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Vikten av god miljö
Miljöfrågor berör oss. Miljö betyder omgivning och det är
svårt att bortse från den. När jag växte upp i Örnsköldsvik
promenerade jag till och från vår skola, som låg ett stenkast
från Domsjö massafabrik. Visst förstod man att luften var
farlig när man hade svårt att andas under rasterna och det
stack i ögonen. Men ingen information fick vi om att luften
kunde påverka vår hälsa.
Och älven i närheten, Moälven, en gång fiskrikast i Sverige. Själv såg jag aldrig någon fisk, fastän jag gick över den
bruna, stinkande älven 2 000 gånger under min skoltid. Nej,
miljö tänkte man inte så mycket på då.
Men nu då? Ja, mycket har hänt och vi vet så mycket
mer. Larmen om klimatförändringar och kemikalier i våra
miljöer kommer i strid ström. När jag växte upp var vi ute
nästan jämt och drog i oss smutsen utomhus. Men nu
spenderar vi 90 procent av tiden inomhus och då blir vår
innemiljö ännu viktigare. Att Bostaden beslutat att bara
använda linoleummattor istället för plastmattor, som kan
innehålla gifter, ska vi vara glada för. Inte nog med att
luften inomhus blir bättre – vi påverkar dessutom klimatet

Ur Bostadens arkiv

mindre eftersom linoleummattor, eller korkmattor som det
hette förr, är förnybara.
Men visst borde vi vara ute mer? Känna doften av
fuktigt gräs och höra koltrasten sjunga i kvällningen. Vi
på Bostaden försöker göra utemiljöerna bättre och i våra
rabatter och på våra gårdar
använder vi inga kemikalier. Vi gödslar inte ens med
konstgödsel utan arbetar för
ett kretslopp där gräsklipp
och löv bidrar till näringsämnen för våra växter. På
köpet får vi fina rabatter och
en trivsam omgivning för
dig som hyresgäst. För det
är ju just det miljö är. Och
förresten, idag är Domsjö
massafabrik en av världens
renaste.
Royne Söderström

Lång historia på
Moritzska gården

Moritzska gården, som i dag inrymmer Bostadens kontor, ritades 1891
av C Fr Sandgren och lät uppföras
som bostad åt disponent Carl Gustav
Moritz som ägde Sandviks Ångsågs
AB. Moritz var ogift, så när han dog
år 1897 testamenterade han huset till
Umeå stad.
Under årens lopp har många hyresgäster passerat på Moritzska gården,
bland annat Kavalleriskolan, Umeå
stads yrkes- och lärlingsskola och
Umeås första fasta brandkår.
Byggnaden uppfördes till en början i korsningen mellan Rådhusesplanaden och
Skolgatan – alltså där stadsbiblioteket ligger i dag. 1983 flyttades gården till dess nuvarande plats i korsningen mellan Östra Kyrkogatan och Storgatan. I samband med
flytten brann den västra delen av byggnaden ned och fick rekonstrueras. Den 1 april
1983 hade Västerbottens-Kuriren ett aprilskämt om att arkitekten som mätt upp den
nya tomten hade använt stålmåttband som inte klarade den norrländska vintern
och att huset skulle hamna ett par decimeter in på körbanan på Östra Kyrkogatan.

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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Miljö- och kvalitetssamordnare

App och webbutik
– par i premiärer
Nu kan du
ladda ned
vår app i App
Store eller via
Google Play.
Appen är
självklart gratis
och du hittar
den genom att söka på ”Bostaden”.
Appen vänder sig både till dig som
redan bor hos oss och till dig som
söker bostad.
Vill du höja standarden i din lägenhet eller ligger den i tiden för att
tapetseras om? I vår webbutik Hemmafint kan du beställa nya tapeter,
golv, vitvaror eller nya luckor och
bänkskivor till ditt kök. Välkommen
in på http://hemmafint.bostaden.
umea.se/

Världens
bästa granne
Jag har ett kärt problem.
Jag har inte bara EN bästa
granne – alla mina granna
r
är bäst. Jag flyttade hit i augusti 2013 och har verklig
en
hamnat i paradiset! Jag
säger bara: Ryttargatan 8,
10 och 12 – ni är bäst!
Hälsningar
Ulla Gidlöf, Ryttargatan 12.
Vem tycker du är världens bästa
granne? Mejla namn och adress till
info@bostaden.umea.se eller skicka
ett brev till Bostaden, Box 244, 901 06
Umeå. Glöm inte att uppge ditt eget
namn och var du bor. Alla publicerade tips belönas med en present.

Gratis stadsdelsteater i sommar
I hela
världen
har man
spelat
Shake
speare i
parkmiljö.
I sommar
får du
som bor
i Umeå
chans att
njuta av
gratis sommarteater med en improviserad version av Shakespeare.
Shakespeare i park’n spelas i
Broparken vid ett flertal tillfällen och
tack vare ett samarbete mellan
Bostaden och Skuggteatern kan du
även njuta av teater utanför stadskärnan. Skuggteatern sätter upp
Shakespeare på såväl Umedalen
som Ersboda, områden där många
av våra hyresgäster bor.
Speldatum:
2/7, 3/7 och 4/7 klockan 14.00 och
19.00, Broparken
5/7 klockan 14.00, Skulpturparken på
Umedalen bakom Le Garage
6/7 klockan 14.00, ängarna mellan
Östra och Västra Ersboda

Rädda hav
och sjöar
– tvätta bilen
miljövänligt
Dags att tvätta bilen?
Gör en god gärning för miljön
och besök en tvätthall.

Gör så här:
• Spola först av bilen med vatten.
• Tvätta med såpa, diskmedel eller
miljömärkt bilschampo.

När du tvättar din bil på gatan rin
• Använd så lite avfettning som 		
ner miljöfarliga tungmetaller ned i
möjligt. Om det bara är små fläckar
dagvattenbrunnarna och direkt ut i
– använd hellre en trasa och torka
närmaste vattendrag – utan rening.
bort fläcken med avfettningsmedel.
– En smutsig bil kryllar nämligen av
• Vaxa bilen så fastnar smutsen inte
föroreningar från trafiken, så tvätt
lika lätt och bilen blir lättare att spola
vattnet blir miljöfarligt även om du
av nästa gång.
använder miljömärkta rengörings
• Använd microfiberdukar för renmedel, säger Simone Andersson,
göring av insidan av bilen. De är
informatör på Umeva, och tillägger:
statiska och binder damm effektivt
– Att tvätta bilen på gatan blir
plus att de används utan något
rengöringsmedel.
alltså samma sak som att gå ner till
älvskanten och hälla avfettning och
För mer information, besök		
bilschampo direkt ned i vattnet.
www.umeva.se/biltvatt
Därför bör du be
söka en biltvätt eller
gör-det-själv-hall när
du ska tvätta bilen.
Carlshöjdsskolans baksida och matsal, varje tisdag
Men om du absolut
hela sommaren. Spelstart klockan 18.45.
måste tvätta bilen
Toppvinst 12 000 kr
hemma ska du und
Vi bjuder på kaffe.
Välkommen!
vika att stå på gatan
Gimonäs Umeå IF
eller garageupp
Klipp ut och ta med annonsen så får du 40 kr
farten. Ställ istället
rabatt vid köp av bingobrickor för minst 130 kr.
bilen på en gräsmat
Max en kupong per person och speltillfälle.
Kupongen giltig under juli månad 2014.
ta eller grusplan.

Välkommen på BILBINGO!

Här sår vi en sommaräng
Lördagen den 24 maj bjöd
Bostaden tillsammans med
Naturskyddsföreningen in barn,
föräldrar och andra intresserade
att så en sommaräng på
Matematikgränd 23 på Ålidhem.
Ekologiskt fika fanns för den som
var sugen. Nu hoppas vi få njuta
av vackra ängsblommor framåt
sensommaren.
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Sortera mera – gör en viktig insats
för vår gemensamma miljö
Att sortera sina sopor ordentligt
är att göra en viktig insats för
miljön. Samtidigt blir arbetsmiljön
i soprummen bättre för både
kvartesvärdar och entreprenörer.
– Vi måste hjälpas åt att minska
sopberget. Det sparar enorma
resurser och energi, säger
Jeanette Forssén på Bostaden.
I Bostadens 200 soprum kan hyres
gästerna sortera det mesta – batterier,
glas, metall, plast och pappersför
packningar med mera. 91 procent av
hyresgästerna har också möjlighet att
sortera matavfall.
– Att återvinna är viktigt. Nästan
alla material kan återanvändas många
gånger innan kvaliteten försämras.
Genom att sortera våra sopor sparar vi
väldigt mycket energi, säger Jeanette
Forssén på Bostaden.

Bäst i världen
I Sverige återvinner vi 753 000 ton
förpackningar varje år. Det gör oss till
ett av de bästa återvinningsländerna i
världen.
– Många av våra hyresgäster är jät
tebra på att sortera. Men fortfarande
är två tredjedelar av de förpackningar
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som kan återvinnas kvar i soporna. Så
vi kan göra mer! Skulle alla sortera allt
skulle vi ha väldigt små mängder hus
hållssopor, säger Jeanette.

Soprum som arbetsplats
Enligt Bostadens senaste kundunder
sökning är 80 procent av hyresgästerna
nöjda med hanteringen av hushållsso
porna och 76 procent är nöjda med
återvinningsmöjligheterna. För hyres
gästerna är det också viktigt att soprum
men känns ljusa, trygga och fräscha.
– Det ska inte vara obehagligt att
besöka soprummet. Dessutom är sop
rummet en arbetsplats för både fastig

hetsskötare, kvartersvärdar och entre
prenörer som tar hand om återvinning
och avfall. Det är viktigt att ta hänsyn
och inte slänga soporna hur som helst.
Skölj ur dina förpackningar så minskas
både lukt och flugor i soprummen och
lämna till exempel inte grovavfall där
utan ta det till närmaste återvinnings
central, säger Jeanette.
Hon tillägger:
– Framför allt ska vi sortera för att
förbättra vår gemensamma miljö, men
det är också viktigt att förstå att allt som
hamnar i soprummet blir en kostnad,
vilket i slutändan hamnar på hyresavin.
Ju bättre sorterat, desto lägre kostnader.

Myter om källsortering
Det är ingen idé att sortera, allt 		
blandas ju ändå bara ihop och 		
läggs på tippen.
Inget av det som läggs i behållarna
på återvinningsstationerna blandas
ihop, allt skickas till återvinning eller
energiutvinning.
Energiåtgången för att diska ur
förpackningarna äter upp miljönyttan med återvinningen.
Nej, så mycket energi går det inte åt
att rengöra en förpackning. För att

inte slösa energi är det naturligtvis bra
att inte diska förpackningarna under
rinnande varmvatten.
Energiåtgången för att transportera
förpackningarna och tidningarna äter
upp miljönyttan med återvinningen.
I en regeringsutredning konstateras att
återvinning av förpackningar är miljömässigt bra, det sparar både energi
och material. Den miljöbelastning som
uppstår av extra transporter motiveras
av de miljövinster man uppnår.

Visste du att...
Man kan återvinna stål, aluminium
och glas hur många gånger som
helst utan att kvaliteten försämras.
Om alla lämnar in sina kapsyler till
återvinning, räcker stålet till 2 200
nya personbilar. Varje år!
Om man pantar en enda PETflaska sparar man energi som kan
få en 11-wattslampa att lysa i 33
timmar.
Om alla värmeljusformar i Sverige
skulle återvinnas skulle man på
ett år få 225 ton aluminium. Den
metallen räcker till att göra 18 750
cyklar.
Om man ställer alla glasförpackningar, som samlats in under ett
år, i en lång rad skulle de räcka
ett helt varv runt jordklotet.
Pappersfibern kan återvinnas upp
till sju gånger innan den är utsliten.
Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.
11 pantade burkar sparar energi
som motsvarar 5 minuters dusch.
En konservburk som återvinns spar
energi som räcker till 7 timmars
tv-tittande.
Matavfall från en familj kan hålla
en lampa lysande i mer än fem
dygn om det rötas.
Ett kilo tidningar som återvinns
spar energi som räcker till ett 4,5
månader långt mobilsamtal.

Smart parkeringsprojekt
testas i Umeå
Just nu testas ett nytt parkeringskoncept i Umeå. Det går under
namnet Park and Bike och passar bilpendlare helt perfekt.
– Målsättningen är att minska trafiken inne i centrala stan, men
den som anmäler sig till Park and Bike sparar också en hel del
pengar, säger Ida Lundström, projektsamordnare på Be Green
Umeå, som driver projektet tillsammans med UPAB.
Park and Bike går ut på att bilpendla
ren parkerar sin bil utanför centrumfyr
kanten. I testprojektet finns två områ
den att välja mellan – Dragonskolans
parkeringsgarage eller Umestans par
kering – och därefter tar man cykeln
resten av biten till jobbet. Cykeln finns
inlåst, tryggt och säkert, i ett cykelskjul
märkt med Park and Bike alldeles i
anslutning till parkeringsplatsen.
– Det är helt perfekt. Att ta cykel sista
biten till jobbet innebär även att man
blir friare under dagen. Då kan man
röra sig i stan på cykel istället för att
sitta i bilköer och trassla med parke
ringsavgifter, säger Ida.
Det är betydligt billigare att parkera
på Dragonskolan och Umestan än inne
i stan, så testpendlarna sparar både en
och två kronor. Under testperioden
ingår även en cykel i avgiften.

Ska inte konkurrera med 		
kollektivtrafiken
Projektet pågår från mitten av april
2014 och sex månader framåt. Just nu
är det åtta pendlare som nappat på att
parkera på Umestan, vilket innebär att
alla Park and Bike-parkeringar är fyllda
där, och på Dragonskolan är tre platser
tingade.
– På Dragonskolan finns fortfarande
platser kvar, så om du är pendlare ska
du absolut höra av dig till oss, säger Ida.
De utvalda Park and Bike-pendlarna
bor utanför stan. För tanken är att inte
konkurrera med kollektivtrafiken, utan
de som antas till Park and Bike ska vara
beroende av bilen till och från jobbet.
– Efter testperioden hoppas vi
kunna utöka projektet till ännu fler
parkeringsplatser utanför centrum,
säger Ida.
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Anna och Stephen Lynam startade företaget
MinFarm för att underlätta för konsumenterna
att köpa lokalproducerat. Nu kan du beställa
mat online direkt från bondgårdarna.

Foton där inget annat anges: Samuel Pettersson

Beställ mat online
från närmaste bondgård
MinFarm vill göra det enklare för konsumenterna att välja
närproducerat – och att överskottet ska hamna i böndernas
fickor istället för hos matjättarna.
– Vi värnar om lokalproducerad mat och vill stötta bönderna i vår närhet, säger Anna Lynam, som driver MinFarm
tillsammans med maken (tillika irländaren) Stephen Lynam.
MinFarm började som ett pilotpro
jekt i Jämtland, där konsumenter fick
beställa varor via nätet från närliggan
de gårdar. Projektet blev lyckat och
nu har försäljningen även öppnat i
Västerbotten.
– Nu har vi åtta gårdar i Jämtland
och tio i Västerbotten. Plus att några
6

gårdar finns stand by om någon vara
säljer slut, säger Anna.

Stöttar god djurhållning
När du handlar genom MinFarm får
du tillgång till äkta råvaror som du vet
precis varifrån de kommer och du kan
försäkra dig om att du stöttar lokala

bönder, hållbar odling, god djurhåll
ning och ett levande svenskt jordbruk.
Du går in på MinFarms webbplats,
www.minfarm.se, och beställer det du
vill ha från bönderna. Efter slakt eller
skörd hämtar du sedan ut dina varor
på en förutbestämd plats. I Umeå sker
utlämningen på Västerslätt, på Brings

»Eftersom mellanhänderna
försvinner blir det inte
dyrare att handla direkt
från bonden än i butik«
Anna Lynam, MinFarm

På MinFarms webbplats kan du beställa såväl kött som grönsaker och ägg. Som kund är du också välkommen att besöka böndernas gårdar. – Bönderna blir jätteglada när de får visa upp sina gårdar och hur väl de tar hand om djur och grödor, säger Anna.

fryshus. Till exempel har kött bara fyra
utlämningar per år, medan grönsaker
och ägg har fler gånger – under säsong
kan det bli varannan vecka.
– Ofta gör man beställningen ganska
långt i förväg och man kan välja om
man vill stötta bonden lite extra ge
nom att betala in direkt. Annars väntar

man närmare inpå leveransen med
betalningen, säger Anna.

Inga dyra mellanhänder
Upplägget med MinFarm innebär att
dyra mellanhänder, med krångliga
regler och standarder som leder till
att användbar mat skrotas, försvinner.

Foto: Sofia Dahlberg

Istället skapas en direktlänk mellan
odlaren och konsumenten.
– Eftersom mellanhänderna för
svinner blir det inte dyrare att handla
direkt från bonden än i butik. Som
fortsättning på
nästa sida
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När du handlar från MinFarm hamnar 80 procent av slutpriset i bondens ficka. Om du istället köper bondens kött från en stor matbutik
får bonden inte ens 30 procent.

konsument får du också inblick i och
kontroll över processen bakom de
produkter du köper, och bönderna
kan få mer för sina varor. En lantbru
kare som säljer kött via oss får ut 80
procent av slutpriset. Om de säljer till
en matjätte kanske de maximalt får 30
procent, säger Anna och tillägger:
– Tack vare de extra pengarna som
bönderna tjänar kan de utveckla sin
egen verksamhet och satsa ännu mer
på ekologiskt odlat. Något de kanske
inte har råd med annars.

Besöka böndernas gårdar
Sommartid har du som kund hos
MinFarm möjlighet att stifta närmare
bekantskap med bönderna genom
att besöka deras gårdar. Tanken är att
konsumenterna ska få se hur djuren
sköts och grödorna växer.
– Genom att handla via MinFarm vet
man att pengarna går till rätt person
– bonden. Samtidigt kan vi hjälpa bön
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derna med det administrativa kring
försäljningen så att de får mer tid över
till sina gårdar, säger Anna.
Närmaste utlämningstillfälle i Västerbotten är i juni men försäljningen till

senare datum som den 4 oktober och
13 december är redan igång.
– Så passa på att beställa julskinkan
redan nu, säger Anna och skrattar.

Med siktet inställt på 2020
– ett miljöarbete på alla fronter
Bostaden jobbar hårt för att miljön ska bli bättre. Vi vill att alla våra hyresgäster
ska ha det trivsamt och att vi samtidigt ska göra något bra för kommande generationer. I det arbetet tänker vi både stort och smått och vi vill ha alla med oss:
hyresgäster, anställda, leverantörer och entreprenörer. För dig som kanske inte
vet vad vi gör för miljön kommer här en liten sammanfattning.

Med sikte på 2020
Vårt miljöarbete är ett tufft, roligt och konkret arbete
för en bättre framtid! Vårt mål är att minska energian
vändningen totalt för företaget med 20 procent fram till
2020, minska koldioxidutsläppen och skapa en ännu mer
miljöanpassad sophantering. Materialet i våra fastigheter
ska också så långt det är möjligt, vara fritt från miljö- och
hälsofarliga ämnen, och de miljöriktiga ämnena ska öka.
Ett exempel på det är att vi nu bara sätter in linoleum
mattor istället för plastgolv i våra
lägenheter.
Tack vare vårt miljöarbete har
vi lyckats minska vår negativa
miljöbelastning med 57 000 000
kWh mellan 2007 och 2013.

bor i området. För arbetet på Ålidhem tilldelades vi det
prestigefulla hållbarhetspriset Sustainable Energy Europe
Awards 2013 och National Energy Globe Awards 2014.

Energikrav
Vi har ett krav att energiförbrukningen
maximalt får uppgå till 65 kWh per
kvadratmeter per år i alla våra nybygg
nationer. Det är 50 procent lägre än
vad byggnormen kräver.

Byte till LED
Vi har hittills bytt ut 2 000 lampor mot LED-lampor. Det
har gett en minskad energiförbrukning på 800 000 kWh.
Totalt kommer vi att byta ut cirka 6 700 lampor.

Ren vindenergi

Echolog

Sedan 2011 äger vi fem vind
kraftverk i Hörnefors utanför
Umeå. De producerar helt ren
energi åt oss och våra hyresgäs
ter och står för cirka 50 procent
av vår fastighetsel.

I alla våra nya lägenheter
sedan 2010, totalt cirka 400
stycken, finns en Echolog,
som gör det lättare för
hyresgästerna att minska sin
egen energiförbrukning.
Echolog är en terminal som
i realtid visar förbrukningen av el samt varm- och kallvatten
i lägenheten.

Hållbart på Ålidhem
Tillsammans med Umeå Energi, Umeå kommun och
Umeå universitet ingår
Bostaden i projektet Hållbara
Ålidhem. Vi har omvandlat
stadsdelen till ett hållbart
område genom att bland annat
energiåtervinna, renovera för
att minska energianvändning
en och bygga en av Sveriges
största solcellsanläggningar.
Vi har även rustat upp utemil
jöerna, satt upp ny energisnål
belysning för att skapa trygghet
och byggt en vinterträdgård
som kan användas av alla som

Transporter
Vi har minskat våra interna
transporter och sedan 2009
har utsläppen av koldioxid
minskat med 31 procent,
bland annat för att vi bytt ut
flera gamla bilar mot nya
elbilar. Nu äger vi sju elbilar.
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Profilen

Andra Augu
Det började som en hobby,
men när Caroline Ahlbäck fick
god respons på de smycken
hon tillverkade föddes idén om
ett företag.
Nu driver hon Andra Augusti
och säljer smycken till bland
annat Irland och Taiwan.
Andra Augustis smycken tillverkas av
återanvänt designporslin från Norden.
Caroline klipper ut delar av porslinets
mönster med en speciell tång, slipar
och filar, och fäster sedan biten på en
ring eller ett halsband.
– Idén kom när jag hittade en gam
mal trasig porslinstallrik vid vägkan
ten. Jag tänkte att jag ville göra något
fint av den, berättar Caroline.
Nu säljer hon smycken i sin webbu
tik, www.andraaugusti.se, men också
via återförsäljare i Sverige, så som
butikerna Flex inredning och Kjell
berg Elmberg i Umeå samt Rörstrands
Museum i Lidköping.
– Dessutom har Andra Augusti en
återförsäljare på Irland och nyligen
inleddes ett samarbete med en butik i
Taiwan. De var intresserade av skandi
navisk design och hittade mina smyck
en via Instagram, säger Caroline.

1 800 följare på Instagram

Namn: Caroline Ahlbäck.
Ålder: 29 år.
Bor: I Umeå men kommer
från Skellefteå.
Intressen: Återbruk, inredning
och resor.
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Carolines ringar är alltid av silver. När det gäller kedjorna
får man välja mellan silverkedjor eller silverpläterade.
Caroline kan också tillverka smycken på beställning.

Andra Augusti har över 1 800 följare
på Instagram och Caroline försöker
utnyttja de affärsmöjligheter som kan
uppstå tack vare sociala medier.
– Där hittade även Rörstrands Muse
um Andra Augusti.
Det som Andra Augusti säljer mest
av är smycken av Stig Lindbergs
porslin, framför allt av mönstret Berså.
Men även Mon Amie, som formgavs av
Marianne Westman på 1950-talet, är
poplärt med sina blå vackra blommor.
– På 1950- och 60-talen kom så
många fina mönster som fortfarande
är populära. Som Stig Lindbergs Spisa
Ribb, till exempel. Ett enkelt möns
ter med raka streck – väldigt stilrent.

stis smycken sprids över världen
»I Taiwan var de
intresserade av skandinavisk design och
hittade mina smycken
via Instagram«
Caroline Ahlbäck, Andra Augusti

Spisa Ribb och svartvita Zebra är nog
mina egna favoriter, säger Caroline.
Ibland när hon klipper porslinet
med tången spricker porslinet på fel
ställe. Då gäller det att se nya möns
ter och nya möjligheter i biten hon
fått fram.
– Det gäller att vara lite kreativ,
säger hon och skrattar.

Gör smycken på uppdrag

Foton: Andreas Nilsson

Inget smycke är det andra likt – hur smycket blir hänger på porslinets skick,
färg och mönster. Populärast bland kunderna är Stig Lindbergs mönster Berså,
men även Mon Amie med sina blå fina blommor är efterfrågat.

Porslin bär för många på både spän
nande historia och minnen – en ser
vis kan få en att minnas sin barndom
eller en kär släkting till exempel.
– Därför tillverkar jag också
smycken på uppdrag. Kanske har ett
gammalt fat med stort affektionsvär
de gått sönder. Då kan jag göra ett
smycke av det så att porslinet alltid
finns kvar som ett minne, säger Ca
roline.
En grundtanke i hennes smyck
estillverkning är att återanvända
det som gått sönder – återbruk och
återvinning. Istället för att slänga en
trasig tallrik – och på så vis bidra till
de ökande sopbergen – så förvandlar
hon den till ett unikt smycke. Hon
köper trasigt porslin på loppisar och
ibland Tradera, men får också en hel
del porslin från följare på Instagram
och andra som känner till hennes
verksamhet.
– Rörstrands Museum bidrar även
med porslinsskärvor vilket är värde
fullt. I augusti har de en porslinsfes
tival i Lidköping bredvid museet och
där kommer jag att delta med mina
smycken – det ska verkligen bli kul!
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Gå med i en bilpool och spara uppemot
30 000 kronor per år – samtidigt som du
gör en god gärning för klimatet. Det uppmanar Mats Bohman, en av grundarna till
Björkstadens Miljöbilpool.
Björkstadens Miljöbilpool startade 2009 och har i dag ett
tjugotal hushåll samt Carlskyrkan och Ålidhemskyrkan
som medlemmar. Poolen delar på tre bilar – Ford Focus
som i första hand drivs av etanol. Bilarna är utplacerade
på Tomtebo, Ålidhem och Carlshem, det finns också
möjlighet att nyttja en elbil på Mariehem.
– Det fungerar jättebra! Behöver man en bil är det
väldigt sällan som det är fullbokat, säger Mats.
Han berättar att den magiska brytpunkten är 1 000 mil
per år. Kör du mindre bil än så sparar du pengar på att
vara med i en bilpool istället för att äga en egen bil.
– Man kan spara mellan 10 000 och 30 000 kronor per
år, säger Mats. Men behöver man bilen varje dag blir det
lite krångligt – optimalt är om man bara behöver bilen
någon gång i veckan.

Dela kostnaden med andra
Att vara medlem i en bilpool innebär i princip att man
delar bilens kostnader med flera andra. Man slipper
besvär med reparationer och besiktningar samt att det är
en god gärning för klimatet.

Foto: Andreas Nilsson

Spara pengar
och miljö
med bilpool

– Genom att dela bil istället för att äga en egen så sparar
man både pengar och miljö, säger Mats Bohman, en av
grundarna till Björkstadens Miljöbilpool.

– Att tillverka en enda bil genererar ett koldioxidutsläpp
på 17 ton. Det kan jämföras med det globala klimatmålet
att varje människa enbart ska generera 2 ton koldioxid per
år. Det går inte ihop, säger Mats.
Han tillägger att varje person i Sverige idag snittar på ett
koldioxidutsläpp på runt 14 ton per år.
– Det kommer inte att fungera i framtiden att fortsätta
leva som vi gör i dag. Vi måste ändra våra vanor och köra
mindre bil.

Hoppas bli ännu fler
Av bilpoolens medlemmar är många unga, men barn
familjer finns också representerade, liksom personer i
55–60-årsåldern. Och Björkstadens Miljöbilpool hoppas på
att bli många fler. Ambitionen är att ha en bil i varje stads
del, för att göra det så lätt som möjligt att inte äga bil.
– Nu byter vi också ut vårt bokningssystem. Det nya syste
met är ihopkopplat med bilpooler på andra ställen i Sveri
ge och Norden, vilket gör att man kan boka en bilpoolsbil
på semesterresan eller jobbresan. Det blir ett lyft!

Många kom och medskapade
Den 24 maj arrangerade
Studiefrämjandet och
Bostaden konstprojektet
Anonym But Creative på
Öbacka, Ersboda och
Ålidhem. Hyresgästerna
bjöds in för att skapa konst
tillsammans med sina
grannar samt lokala och
franska konstnärer. Målet
var bland annat att öka
samhörigheten i områdena.
Dagen bjöd på fint väder
och många hyresgäster
lockades ut till evenemanget, där bland annat en stor
spiral av färgade pappersbollar sattes samman.
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Bostadenmedarbetare
bjuder på sina bästa sommarrecept
Foton: Andreas Nilsson

Grillat är gott! Det tycker Bostadens med
arbetare, som också gärna svänger ihop
egna recept som passar somriga dagar.
Här kan du ta del av recept från Mia Han,
kommunikatör, Sara Lindblom, ekonomi
assistent, Bo Mattsson, fastighetstekniker, och
Torbjörn Rosendahl, snickare. Smaklig måltid.

Vitlöksrostad potatissallad med primörer
Cirka 4 portioner

Ingredienser
½ kg potatis, delikatesspotatis 		
eller färskpotatis
2 vitlöksklyftor
2 msk olivolja
salt och peppar
25 gram mandelspån
125 gram sparris
50 gram rädisor
½ huvud romansallad
½ ask krasse
parmesanost, hyvlad

Dressing
2 sardellfiléer
½ kruka basilika
1 citron, skal och saft
1 vitlöksklyfta
1 msk honung
¼ dl olivolja
salt och svartpeppar

Gör så här
1. Sätt ugnen på 200 grader. Skrubba potatisen. Pressa vitlök och blanda med
olivolja i en bunke och vänd runt potatisen. Lägg på en ugnsplåt och salta och
peppra ordentligt. Ugnsrosta potatisen i
ca 30 minuter, tills den är mjuk. Vänd runt
den efter halva tiden.
2. Gör dressingen: Mosa sardellerna med
en gaffel och finhacka basilikan. Lägg
i en bunke och pressa i vitlök. Vispa ihop
med skal och saft från citron, honung
och olivolja och smaka av med salt och
svartpeppar.
3. Rosta mandelspånen i en het och torr
panna. Låt svalna.
4. Skär bort det träiga på sparrisen. Koka
upp saltat vatten när potatisen är klar
och koka sparrisen i 1,5 minut, slå sedan
av vattnet.
5. Skiva rädisorna och riv romansallad i stora
bitar. Arrangera grönsakerna på ett fat
och strössla över mandelspån, krasse och
hyvlad parmesanost. Ringla på dressing.

Tabbouleh

Vit bönröra

Libanesiskinspirerad sallad. 			
Cirka 4 portioner

God till grillade grönsaker eller som tilltugg
på en bit grillat eller rostat bröd.

Ingredienser

Ingredienser

Cirka 2 dl kokt bulgur
3 tomater
1 gul lök
1 citron
1 stor bunt bladpersilja 		
(det funkar även med persilja i kruka,
ju mer persilja desto godare)
Olivolja
Salt

I burk eller tetra färdigkokta 		
stora, vita bönor
Citron (rivet skal och saft)
1 vitlöksklyfta
1 msk olivolja
Rosmarin, soltorkade tomater 		
eller basilika

Gör så här

1. Blanda ihop bönor, cirka 2 msk citronsaft
och lite rivet citronskal, vitlök och olivolja
och mixa slät med mixerstav eller i hushållsmaskin.

1. Tillaga bulgur enligt anvisningen 		
på förpackningen och låt svalna.
2. Skölj persiljan och låt den rinna 		
av på ett papper eller i ett durkslag.
3. Hacka tomater fint, ta gärna bort 		
kärnorna för att undvika att 		
tabboulen blir för blöt. Finhacka 		
löken. Hacka persiljan. Blanda 		
ihop allt i en skål.
4. Vänd därefter ned bulgurn, 		
pressa ned citronsaft, häll över 		
olivoljan och smaka av med salt.

Gör så här

2. Ät röran som den är eller smaksätt med
hackad rosmarin, basilika eller soltorkade
tomater.

Chokladcheesecake i glas
Cirka 6 portioner

Ingredienser
5 dl grädde
¾–1 dl socker
400 g färskost
½ citron
100 g chokladkex/kakor (av typen chocolate chip cookies)
Färska bär

Gör så här
1. Vispa 5 dl grädde hårt med ¾–1 dl
socker. Blanda ner 400 g färskost (typ
Philadelphiaost) och pressa i saften av
½ citron.
2. Krossa 100 g chokladkex. Bottna glasen
med krosset. Varva sedan med ostkräm
och färska bär.
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Vad kan du om porslin?
Porslin är något som intresserar många, och i Sverige har vi haft många fram
stående formgivare. Här kan du testa hur mycket du kan om porslin. Skicka ditt
svar till Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå och märk kuvertet med Bostaden-quizet.
Eller mejla ditt svar till info@bostaden.umea.se. Senast måndag 4 augusti
vill vi ha ditt svar. Fyra personer vinner varsitt presentkort på butiken Presenta.

Vinn festivalpass till
dig och en kompis!
Vi är glada över att kunna bidra till att
U x U-festivalen förlängs med 6 timmar,
57 minuter och 15 sekunder. Men inte
nog med det, vi har även kommit över
två stycken tvådagars festivalpass till
U x U som du som hyresgäst kan vinna.
För att vara med och tävla, lägg upp
din bästa festivalpeppbild på Instagram
och tagga med #bostadenfestivalpepp
och motivera varför just du vill vinna.
Har du inte en öppen Instagramprofil
kan du mejla din bild till info@bostaden.
umea.se Det bästa bidraget publiceras
på Bostadens webb och belönas med
två festivalpass till U x U. Lägg upp din
bild på Instagram eller mejla den till oss
senast måndag 30 juni.

1.

Porslinet ”Bellis” formgavs av
en doldis vid Karlskronas 		
porslinsfabrik på 1950-talet, 		
vad hette formgivaren?

BILDFRÅGA 1:

1. Eva Blahd Ståhl
X. Arthur Percy
2. Barbro Löfgren-Örtendahl
2.

Vilket år infördes den första 		
ankarstämpeln på Gustavsbergs
porslin?
1. 1801

8.

X. 1839

3.

2. 1899

1. Salix

Vem formgav den klassiska 		
servisen Marianne Royal Blue?

2. Odon

1. Wilhelm Kåge
X. Berit Ternell

4.

Vad heter porslinsserien på bilden
ovan?
X. Terma

9.

Vem var formgivare till porslinet
ovan?

2. Sigvard Bernadotte

1. Lisa Larson

Vilket år blev Stig Lindberg 		
konstnärlig ledare på 		
Gustavsberg (han efterträdde
Wilhelm Kåge)?

2. Stig Lindberg

X. Marianne Westman

BILDFRÅGA 2:

1. 1920
X. 1949
2. 1955
5.

Vinn premiärbiljetter!
Vi har lagt rabarber på ett antal biljetter till premiären av den spektakulära
utomhusföreställningen Elektra, torsdag
14 augusti, som du som hyresgäst kan
vinna. Med lyftkranar, mekaniska jättar
och containrar fyllda med blod är Elektra Norrlandsoperans största produktion
genom tiderna. Operan bygger på
den antika myten om kvinnan som gör
allt för att hämnas mordet på sin far,
kung Agamemnon.
För att vara med och tävla, svara på
frågan: Vem har komponerat musiken
till Elektra? Skicka ditt svar till info@
bostaden.umea.se eller till
AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå.
Senast måndag 30 juni vill vi ha ditt
svar. Vinnarna får två biljetter var.
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Till vilken utställning ritade 		
Hertha Bengtsson den ungseldsfasta fältspatsservisen Koka Blå
för Rörstrand?
1. H55 i Helsingborg 1955
X. Expo 58 i Bryssel
2. Världsutställningen i Barcelona
1929

6.

Upsala Ekeby grundades i 		
Bondykyrka utanför Uppsala 		
1886. Vem var grundaren?
1. Carl von Bahr
X. Mikael von Pommern
2. Linné von Ekeby

7.

10. Vad heter Stig Lindbergs mönster
på bilden ovan?
1. Berså
X. Adam
2. Zebra
11. Porslinsmönstret på bilden ovan
började säljas 1960 och blev
snabbt populärt. Dock drabbades
försäljningen av ett visst bakslag,
varför?
1. Glasyren krackelerade

Vilket år slogs Rörstrand och
Gustavsbergs porslinsfabrik ihop?

X. Mönstret visade sig vara 		
en förfalskning

1. 1987

2. Glasyren tålde maskindisk 		
dåligt.

X. 1995
2. 2001

Bostaden-krysset

Lös krysset – vinn biobiljetter
Skicka ditt svar till Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå och
märk kuvertet med Bostaden-krysset. Eller mejla ditt svar
till info@bostaden.umea.se. Senast måndag 4 augusti vill
vi ha ditt svar. Fem personer vinner två biobiljetter var.

Om du skickar in ditt svar via posten, skriv dina kontaktuppgifter här:
Namn:
Adress:

Vi vann biobiljetter

Enkelt miljötips

Rätt svar i förra Bostaden-krysset var: ”Stryker man väl
med”. Följande fem personer vinner två biobiljetter var.
Biljetterna skickas med posten. Stort grattis från Bostaden!

Ett svenskt hushåll får hem
nästan 50 kg pappersreklam i
brevlådan varje år. Ett lätt sätt att minska hushållets
pappersmängd och utsläpp, är att sätta upp en dekal
vid brevlådan där du tackar nej till reklam. Du vet väl om
att du kan hämta gratis dekaler hos din kvartersvärd?

Jonna Enetjärn, Marie Brännström, Kerstin Fryklund,
Ronny Lundberg och Anna-Lena Bergström

Inte grati
stid
eller rekla ningar
m, tack!
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Hos Ohlson-Jafari
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!

Dunka grönt
Skulle inte vi spela
basket nu?
Ge mig en minut, jag
ska bara röja lite.

Men Pappa, du
slänger ju allt i
samma påse!

Jo det är klart, men det är
så svårt att veta vilken som
ska hit och vilken som ska
dit... och så är det ganska tråkigt.
Du måste faktist börja
sopsoretera, bryr du dig
inte om miljön eller?

Oj, gör jag?
Hoppsan...

Åh!

Så, nu har du inga
ursäkter att inte sopsortera!
Snyggt skott pappa?
Men du, nu fick jag en idé!!

