälja mycket, det vore häftigt att bli en musiker
som många lyssnar på och identifierar sig med, säger Sofia Henricsson.

»Amerikansk
rotmusik är hemma
för mig.«
– Amerikansk rotmusik är hemma för
mig. Jag har lärt mig att sjunga genom
att härma mina favoritartister och hittat
min egen röst på det sättet. Men det
är viktigt att mina låtar skiljer sig från
inspiratörerna, jag är inte intresserad av
att låta som ett coverband.

First Aid Kit en dörröppnare?
Amerikansk rotmusik är inte någon
kommersiell genre, men kanske håller
det på att ändras nu när svenska First
Aid Kit slagit igenom både hemma och
i USA.
– Jag tackar inte nej till att sälja mycket, det vore häftigt att bli en musiker
som många gillar. När musik är som
bäst, till exempel när Gillian Welch
sjunger, får jag en förhöjd livskänsla.
Det kan vara bitterljuvt, både sorgset
och vackert samtidigt.
Sofia skriver sina låtar på akustisk
gitarr, sedan bollar hon dem med de
musiker som varit involverade i inspelningsprocessen. Med på skivan är Sofias
lillasyster Fanny, pappa Pelle, Martin
Gustafson och Pehr Åström (tidigare
Perishers), Idol-vinnaren Markus Fagervall och Krille Eriksson, som bland
annat turnerat med Sofia Jannok.
– Alla har bidragit till hur skivan låter.
De är proffsiga musiker och trevliga
personer som är roliga att spela med.

Texterna skriver Sofia på engelska och
det känns naturligt eftersom hon alltid
lyssnat mycket på amerikansk musik
och bott ett år i USA när hon var au
pair i en stad utanför Washington DC.
– Jag är noga med texterna, de måste
betyda något och kännas på riktigt.

60 000 från Statens kulturråd
Sofia har skivkontrakt med Rootsy, som
är specialiserade på amerikansk rotmusik. Via dem har hon släppt en singel,
Poor Old Summer, och nästa, Morning
After, kommer nu i april. Morning
After är mixad av Ryan Hewitt och
mastrad av Dave Collins i Los Angeles,
en duo som bland annat jobbat med
Johnny Cash och Sheryl Crow.
– Det känns mäktigt att de har kopplingar till sådana storheter och resultatet blev väldigt bra, låten blev större
och fick fler nyanser via dem.
Ekonomiskt har Sofia fått stöd till
debutskivan av Statens kulturråd, som
gått in med 60 000 kronor.
– Deras bidrag kändes som ett erkännande och är bra både för att ha råd
att spela in skivan och för självförtroendet.
Som om inte det var nog att ha en
pappa som hon spelar och pratar
musik med är Sofia också sambo
med en musiker; Oscar Nordenqvist,
medlem i Umeåbandet Mates of Mine.
Hemma i tvåan i Bågenhuset går det
inte att ta miste på att det bor två musiker. Sofia skrattar när hon berättar:
– Det ligger gitarrer överallt, vi har
fler gitarrer än gitarrställ. Och ett piano och en banjo.

Grundregeln är förstås att inte ha för hög
volym på din tv, stereo eller hemmabio
anläggning och särskilt inte sent på kvällen
eller tidigt på morgonen. Om du vill skruva
upp volymen utan att ljudet ska fortplantas
alltför mycket i ditt hyreshus kan du testa
med att använda högtalarfötter.
Minskade vibrationer
Högtalarfotens uppgift är att få högtalaren
att stå så stilla som möjligt och att över
föra så lite vibrationer som möjligt till golvet
och övriga föremål i rummet. Fötterna gör
att ljudet frigör sig bättre från högtalarna,
att ljudbilden blir större och att stereon får
en renare klang. Detta samtidigt som de
minskade vibrationerna i golvet minskar
störningarna till dina grannar.
Häftmassa och placering
En budgetvariant till högtalarfötter är vanlig häftmassa som man använder för att
sätta upp affischer med. Rulla ihop bollar
av häftmassan och ställ högtalarna på
dem, det kan minska vibrationerna.
Hur du placerar högtalarna i ditt rum påverkar också hur mycket dina grannar hör.
Testa att ha högtalarna på olika platser
i rummet och se om ljudet fortplantar sig
mindre till andra i ditt hus. Du kommer att
bli förvånad hur mycket ljudet skiljer sig på
olika platser. Om du är osäker på ljudtnivån, kolla av den med dina grannar.
Prata med grannarna vid fest
Ljudstörningar är också förknippade med
fester. Det finns inga tydliga regler för hur
ofta man får ha fest eller spela musik i ett
hyreshus, men huvudregeln är att du inte
får störa dina grannar. Tala därför alltid
om för dina grannar när du tänker ha fest,
så att de är förberedda. Under festen,
använd gott omdöme och ta hänsyn till
att du bor nära andra människor.
Det här var ett tips från en av våra läsare!
Vad vill du läsa om i Hej? Alla publicerade
tips belönas med en present. Varmt
välkommen att höra av dig till
anna-maria.lindgren@bostaden.umea.se
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Pop och ord på Umeå Open
1-6 april arrangerades årets upplaga av Umeå Open, som är en av Sveriges största inomhusfestivaler
för popmusik. Förutom mängder av musik av artister från Sverige, England och USA bjöds det också
på seminarier om antirasism. Bostaden var med och sponsrade evenemanget och erbjöd dig som
hyresgäst att köpa biljett till halva priset.

Lokala Everyday Mistakes frontman Mattias Malm
levererade mörka crescendon i Studion.

Frida Hyvönen trollband med sin röst och flygel ett hänfört Idun.

I vimlet

Tina Peterson, Anneli Furmark och Göran
Hallsby hade kommit till Umeå Open enbart
för Frida Hyvönens skull.

Amerikanska Coathangers visade var punkskåpet skulle stå i Äpplet.

14

Johan Bergvall tyckte Coathangers var bäst
på årets festival. -Det var grymt! Jag gillar
Umeå Opens mix av nya, hungriga artister
och äldre, etablerade.

Illustration: Carl Papworth

Hur ser musikscenen
i Umeå ut 2033?
I dag är Umeå en av Sveriges bästa musikstäder. Men hur ser stans
musikliv ut om 20 år? Vi har tittat i kristallkulan tillsammans med två
av stans största konsertarrangörer och försökt förutspå framtiden.
Året är 2033 och det är en vanlig
lördagskväll i Umeå. De små, nischade
klubbarna huserar i varje gathörn och
fokus ligger på musiken. Det finns ett
brett utbud och stans invånare har
stora möjligheter att välja det ställe
som för kvällen erbjuder något i deras
smak. Kvällens band, både lokala
talanger och grupper på turnéstopp,
håller på att förbereda sina spelningar
– och förväntningarna är höga. Överallt finns bevis på stadens pulserande
musikliv.
Så ser Umeås musikscen ut om 20
år enligt Robert Dahl Norsten, verk-

samhetschef på Umeå kulturförening
Humlan, och Fredrik Fagerlund, som
driver Scharinska tillsammans med
Jonas Svedin.
Umeå är i dag en av Sveriges bästa
musikstäder. Drivna arrangörer och
eldsjälar ligger bakom, inte minst de
festivaler som genomförs i stan varje år.
– Umeå har varit en festivalstad
ganska länge och det finns en slags
tradition som innebär att det händer
grejer. I dag finns många festivaler och
alla har möjligheter att finnas kvar och
utvecklas i framtiden, säger Robert
Dahl Norsten.

Större bredd i utbudet
Under de senaste åren har den elektroniska musiken haft stor genomslagskraft, men enligt Fredrik Fagerlund
och Robert Dahl Norsten är detta en
trend som inte kommer att hålla i sig.
Om 20 år är de båda överens om att
det kommer att finnas en helt annan
bredd i utbudet och alla former av
uttryck. Analogt som elektroniskt så
kommer det att vara mer upp till var
och en vad man vill lyssna på.
– Men jag tror att ‘Let It Be’ med
The Beatles fortfarande kommer att
vara en av världens bästa låtar, säger
Fredrik Fagerlund.
Den största skillnaden kommer
trots allt att finnas i sättet vi konsumerar musiken.
Klubbarna kommer att vara små
och individuella och agera mötesplatser för musikintresserade. Att
lyssna på musik blir en gemensam
aktivitet att samlas kring, istället för
varje persons enskilda ensak. Fredrik
Fagerlund ser även en ökad trend och
en god framtid i limited edition-utgåvorna och vinylskivorna och tror att
efterfrågan på dessa kommer att öka.
– I dag lyssnar man väldigt mycket
på mp3-filer via datorn, men jag tror
att man kommer att vilja ha bättre
kvalitet på sin musik om 20 år, säger
han.

2014 ger eko i framtiden
Att spekulera kring framtiden är svårt,
men något som både Fredrik Fagerlund och Robert Dahl Norsten är
överens om är att kulturhuvudstadsåret 2014 kommer ha betydelse för
hur Umeås musikliv utvecklas. Fredrik
Fagerlund menar att kultur är viktigt
i ett samhälle, och på ett samhällsbyggande sätt kommer kulturhuvudstadsåret att vara bra, men det gäller inte
bara musiklivet. Kulturhuvudstadsåret
bidrar till att Umeå växer och i samklang med det kommer även musikscenen att följa efter och bli större.
– Jag tror att 2014 kommer förändra grundförutsättningarna för musik
livet i Umeå och göra det ännu bättre,
säger Robert Dahl Norsten.
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Hos Ohlson-Jafari – Visst ett ord
av Carl Papworth
En vardagsserie om en ganska vanlig västerbottnisk familj, där små och stora problem möts på inte alltid helt typiska vis.
Följ mamma Kicki, pappa Arash och syskonen Nora och Navid i deras brokigt charmiga familjeliv!
Blo... blo... blod, blods, lod,
log, lo... lo... logi, logisk,
lodis, is, sido, disk, skidor...

Ok, tror du att du kan Ruzzzzla utan
att hela världen måste höra på?
Jag försöker se Top Model-finalen!

Mamma, vad gör du?

Ruzzlar!

Ja,ja ok...

färs, svär, svära, räfsa, fräs... blo...
blogg... bloggos... bloggosf...
Mamma... jag hör dig.

BLOGGOSFÄR ÄR
VISST ETT ORD!
Hjälp

