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Hej! Eller snarare Hej då!
Jag vill bara skicka en hälsning till dig
som hyresgäst hos Bostaden och tacka
för mig, då jag nu går i pension den 1
maj! Även om vi förmodligen inte har
setts och kanske inte haft någon kontakt alls med varandra under de 8 år
jag jobbat som vd för Bostaden, så vill
jag passa på att skicka en hälsning.
Jag kan säga att det inte har gått
en dag utan att jag tänkt på er, både
som kollektiv, men också utifrån enskilda personer som varit i kontakt med
mig med olika bekymmer. Alla diskussioner som vi för, handlar ju till syvende
och sist om hur människor har det i
våra bostäder och hur vi kan ordna
det för framtiden. Samtidigt som det
handlar om hur vi kan vara bra för hela
Umeå – som en del i en växande stad.
Och jag kan säga att det har varit
”ups and downs”. När vi inte kommit
vidare med de byggplaner vi haft för
att projekten har överklagats, eller
när missnöjda hyresgäster hört av
sig för att lägenhetsunderhållet inte
känts bra. Eller när regelverken är så
tillkrånglade så det har varit svårt att få
igenom det vi velat göra.

kvar – vilket gör att flyttkedjorna inte
fungerar. Eller att vi kunnat göra ännu
mer för att hjälpa alla dem som har
det svårt på olika sätt. Varje dag finns
någon som har hamnat i svårigheter.
Sådana gånger är hemmet den trygga
vrå man behöver. I vissa avseenden
har samhället under de här åren hårdnat och det har blivit tufft för många.
Att ha förståelse för andras situation
är viktigt i ett bostadsbolag. Men med
det sagt måste vi också inse att det
kan vara svårt att klara allas behov.
Eftersom jag själv kommer från enkla
förhållanden har det alltid varit svårt
när vi inte har räckt till – när någon
blivit besviken på Bostaden. Sett till det
faktum att vi har nästan 15 700 lägenheter så har det trots allt för det mesta

fungerat väl, tack vare fantastisk personal ute i områdena.
Den 1 maj lämnar jag över till Jerker
Eriksson – också han norrlänning och
från grannstaden Skellefteå. Hans
långa erfarenhet från Skebo (Skellefteås motsvarighet till Bostaden) gör att
jag känner mig trygg i att det kommer
att gå bra.
Jag önskar er alla det allra bästa i
fortsättningen! Och tackar för mig.

Ann-Sofi Tapani
Vd som slutar den 1 maj.

Hej är Bostadens tidning för hyresgäster, som kommer ut med 5 nummer per år.
Ansvarig utgivare: Hanna Olsson. Redaktör: Anna Maria Lindgren.
Produktion: Humbly. Tryck: Tabergs. Foto: 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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Bostaden i våffelsamarbete

Anmäl dig till
Cykelkampen 2016
Under förra årets cykelkamp blev
Umeå etta i Sverige och tredje bästa
cykelstad i Europa. Om vi alla hjälps
åt kan Umeå bli bäst i Europa i år.
Tävlingen pågår till 31 maj och du kan
anmäla dig fram till och med sista täv-

00
51t-s0
hirtar

lingsdagen. Det är enkelt att anmäla
sig, kostnadsfritt att vara med och du
som aktivt deltar har chans att vinna
fina priser. Läs mer och anmäl dig på:
www.umea.se/cykelkampen

För ett år sedan inledde vi ett samarbete med Myrorna och placerade ut
sju klädåteranvändningsboxar i våra
bostadsområden. I slutet av 2015 hade
ni som bor i områdena glädjande nog
samlat in 10 346 kg textilier. Det motsvarar drygt 51 000 t-shirtar. Nu utökar vi
samarbetet med Myrorna och placerar
ut ytterligare tio boxar på Umedalen,
Tomtebo, Carlshem, Ålidhem, Ersboda,
Öst på stan och Öbacka. Vi hoppas
att minst lika mycket textilier samlas in
där. Läs mer och se boxarnas placeringar på www.bostaden.umea.se/
kladateranvandning.

Visste du att
• det i Sverige slängs cirka 8 kilo kläder i soporna per person och år
• det krävs cirka 2 700 liter vatten för att framställa en t-shirt i bomull
• 2,4 kilo textil per år och person samlas in till välgörenhet
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I slutet av maj vankas världens bästa
våffelkalas för Umeås seniorer. Det är
Bostaden och Umeå kommuns Kultur för seniorer som tillsammans utlyst
en tävling för att utse världens bästa
våffelrecept.
Receptinsamlingen pågår fram tills
den 4 maj, och en hungrig jury kommer sedan att utse en värdig vinnare
någon gång i mitten av maj. Vecka 21
är det så äntligen dags för våffelbjudning runt om i Umeå.
Mer information om när vi kommer
att bjuda på våfflor presenteras på vår
webb och Facebooksida inom kort
– håll utkik!

Bostadenkortet

Du vet väl om att du har tillgång
till massor av fina rabatter och
erbjudanden via Bostadenkortet?
Surfa in på www.bostaden.umea.se/
bostadenkortet och läs mer.
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Har du någon gång sett ett riktigt vackert
hus och tänkt ”Där skulle jag vilja bo”? Eller
blir du kanske lite irriterad varje gång du ser
ett visst hus? Hur som helst håller du säkert
med om att arkitektur kan väcka känslor.
Vi går på en liten arkitekturspaning i
Umeå tillsammans med arkitekten Maria
Olsson, en solig dag i april. Hon får oss att
titta extra noga på tre ganska anonyma
men arkitektoniskt tidstypiska hus i Umeå.
Byggnader som står där vi skyndar förbi
– på väg till jobbet, mataffären och
förskolan. Kanske utan att vi lägger märke
till det speciella med just de här husen.

FAKTA MARIA OLSSON
Maria Olsson är medlem i Sveriges Arkitekter (MSA). Hon är född och uppvuxen
i Umeå, utbildad i Göteborg och verksam
här i hemstaden sedan 1985, sedan 1994
vid arkitektkontoret White. Maria har bred
erfarenhet av exempelvis skolor, kulturoch fritidsanläggningar, bostäder, badanläggningar – från idé till projektering.
Som ett par av hennes mer omfattande
och synliga projekt på senare år kan nämnas Iksu spa på Umedalen och kulturhuset
Väven mitt i Umeå. Väven belönades av
Sveriges Arkitekter med Kasper Salin-priset
2014, som det årets byggnad av högsta
arkitektoniska klass.
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FAKTA ”KVARTERET TURMALINEN”
Två tegelbeklädda hus med hyreslägenheter.
Plats: Storgatan 20 A och B, väst på stan.
Arkitekt: Erik Lindgren
Ägare: Cityfastigheter i Umeå
Husen stod klara i tidigt 70-tal.

70-talshälsning väst på stan
Maria vill att vi tittar lite närmare på
tre bostadshus i Umeå, helt olika varandra och från tre skilda tidsepoker.
Det som binder ihop dem är att alla är
modiga projekt för sin tid – bostäder
som både inspirerar och provocerar
sin samtid.
Vi börjar i 70-talet, där smala fönster går från golv till tak i sovrummens
hörn ut mot gatan. Där har du de mest
iögonfallande detaljerna när du promenerar förbi de två bruna tegelhusen
i kvarteret Turmalinen, vid Storgatan i
centrala Umeå. Maria Olsson visar oss
på en rad andra egenheter i de konsekvent byggda 70-talshusen, där arkitekt
HEJ MAJ 2016

Erik Lindgren löpt hela linan ut.
– Titta på taket här på gaveln, där
det helt saknas utskjutande taksprång
och vindskivor, inte helt praktiskt i vårt
klimat, men det ger tydlig karaktär.
Hon pekar också på de infällda
balkongerna in mot gården och på de
asymmetriska fönsterplaceringarna på
gavelväggen.
– Erik Lindgren var min första chef
på 80-talet, berättar Maria, och bland
annat fick jag jobba med detaljerna på
Carlshemskyrkan, som han också ritat.
– Jag känner stor respekt inför hans
mod som arkitekt.
– Husen vid Storgatan är ett bra

exempel på hur en konsekvent genomförd arkitektur kan ha kvaliteter, även
om vi inte tycker att det är vackert eller
ens lägger märke till det.
Vi ser goda exempel på hur robusta
material ger långsiktig hållbarhet, även
om trenderna kommer och går. De
tunga, bruna tegelfasaderna skickar
en hälsning från ett 70-tal, långt innan
”ljust och fräscht” slog igenom inom
arkitekturen.
– Det är intressant att uppleva en
stad där du kan se årsringarna, säger
Maria Olsson.
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Funkisen
lever på Teg
Så reser vi tillbaka i tiden, 30 år. Det
äldsta huset Maria Olsson valt står i en
sluttning på Teg, vid Skeppargatan.
”Villa Sundberg” är en vit, kubformad
pärla från funktionalismens dagar,
med en väl bevarad utsida.
– Den här villan byggde arkitekten
Denis Sundberg för sin egen familj
och han har verkligen lyckats bra i sin
tolkning av den funktionalism som
han blivit frälst av på 1930-talet, säger
Maria Olsson.
– Han har utgått från både platsen
och vår landsända.
– Den ligger här i backen som ett
smycke och har otroligt vackra och
genomarbetade detaljer.
Hon pekar på hur den enkla kuben
bryts av ett hörnfönster som sticker ut
lite grann och runt hörnet ser vi hur
en veranda övergår i ett utstickande
halvrunt burspråk.
– Den vita speciella träpanelen bildar en harmonisk yta tillsammans med
fönstren, säger Maria Olsson.
6

En funkispärla på Teg, helt enkelt och
Maria konstaterar med glädje att villan
i dag bebos av en familj med barn, så
huset lever och fungerar även efter
mer än 70 år.

FAKTA ”VILLA SUNDBERG”
Funkisvilla och familjebostad.
Plats: Skeppargatan 34, västra Teg.
Arkitekt: Denis Sundberg
Ägare: Privatbostad
Huset stod klart 1943.
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Vassa vinklar på Ersboda
Nu kastas vi plötsligt 50 år framåt.
– Här ser vi en mycket personlig tolkning av den postmodernism som växte
fram inom arkitekturen från början av
1980-talet och som var en reaktion på
60-talets miljonprogram, säger Maria
Olsson.
Vi står intill de så kallade Tobleronehusen mitt på Ersboda. Arkitekten
Svante Öhman har här skapat en helt
egen form för de fyra triangulära
åttavåningshus i betong, som Bostaden
äger och förvaltar.
– De styrande på Bostaden ska ha
en eloge för att de visade så stort mod

och lät bygga dessa mycket speciella
hyreshus, säger Maria Olsson.
– Svante Öhman har här skapat en
symbol för bostadsområdet och det är
både modigt och konsekvent gjort av
honom, säger Maria Olsson.
Husen är rena och avskalade, utan
de dekorationer ur byggnadshistorien
som var vanliga i postmodernistiska
projekt. På husens fasader kan man
se spår av det sena sjuttiotalets hårdare energibestämmelser, som gör
att fönsterytorna blir mindre. För att
maximera ljus- och värmeintag är de
flesta fönstren placerade på de breda

söderväggarna och mot norr vänder
husen en spetsig baksida, med färre
och mindre fönster.
– Men de spetsiga vinklarna, med
balkonger längst ut, har också lett till
besvär med starka vindar på balkongerna, konstaterar Maria Olsson. Detta
har fått motverkas av skjutbara glasväggar.
Maria Olsson pekar även upp mot
husen högsta våningar, där samlingslokaler med bastu placerats.
– Där uppifrån får du som hyresgäst
utsikt över nästan hela Umeå – det är
fint, säger Maria Olsson.

FAKTA ”TOBLERONEHUSEN”
Fyra triangulära åttavåningshus
med hyreslägenheter.
Plats: Ostvägen 151–157, mitt på
Ersboda.
Arkitekt: Svante Öhman.
Ägare, förvaltare: Bostaden
Husen stod klara 1981.
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Fler och fler hittar
till stadsbiblioteket
Älskad och hatad, hyllad och hånad – Umeås miljardprojekt
Kulturväven lämnar ingen oberörd. Men bakom den Kasper
Salin-prisade fasaden finns dessutom hjärtat i litteratur-Umeå:
stadsbiblioteket. Placering, design och struktur ska samspela för
att skapa läslust bland stadens invånare.

Nu hittar du dina egna zoner i huset,
där tidskrifter, böcker, filmer med
mera i samma ämne samlats på samma
plats. Du väljer sedan din plats utifrån
vad du är intresserad av. Så kan man
förenklat beskriva det nya med Umeå
stadsbibliotek, som i november 2014
återuppstod i Väven vid älven.
Förutom att biblioteket bytte lokaler
så ändrades också hylluppställningen i
samband med flytten. Många har blivit
förvirrade, några till och med arga, när
allt nu är ändrat. Men många har också upptäckt biblioteket för allra första
gången.
– Vi ser att vi nu lockar fler helt nya
biblioteksbesökare, säger Maria Westerlund, som är en av enhetscheferna
på stadsbiblioteket när hon visar oss
runt i lokalerna.
Fler med lånekort
Ett bevis på nytillströmningen är
att antalet nyupplagda lånekort på
stadsbiblioteket de senaste åren har
ökat (frånsett året för den stora flytten,
2014). Det tillkom 3 679 nya låntagare
under 2015, att jämföra med 3 110
under 2013.
– Det är detta som är den stora
fördelen med vårt nya stadsbibliotek –
att vi når ut till fler nya besökare, med
vårt tillgängliga läge mitt bland flera
andra både kommersiella och offentliga aktiviteter och verksamheter, säger
Maria Westerlund.
– Vi vill verkligen bli alla medborgares vardagsrum och nu har vi mycket
större möjlighet att nå ut till helt nya
grupper.
Lockande uppställning
Som exempel på små förbättringar för
den ovane biblioteksbesökaren visar
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Måns Wranges och Igor Isakssons konstverk
Bibliotheca Non Grata på stadsbibliotekets
nedersta plan har skapats i författaren Stieg
Larsson anda. Verket består av ett imaginärt bibliotek bestående av refuserade
romaner från hela världen.

Maria hur böckerna nu visas upp med
sina framsidor i ögonhöjd i större utsträckning är tidigare, allt för att locka
till läsning och lån.
Hon berättar också om hur populärt
det nya biblioteket blivit för barnfamiljer, med både ett sagorum där små
teaterpjäser och musikprogram kan
spelas upp, ett familjerum för lugn och
amning samt en så kallad formverkstad
där barnen får skapa själva.
Lyssnat på kritiken
– Det pågår hela tiden processer för att
förbättra verksamheten här och vi har
lyssnat på kritiska besökare under det
dryga år vi hållit öppet, berättar Maria
Westerlund.
– Ett exempel på detta är att vi köpt
in fler stolar med högre sitthöjd, efter
reaktioner vi fick under den första
tiden.

– Här, i avdelningen för Gör-det-själv, hittar du nu både tidskrifter, böcker, filmer och annat
med anknytning till exempelvis stickning, säger Maria Westerlund, enhetschef på Umeå
stadsbibliotek. Tidigare hittades tidskrifterna i tidskriftsrummet och böckerna om stickning
under avdelning Q – ”Ekonomi och näringsväsen”.
HEJ MAJ 2016
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– Det har varit otroligt bra att
vi fått vara med så tidigt i det
här projektet, och verkligen
kunnat lyssna på hyresgästerna
och deras behov.
Det säger Eva Henriksson, som är
landskapsarkitekt på WSP och en av de
konsulter som skapat den nya miljön
på Tranbärsvägen, Böleäng i Umeå.
Arkitekten Johan Fjellström från
Arkinova har också varit med, som
ansvarig för husens utformning både
in- och utvändigt.
Eva och Johan tycker båda att det
har varit väldigt stimulerande att fånga
upp vad de boende tycker om sina hus
och sin utemiljö, och sedan göra det
bästa av deras önskningar.
Socialt hållbart
Nya skärmtak för cyklar, nya fläktrum
på taket, nya kök och invändiga material, bättre koll på parkerade bilar, mer
inspirerande lekplatser, ett utegym och
en hörna för odlingslotter är några av
förbättringarna i Bostadens sjuttiotalskvarter på Tranbärsvägen. Renoveringarna har pågått mellan 2013 och 2015.
– Den sociala hållbarheten och
10

trivseln för de boende har varit väldigt
viktigt för oss i det här arbetet, säger
Johan Fjellström.
Han pekar på några detaljer som ökar
trivseln och underlättar i vardagen:
• Nytt formspråk på balkonger och
tak och tydligare identitet genom
sammanhållande färger för respektive gård.
• Stora siffror och bokstäver över
de nya entrétaken – gör det lätt att
hitta rätt.
• 28 nya uteplatser i markplan, en
för varje lägenhet, ger liv åt husens
baksidor.
Hyresgästerna har alltså varit med i
dialoggrupper, från första stund när
planeringen startade. Sedan har hänsyn
tagits till de synpunkter som kommit
in, och som bland annat resulterat i
69 nyplanterade bärbuskar och sju
äppelträd. Bostaden följer nu även upp
och rättar till sådant som hyresgästerna
tycker blev fel i byggprocessen, som
exempelvis torkskåpen i tvättstugorna.

Bostaden, öst på stan, säger Johan
Fjellström.
Där handlar det om att bygga upp
ett helt nytt stadskvarter, med både
bostadshus, förskola och en kommunal
parkanläggning. Bygglovet söks precis i
dagarna och Eva Henriksson deltar som
landskapsarkitekt även i det projektet:
– Där ska vi jobba på en betydligt
kompaktare yta än här ute på Böleäng,
berättar hon.
– När man inte har kvantitet så får
man jobba hårdare med kvaliteten, så
utmaningen i projektet öst på stan är
att samutnyttja ytorna – förhoppningsvis så att även det bidrar till den sociala
hållbarheten, säger Eva Henriksson.

FOTO: MARCUS NORMAN

lyckad modell
på Böleäng

FOTO: MARCUS NORMAN

Tidig dialog med hyresgäster

Fakta om projektet:
• 72 lägenheter renoverades på Tranbärsvägen 2–4.
• Renoveringarna pågick 2013–2015.
• Hyresgästerna bodde i evakuerings• lägenheter under renoveringarna.
• I en enkät som genomfördes efter renoveringen svarade 63 procent att renoveringen har förbättrat deras boende och
69 procent ger renoveringarna omdömet
bra eller mycket bra.

Tar med erfarenheterna
– Vi har tagit med oss de erfarenheter
vi fått här på Böleäng när vi nu gått in
i vårt nästa stora samarbetsprojekt med
HEJ MAJ 2016

Ljusare tider. En ljusslinga höjer
mysfaktorn rejält, och varför
inte välja färgglada lampor när
du ändå är igång? Ljusslinga,
Clas Ohlson, 400 kronor

Snyggt och stryktåligt. Denna
färgklick passar även en
balkong modell mindre. Tål
väder och vind, och blir bara
snyggare med tiden. Bord och
stol, Åhléns 399 + 249 kronor

Sitt med stil. Härligt mönstrad
stolsdyna i vävd bomullskvalitet.
H&M Home, 99 kronor

Välkommen ut!
Äntligen har våren hittat upp också till våra
breddgrader, och balkonger och uteplatser
har tinat fram. Tidningen Hej har de färgglada
tipsen som förvandlar balkongen till ditt
nya vardagsrum – perfekt för långa
varma sommarkvällar.

Håll dig på mattan. En trasmatta gör genast balkongen
mer hemtrevlig. Trasmatta,
Åhléns, 499 kronor

Regnmakaren. Ta hand om
dina odlingar och växter.
Vattenkanna, Biltema,
cirka 80 kronor

Grönt är skönt. Du kan nästan
inte få för mycket av gröna
växter. Har du sol hela dagen?
Inglasad balkong? Fråga din
blomsterhandlare vilka växter
som mår bäst utifrån de förutsättningar som finns på din
balkong. Blomhylla, Åhléns,
699 kronor
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Nyttigt och närproducerat.
Gurka, tomater eller kanske
chilifrukter – det finns massor
av nyttiga grönsaker som går
utmärkt att odla på balkongen.
I boken ”Odla: steg för steg”
av Annakarin Nyberg och
Clara Lindström från Umeå, kan
dessutom barnen själva lära sig
odla smått och gott.
Bok, bokus.com, 85 kronor
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Bildspecial
Gammal som gatan. Ovanför Broparken på Storgatan 37 tronar en av Bostadens riktiga pärlor.
Det vackra grå trähuset byggdes redan 1875, och överlevde stadsbranden 1888 som annars
ödelade stora delar av den lilla trästaden Umeå. Hej har fått kika in i en av lägenheterna i den
över 140 år gamla byggnaden.
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Det här är Mariehem
Med grönområdet Mariehemsängarna i söder och Nydalasjön i norr ligger Mariehem perfekt till för friluftsälskaren som
vill ha närhet till city. Dessutom är det promenadavstånd
till universitet och sjukhus, vilket har gjort området populärt
bland såväl studenter som barnfamiljer.

Område
Kallas ”den vita staden” då Mariehemsvägen i första hand
består av flerfamiljshus i miljonprogramsstil med vitkalkade fasader.
I området finns även radhus och villakvarter.
Avstånd Umeå centrum: Cirka 4 kilometer
Byggdes: Påbörjades 1962
Bostaden på Mariehem: Omkring 900 lägenheter, varav många
studentlägenheter och enkelrum.
Aktuellt: Just nu pågår omfattande nybyggnation i det angränsande
området Mariestrand.

Kuriosa
Brännbollsyran grundades 1976,
och fick i mitten av 90-talet
vm-status. Festivalen har på
senare år fått ett rejält uppsving,
och räknas som Sveriges största
studentfestival. I år kommer
artister som Sebastian Ingrosso,
Icona Pop, Miriam Bryant och
Silvana Imam att stå på scenen.

Lokalhyresgästen

Stenkoll på Haga
I 34 år har mineral- och bergartsentusiaster samlats i Umeå för att prata, ja,
stenar. Torbjörn Jonsson är ordförande
i föreningen Västerbottens amatörgeologer som huserar i lokaler på
Idrottsallén 4.
Så, Torbjörn, vad gör en amatörgeolog
egentligen?
– Det som förenar oss är intresset för
mineraler och bergarter. För vissa är
intresset fokuserat kring smyckesdesign
och stenslipning, vi håller även kurser,
åker på utflykter och delar med oss
av egna samlingar. Det är en förening
som är öppen för alla.
Stenintresserade Umeåbor, helt enkelt?
– Ja, men vi har medlemmar runt
hela Sverige, och brukar samlas omkring 20 personer varje möte.
Hur länge har ni hållit till på Haga?
– Den här lokalen har vi haft i 10–15
år. Eftersom vi har både lokala och
långväga gäster är det viktigt att ha
en samlingsplats som ligger centralt
och tillgängligt, även om vi nästan
börjar växa ur de här lokalerna.

3 kända profiler från Mariehem
Hanna Ljungberg: Landslagsstjärna i fotboll som vunnit
Diamantbollen
Maria Pietilä Holmner: Os-meriterad alpinskidåkare
Konrad Olsson: Chefredaktör för
tidskrifterna Plaza Magazine och
Plaza Uomo samt podcastprofil

Tips på nöje och fritid
Bowlingcentrum: 23 banor, biljardbord, restaurang och möjlighet att
boka festavdelning.
Nydala: Äventyrsbad, beachvolley, bastuflotte, tennisbanor och minigolf.
Bräntberget: Skidbacke med lift.

HEJ MAJ 2016

FOTO: JONAS PEKKARI

Områden

Hur ser intresset för geologi ut i allmänhet i Sverige?
– Utbildning i Sverige inom geologi är
inte särskilt högprioriterat – det försöker
vi ändra på. Vi vill skapa intresse genom kurser och utflykter, och genom
samarbeten med till exempel SLU.
Västerbottens amatörgeologer
Grundades: 1982
Område: Haga
Gör: Intresseförening om mineraler och
bergarter.
Webbplats: www.geonord.se

Vill du hyra lokal?
Om du är på jakt efter en lokal för
din verksamhet är du välkommen att
höra av dig till vår lokalsamordnare
Torbjörn Berglund på 090-17 76 26 eller
torbjorn.berglund@bostaden.umea.se
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Dags att inreda din första
egna bostad? Här kommer
Fridas 3 bästa tips för ett stilfullt
hem på begränsad budget:

1

FOTO: BODIL BERGQVIST

2
3

Satsa på möbler i rätt storlek. Bor
man litet (vilket man ofta gör i
sin första bostad) är det absolut
vanligaste misstaget att man
köper eller ärver för stora möbler
som äter upp flödet i rummet.
Hitta färgbalansen. Välj en
huvudfärg och tänk sedan
60/30/10. Låt en färg dominera
till 60 procent, och välj sedan 1–2
accentfärger som du kryddar
ungefär 10 procent av hemmet
med. Resterande 30 procent
får vara i en kulör som bryggar
mellan den dominerande färgen
och de accenter du valt.
Köp second hand. Det finns
massor av fina möbler att fynda
på Blocket, men också på
Lauritz, Bukowskis och Barnebys.

”Det handlar om att tänka långsiktigt”
I över tio år har Frida Ramstedt
drivit Trendenser.se, en av
Sveriges största inredningsbloggar. Umeåfödda Frida
bor idag i Göteborg där hon
arbetar som skribent, fotograf
och stylist, och föreläser om
hållbar inredning.
Finns det några tydliga inredningstrender just nu?
– I vår finns flera parallella trendspår: Den boho-chica stilen med en
personlig mix av udda och unika saker
är fortfarande stark. Samtidigt fortsätter den grafiska nordiska stilen, som
dock blivit lite mörkare med väggar i
sotat grå, mörkblå eller nästintill svart.
Dessutom kommer art deco 2.0 starkt,
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tänk sammet, tunga gardiner, marmor,
en skräddad lyx.
Kan man hänga med i trender och
förnya sig, men ändå ha ett hållbarhetstänk?
– Absolut. Genom att just hänga med
och hålla sig uppdaterad lär man sig
att snabbt dechiffrera vad man själv
gillar och vad som faktiskt bara är
modeflugor. Det handlar om att tänka
mer långsiktigt, och att satsa på naturmaterial som åldras med värdighet.
Trä, vegetabiliskt garvat läder, linne
och metaller som mässing och koppar
blir ju bara snyggare med tiden.
Finns det något som varit supertrendig inom inredning som du
tröttnat på just nu?
– Citatposters. Förlåt mig, jag har

själv varit med och drivit på den
trenden och bloggat om sådana motiv
men det har verkligen gått inflation i
aforismer och klokheter i posterformat
med skiftande verkshöjd och kvalité.
Har du någon dröm-pryl, en möbel
du verkligen vill äga en dag?
– Jag har alltid sagt en ”Äggetfåtölj”
från Fritz Hansen, tills jag började
läsa på om vad den består av. Idag
svarar jag en Soffa 100 från Norrgavel.
En av de få svanenmärkta sofforna
i Sverige.
Vad är vårens bästa köp?
– Alla smarta lösningar för att odla
hemma, på en liten yta. Antingen på
köksbänken eller i mindre drivhus på
balkongen. Snacka om närodlat!
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Bostaden-krysset

Lös krysset – vinn Umeå C-presentkort
Skicka ditt svar till Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå
och märk kuvertet med Bostadenkrysset.
Eller mejla ditt svar till vinn@bostaden.umea.se
Fem personer vinner varsitt presentkort.
Senast onsdag 8 juni vill vi ha ditt svar.

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

Vinnare i Bostadenkrysset
Rätt svar var ”läslust”. Stort grattis till er fem som vann varsin nödladdare.
Sonja Lindquist, Ingemar Hägglund, Maria Hansson, Inger Rudolfsson och Margaretha Antonsson
HEJ MAJ 2016
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Färglägg bilden
– vinn shoppingkasse
Låt kreativiteten flöda och färglägg den fina illustrationen av Moritzska gården som Umeåkonstnären Hanna Karlzon
har gjort. Ta sedan en bild av den och skicka till vinn@bostaden.umea.se eller riv ut och skicka bilden till Bostaden, Box 244,
901 06 Umeå. Fem av de inskickade bidragen vinner varsin finfin shoppingkasse. Senast onsdag 8 juni vill vi ha ditt bidrag.

Quizvinnare
Rätt svar i quizet var Sara Lidman, Gellert Tamas och Sara Stridsberg.
Stort grattis till er som vann biobiljetter!
Per Kolmodin, Timothy Prellwitz, Monica Hellström, Nadja Beden,
Lars Jonsson, Isabelle Marklund, Patrik Nilsson, Boël Häggström,
May-Britt Hangås och Gun-Gerd Carlsson.

