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Musik transporterar
oss genom tid och rum
Vinylskivor har börjat rulla hemma på
vår skivspelare igen. Det är fantastiskt
hur minnen väcks till liv av musiken.
Jag transporteras i tid och rum. Nyligen överlämnade mina föräldrar sin
skivsamling till oss. Min man och våra
barn förvånades över vilken modern
musiksmak mormor och morfar har.
Däribland Dire Straits, Bob Marley, Tina
Turner och Abba. Musik som våra barn
lyssnar på idag, förvisso samplad och
remixad, men ändå – musik förenar.
I mina unga år gick jag i den kommunala musikskolan. Där spelade jag
piano och blockflöjt och övergick en
kortare tid till att spela altblockflöjt. Altblockflöjten var lånad – av en storrökare. Min karriär som musiker blev kort,
annat övertog mitt intresse. Spelar gör
jag inte längre men instrumental musik
lyssnar jag fortsatt gärna på. Många
konsertbesök, då barnen spelat och
sjungit, har det blivit genom åren.
Min generation, 70-talisterna, var i
tonåren när MTV, tidigare Music Television, startade. Obeskrivligt många
timmar har jag sjungit och dansat till
musikvideos med Michael Jackson,

Madonna, Whitney Houston, David
Bowie, ja listan kan göras oändlig.
Ett antal körer har jag varit med i under åren, vilket har varit mycket roligt.
Det är glädjefyllt och hälsobringande
att sjunga tillsammans med andra.
Umeå har ett aktivt och brett musikutbud, från opera till hårdrock. Det finns
någonting för alla!
Min absolut bästa konsertupplevelse är med jazzsångerskan Melody
Gardot. Utomhuskonsert i Stockholm
en varm sommarkväll. Ljuvliga röster,
otroligt talangfulla musiker och känslosamma texter. Här, en favoritstrof:
”If the stars were mine I tell you what
I´d do I´d put those stars right in a jar
and give them all to you”
Melody Gardot “If the stars were
mine”.
Vackra musiktexter som berör, det är
ljuv musik för mina öron.

Alexandra Sterner
Uthyrare
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Vad händer i gamla
bibliotekshuset?

1st

Det händer mycket i gamla bibliotekshuset just nu. Nya hyresgäster, uppfräschning av trapphus och bredband
är några saker som är på gång.
Visit Umeå, Eljest, Resia, Fastighetsbyrån, Systembolaget och Gamla
Bibliotekscaféet hyr nu lokaler i bottenplan. På våning 2–5 huserar Umeå
Kommunföretag, Socialtjänsten och
Depåbiblioteket.

vården att flytta in på bottenplan. Innan
dess kommer vi att behöva bygga om
i lokalerna. De byggnationerna inleds
under våren.

Tom yta
Det finns en tom yta på cirka 300 kvadratmeter i husets bottenplan. Just nu
förhandlar vi med olika aktörer om den
lokalen, och vi kommer informera så fort
vi vet vem som flyttar in där.
Vid årsskiftet kommer även Folktand-

Vi fräschar upp och gör om
Några andra planer under året är att
dra in bredband i alla lägenheter,
fräscha upp trapphusen och göra om
i garaget. Under våren kommer kommunen även att påbörja ombyggnaden av Vasaplan.

24 h

Visste du att…?
•
• 1 återvunnen aluminiumburk sparar energi som räcker till 1 dygn
vid datorn.
• Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle koldioxidutsläppen minska med 3 600 ton.
• Idag är det bara 38 procent av
alla plastförpackningar i Sverige
som återvinns.
• 1 ton hårda plastförpackningar kan
återvinnas till 84 000 blomkrukor.

Blir du störd av
grannarna?
Så jobbar Bostaden
med brandsäkerhet
I vinter har det varit flera uppmärksammande bränder i Umeå. Inte minst
den stora branden i Vattenfalls lokaler
Öst på stan. Bostaden har satsat på
att brandsäkra alla lägenheter de
senaste åren.
Bostadens lägenheter har numera
specialdesignade brandfiltar och alla
brandvarnare har bytts ut de senaste
åren – utan att det påverkat hyran.
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Bostaden satsar också på information
om brandsäkerhet.

Finns i hallen
Brandfilten finns i den box som monterats i hallen i varje lägenhet.
Filten är lämplig att använda vid
spisbrand, brand i elektronik, brand
på vågräta ytor samt i kläder.

Om du har problem med fest eller
hög ljudnivå hos dina grannar ska
du kontakta din kvartersvärd.
Kvartersvärden kontaktar då den
som stört och bildar sig en uppfattning om hur allvarlig störningen är.
Sker störningar utanför arbetstid så
finns Bostadens störningsjour att ringa
på 090-14 26 10.
Fortsätter störningarna görs ett utskick till den störande, med en kopia till
Socialtjänsten. Bostaden försöker alltid
att komma tillrätta med störningen
genom dialog innan det här utskicket.
Totalt får Bostaden in runt 400–500
samtal till störningsjouren per år.
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Fullträff för
Brännbollsyran
Brännbollsyran har på några år vuxit sig
till en av Sveriges största musikfestivaler,
och med världsnamn som Kygo och
Zara Larsson som affischnamn siktar
man på ännu ett publikrekord. ”Målet
är att fortsätta växa varje år”, säger
festivalgeneral David Arkhult.

David delar tiden mellan Stockholm och
hemstaden Umeå. Just nu pågår intensiva
förberedelser inför årets Brännbollsyra.
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Inför årets festival har stora scenen flyttats,
området kommer att byggas ut och man
har satsat på nya toaletter.

Vill man se sjörövare, mexikanska
wrestlers och sumobrottare göra upp
om VM-titeln i Brännboll så åker man
till Umeå – det är sedan gammalt.
Men på senare år har Brännbollsyran
dessutom kommit att bli en av Sveriges
största musikfestivaler, som med draghjälp av världsartister som Afrojack
och Sebastian Ingrosso slagit publikrekord efter publikrekord. Och med
årets artistuppställning pekar mycket
på ännu en publikfest.
– Kygo har vi önskat oss länge, han
är ett enormt namn som headlinar stora festivaler över hela världen. Dessutom är det otroligt kul att vi får hit Zara
Larsson, det blir den enda spelningen
norr om Stockholm för henne i år,
säger David Arkhult, artistbokare och
festivalgeneral för Brännbollsyran.
Festivalen får nytt liv
Efter att ha levt en något borttynande
tillvaro fick Brännbollsyran nytt liv
2013, då bröderna David och Peter
Arkhult tillsammans med vännen
Gustav Pettersson tog över såväl tävling
som fest och stöpte om konceptet.
Första året såldes 7 500 biljetter, sedan
dess har arrangemanget bara vuxit.
– Ifjol såldes 15 000 biljetter. Det
var superkul, men kändes nästan lite
trångt. Därför utökar vi området i år,
det kommer att bli ännu större, säger
David Arkhult.
Världsnamn till Umeå
Årets stora affischnamn är norske
EDM-stjärnan Kygo och svenska
exportundret Zara Larsson. Kygo blev
historisk när han på rekordtid uppnådde en miljard spelningar på Spotify,
och Zara Larsson har toppat Billboardlistan både som soloartist och i samar-

beten med andra artister.
– Bokningsmässigt har vi ökat både
budget och ambition i år, något sånt
här har Umeå aldrig sett förut, säger
David Arkhult.
Du reser runt och besöker festivaler
över hela världen, vilka evenemang
har imponerat mest på dig?

– Jag gillar verkligen Lollapalooza
i Berlin, det är ett fantastiskt arrangemang med en bra mix mellan coolhet
och bredd. Det stämmer bra med
Brännbollsyrans profil

DAVID ARKHULT
Ålder: 29 år
Från: Umeå
Bor: Stockholm
Gör: Festivalgeneral Brännbollsyran
BRÄNNBOLLSYRAN
Var: Campus Arena universitets
området
När: 1–3 juni 2017
Artister: Kygo (NO), Zara Larsson
(SE), Oliver Heldens (NL), Showtek
(NL), Yellow Claw (NL), Kapten Röd
(SE), Movits! (SE), Frej Larsson (SE),
Hov1 (SE), Astrid S (NO), Jireel
(SE), Namasenda (SE), Odz (SE).

Från sålda 7 500 biljetter 2013 till 15 000
ifjol – hur stor kan Bränbollsyran bli?

– Man ska vara ödmjuk, det är
mycket jobb med en festival av den här
storleken. Men vi lär oss mer varje år,
och satsar och förbättrar allt. Jag ser
egentligen inget stopp.
Förutom tidigare nämnda Kygo och
Zara Larsson kommer en rad kända artister till Brännbollsyran och Campus
Arena i juni, bland andra Oliver Heldens, Kapten Röd, Movits och Astrid
S. Dessutom är Brännboll i Umeå AB
lokalpartner när Håkan Hellström
kommer till stan med sin turné Rullande Åska i mitten av juni.
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Fysikgrändsfesten
– en dyr historia
På vår hemsida hittar du
information om hyressättning
av våra lägenheter.

Årets hyreshöjning
Bostaden och Hyresgästföreningen
har kommit överens om nya hyror för
lägenheter och studentkorridorer.
Överenskommelsen innebär att
hyrorna höjs med i genomsnitt 0,8
procent från 1 april 2017.
Månadsavgiften för bilplatser, motor
värmare, skärmtak, förråd och garage
höjs inte. Höjningen ligger på samma
nivå som genomsnittet för landets
allmännyttor. De nya hyrorna gäller till
och med 31 mars 2018.

Exempel på höjning
För en normalstor lägenhet på två rum
och kök blir höjningen i genomsnitt 43
kronor per månad. Hyressättningen
görs i Bostadens system Poängen där
man tar hänsyn till flera olika parametrar vilket innebär att höjningen kan
variera mellan 0 och 2 procent.
Vissa områden berörs inte av hyreshöjningen. Mer information om det,
och svar på vanliga frågor, hittar du
på: bostaden.se/nyheter/hyran-hojsfran-forsta-april

Så bestäms hyran i din lägenhet
I Sverige sätter man hyror utifrån något
som kallas bruksvärde. Du som hyresgäst betalar en hyra som motsvarar
den standard och de egenskaper som
huset och lägenheten har.
För att få reda på bruksvärdet värderar vi och Hyresgästföreningen husets
och lägenhetens egenskaper. Det
som avgör värdet är till exempel läge,
storlek, utformning och standard.
Bruksvärdet bestämmer sedan vilken
hyra lägenheten får.
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Förbättring och underhåll
Vi som fastighetsägare använder hyrorna för att kunna fortsätta förbättra
och underhålla våra hus, men även
för att kunna betala framtida utgifter
som till exempel drift- och kommunaltaxehöjningar.
Betalar jag rätt hyra?
Du som bor hos oss kan logga in på din
personliga sida och se vad som gäller
just din lägenhet. Det går givetvis också
bra att kontakta oss på kundcenter@
bostaden.umea.se eller 090-17 77 00.

Krossade fönsterrutor, uppeldade
soffor och en matta av krossade
glasflaskor – morgonen efter festligheterna på Fysikgränd i samband
med Brännbollsyran påminde ofta
om ett katastrofområde.
Den första Brännbollscupen i Umeå
arrangerades 1974, och växte snabbt
till en uppskattad folkfest. Men glädjen hade en baksida. Den inofficiella
festivalen på Fysikgränd och Pedagoggränd resulterade inte sällan i
skadegörelse med skyhöga kostnader
som följd, och misshandel och fylla
tvingade polisen att åka skytteltrafik.
–När det var som värst rörde det sig
väl om ett 60-tal poliser stationerade
på Ålidhem. Dessutom krävdes brandkår, ambulans, Röda Korset-personal,
helikopterassistans, fältgrupper från Socialtjänsten och inhyrda bevakningsföretag. Kostnaden för Bostaden efter
en sån helg med all skadegörelse blev
omkring 300 000 kronor, säger Nils-Erik
Andersson, områdeschef på Bostaden.
Idag har de årliga festligheterna
på Ålidhem ebbat ut, samtidigt som
den officiella Brännbollsyran vuxit sig
allt större.
–Sedan några år tillbaka har det varit lugnt på Fysikgränd, ingen skadegörelse att tala om. Den största anledningen till det är nog Brännbollsyran
på Campus, med artister anpassade
till studenter. Nu går de hellre dit än
att bli kvar på studentkvarteren, säger
Nils-Erik Andersson.

Sätt popkunskaperna på prov
Popquiz – alltså frågesport med musiktema – har blivit en folksport i Umeå.
Vi tog ett prat med tre popquiz-makare som gärna styr spelet från dj-båset.

JOEL DUNKELS
32 ÅR, MUSIKER
TC POPQUIZ

MAGNUS ÖBERG
42 ÅR, SKIVBOLAGSDIREKTÖR
PLECTRUMS POPQUIZ

HENRIK LÅNG
44 ÅR, MUSIKSKRIBENT
HARRIETS POPQUIZ

Varför älskar vi quiz?

Varför älskar vi quiz?
– Vi älskar att tävla, hänga med
kompisarna och lyssna på musik,
både bra och dålig sådan. Det är
viktigt att ha med båda i ett bra quiz.
Kill your darlings...

Vilken typ av frågor dyker upp hos er?
– På TC handlar quizet mest om
musik, men jag brukar även slänga in
en filmfråga och någon tv-serie. Jag
tycker att det är roligast med breda
quiz. Det ska vara allt från dansband
till hip hop och hårdrock. Då sätter
man lagen på prov.

Vilken typ av frågor dyker upp hos er?
– Vi har några stående punkter som
vi alltid kör, till exempel Montaget:
lyssna på 20 korta musiksnuttar som är
ihopmixade, på extremt kort tid, ange
så många artister du hinner höra. Baklängeslåten är vi också ensamma om.
Sen blandar vi högt och lågt, film- och
tv-musik, hits, covers och så vidare.

Varför älskar vi quiz?
– Tävlingar i goda vänners lag är av
hävd ett populärt sätt att umgås. En
avslappnad, rolig och utmanande form
av frågesport i restaurangmiljö är en
svårslagbar form av social aktivitet. Sannolikt spelar det också in att det kryllar
av kunniga, vetgiriga och musiknördiga
människor i Umeå.

Vilka kommer och tävlar?
– Det är ganska mycket studenter
som kommer, men vi har även en stadig bas med musiknördar i alla åldrar.
Hur förbereder jag mig bäst för ett quiz
hos dig?
– Genom att plocka ihop ett bra lag,
där du får med en bra genre-bredd
samt skrollar dig igenom lite topplistor.
Bjud med morsan eller farsan också så
du får med lite trivia om äldre artister.
Varför ska vi komma till just DITT quiz?
– Well, det är ju det största och bästa quizet i stan! Det är alltid väldigt kul
blandning av folk och väldigt trevlig
stämning. Nu har vi även utökat antalet sittplatser så att fler ryms. Sen är det
ju inte helt dumt att vinnarlaget vinner
500 kr i presentkort på TC.
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Vilka kommer och tävlar?
– Gott och blandat, allt möjligt folk
och det är skitkul. Finns både nördar,
NRJ-kids och gamla rockers.
Hur förbereder jag mig bäst för ett quiz
hos dig?
– Ha ett öppet sinne då det är ett
brett quiz, allt kan dyka upp. Se till att
ha ett kul lag samlat.
Varför ska vi komma till just DITT quiz?
– Det är ett grymt vardagsnöje,
perfekt för en after work. Vi ligger så
centralt man kan. Sen har vi nog det
mest varierade quizet när det gäller
typ av frågor. Vinnaren tar hem 500 kr
och ”runner up” 200 kr. Vi sticker ut.

Vilken typ av frågor dyker upp hos er?
– Frågor i alla möjliga ämnen, eftersom
det är ett allmänorienterat quiz. Den som
brukar briljera i ett spel som TP har därför
goda förutsättningar att lyckas på quizen.
Vilka kommer och tävlar?
– Glädjande nog är variationen stor:
det kommer tävlande i olika åldrar. Vissa
är främst inne på musik, andra har den
allmänkunskapsbredd som betalar sig i
sammanhanget.
Hur förbereder jag mig bäst för ett quiz
hos dig?
– Eftersom det är ett brett kunskapsquiz
är det en fördel att vara allmänbildad.
Övningar i form av frågesportspel, introtävlingar i hemmet och rutinen att hålla
sig uppdaterad om aktuella händelser är
fruktbara förberedelser.
Varför ska vi komma till just DITT quiz?
– Därför att det är det enda i stan som
inte är nischat, utan belönar lag som kan
svara på frågor i vitt skilda ämnen som
geografi, historia, litteratur, sport, film och
musik. Det gör att quizet både är roligt
och passar olika åldrar och intressen.
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Adrian blev kvarterets
hjälte vid branden
När grannhuset på Lilljansberget i Umeå började brinna klev
6-årige Adrian Estacio Henriksson fram som en hjälte. Han
bjöd poliser, kvartersvärdar och grannar på kaffe, lussebullar
och pepparkakor.
– Jag tycker det är bra när man kan hjälpa andra, säger Adrian.

Det var i mitten av januari som brandkåren fick larm om en brand med
öppna lågor i ett lägenhetshus på
Strombergs väg. Rök sågs välla ut från
fönstren och brandkåren fick plocka ut
en person från balkongen. Släckningsarbetet blev omfattande.
Ida Henriksson och sonen Adrian
Estacio Henriksson bor i grannhuset
och var på väg hem när de förstod
vad som hade hänt.
– Vi hade varit på stan och kom
med bussen när vi såg att det brann
och var folk ute på gården, säger Ida.
– Först tänkte man att det var skönt
att det inte var vår lägenhet som
brann. Sen tänkte man på grannarna
förstås, säger hon.

Adrian bjöd på lussebullar och kaffe
i januarikylan på
Strombergs väg.

Goda grannar
Först stod Ida och Adrian ute på gården
med grannar, kvartersvärdar och polis
och såg röken bolma ut ur fönstren.
– Sen kändes det konstigt att bara
gå in i vårt hus och stänga dörren. Jag
tänkte att vi måste försöka vara goda
grannar, säger Ida.
De fick idén att gå ut och bjuda
alla som samlats på gården på fika.
Adrian och Ida tog fram lussebullar och
pepparkakor och gjorde kaffe. Adrian
tvekade inte, trots minusgrader och
rök i luften. Han gick runt med fikat
och erbjöd alla som ville ha.
– Det var många som stannade
och sa tack, säger Adrian.
– Alla uppskattar ett gulligt barn
8

som bjuder på fika, säger mamma
Ida och skrattar.

Sanering
Efter branden har Bostaden sanerat i
trapphus, vindsförråd, entré, tvättstuga
och ventilationskanaler. Luftrenare har
satts in i lägenheter och övriga utrymmen där det fanns behov.

Självklart att hjälpa till
Ida Henriksson och sonen Adrian
tycker att det var självklart att göra en
insats under den dramatiska kvällen.

– Alla har ett ansvar att ta hand
om sina grannar, även om man inte
känner dem, säger Ida.

Vill ha fler gemensamma ytor
De trivs bra i lägenheten på Lilljansberget, där de bott i tre år. Men Ida
efterlyser mer gemensamma ytor där
grannar kan träffas.
– Man känner inte sina grannar. Det
borde finnas fler gemensamma utrymmen där man kan mötas. Som ensamstående betyder det mycket att känna
sina grannar, säger Ida Henriksson.

”Alla har ett ansvar att
ta hand om sina
grannar, även om man
inte känner dem”
Ida, Adrians mamma

Ida och Adrian har bott
på Strombergs väg i tre år.
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9

100-åringen som
klev in genom dörren
och blev hyresgäst
Efter 90 år i Norrbotten
gick flyttlasset till nya
hemstaden Umeå.

Hon har levt under två världskrig, 22 statsministrar och sett
Sverige förändras från jordbrukssamhälle till industri- och
informationssamhälle. Nu har
Bostadenhyresgästen Britta
Elveland fyllt 100 år!
Britta Elveland bor i en trea på andra
våningen i ett av Bostadens hus på
Mariehem. Hej passade på att hälsa på
henne och räcka över en tårta inför
den stora bemärkelsedagen 14 mars.
– Jag trivs mycket bra här! Det är
trevliga grannar, stora rymliga rum och
stora fönster, säger hon när hon tar
emot oss i hallen.
Flyttade till barnen
Hon har levt större delen av sitt liv i
Norrbotten, men har bott i Umeå i
snart 10 år. Här har hon båda barnen:
Jan-Olav, 74 och Sigbritt, 67.
– Jag hade hus i Kalix. När jag blev
90 år blev jag lite krasslig. Då sa barnen:
Nu måste du komma hit till Umeå.
Hon lyfter särskilt fram en sak som
hon uppskattar med sin lägenhet:
– Det finns 11 garderober! Jag får
plats med alla mina prylar, säger hon
entusiastiskt.
En annan tid
Britta föddes i Svartbyn utanför Boden en vårvinterdag 1917. Det var på
många sätt en annan värld. I Ryssland
hade revolutionen just brutit ut. Första
världskriget rasade i Europa. I Sverige
infördes brödransonering. Fortfarande
saknade kvinnor allmän rösträtt.
Hon växte upp i Boden och Luleå,
där hon bland annat var klasskamrat
med humorlegenden Martin Ljung
(”Han rör ju på sig…”). Britta gick
på realskola och handelsskola. Hon
träffade så småningom en ung lärar
student vid namn Halvdan, och de gifte
sig 1941. Paret flyttade till Kalix, byggde
hus och bildade familj. Britta jobbade
på Skatteverket, Halvdan blev rektor.
Tillsammans fick de ett långt liv i Kalix.
Att flytta till en ny stad som 90-åring
var lite jobbigt, berättar hon, och det var
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Bostaden grattade
Britta med tårta
i lägenheten på
Mariehem.

mycket att ordna med. Men det är skönt
att ha nära till barn och barnbarn.
– Mina barn är pensionärer nu och
kommer när det behövs. De skurar,
dammsuger och kommer med mat,
säger hon.

har alltid haft jobb och har kommit
överens med de flesta, säger hon. Folk
brukar säga att jag ska skriva mina memoarer, men det kommer jag inte göra.
Mina barn och barnbarn känner till det
mesta som jag varit med om, säger hon.

”Kommit överens med de flesta”
100 år är en svindlande lång tid. Hur
ser Britta Elveland tillbaka på sitt liv?
– Jag kan absolut inte klaga. Jag

Hälsan är det inget fel på
– Jag traskar i trappen och försöker träna. Jag äter bra, sover bra och
kan laga mat.

Den pigga 100-åringen visar runt i
sin ombonade lägenhet. I nästan varje
rum står porträtt på barn, barnbarn
och andra släktingar. Några planer på
att flytta har hon inte.
– Här vill jag bo så länge jag kan. Ni
har väl sett den fina rampen jag har fått
där nere vid ytterdörren? Och kvarters
värden Stefan är toppen. Är det något
problem så kommer han och ställer
det tillrätta.
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Evenemang

Musikvåren 2017
– här är guldkornen
För musikälskaren finns massor av chanser att lyssna på levande
musik i Umeå under våren. Både festivaler, viskvällar, arenakonserter och klubbar. Vi har plockat ut några guldkorn!

30/3 – 1/4
UMEÅ OPEN
Sveriges största inomhusfestival för
popmusik tar över stan igen och är
ett måste för popälskaren. Med flera
ordinarie scener, i bland annat Umeå
Folkets Hus och Väven samt ett antal
så kallade Open Venues (gratisscener)
i stans butiker och caféer. Säkert, Little
Jinder, Erik Lundin och Hurula är några
av årets artister.

Grammisbelönade
Zara Larsson
gästar Umeå.

1–3/6
BRÄNNBOLLSYRAN
Se Little Jinder på Umeå Open

1/4
WOLFMAN
Bluesbandet Wolfman från Umeå
(tidigare Wolfman Jack) fyller tio år i
år och ger ut en ny skiva. 1 april är det
releasefest med konsert på Droskan.
Kalas med ballonger, goodiebags till
de 50 första gästerna, specialerbjudande på nya skivan och hemliga
gästartister utlovas.

1/4
THOMAS DI LEVA
”Rymdblomman från Gävle” kommer
till Tegs kyrka 1 april. ”En ljusfylld kärlekskonsert där jag framför mina låtar med
sagolika arrangemang och kyrkokör”
säger artisten själv om sin spelning.
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Festivalen som växt och växt och som
i år stoltserar med några riktiga världsstjärnor på sin scen, inte minst inom
EDM- och housemusikscenen. Zara Larsson, Kygo, Oliver Heldens och Kapten
Röd är några av artisterna på Campus
Arena under årets festival. Räkna med
massvis av dansande ungdomar med
pumpande näve i luften! Läs mer om
Brännbollsyran på sidan 4.

17/6
HÅKAN HELLSTRÖM
De senaste somrarna har Göteborgs
store son enbart gjort ett fåtal, hyllade
arenaspelningar på Ullevi i hemstaden.
Men nu till sommaren rullar Hellström ut
sin ”Rullande Åska”-turné runt om i landet, och 17 juni kommer han till Umeå
och Campus Arena.

Under hela våren:
Visor på Pipes – sista lördagen i varje
månad arrangerar föreningen Visum
viskvällar på puben Pipes of Scotland.
Fri entré! Några av vårens artister är Tor
Lundmark (25/3), Magic Connection
och Elona Planman (29/4) och Dennie
Hansson (27/5).
Onsdagsmusik på Heaven – Spelningar
med lokala band på nya liveklubben
Heaven i restaurang Hundra (gamla
Vasaskolan). Gratis inträde. Några av
vårens artister: Jenny Wilson och Demonerna (22/3), High Hope (29/3), Mysterium (5/4), Spice Boys och Stina och
Arktis (12/4), Tor Lundmark (19/4), On
the cinnamon (26/4), Katastrof (3/5),
Årets ninja (19/5), Storma (17/5).

Områden

Det här är
Östra Ersboda
Bostadsområdet Östra Ersboda växte fram under 80- och 90talet. Kvarteren består i första hand av två- till femvåningshus
i tegel, men just nu pågår också försäljning av mark för bygge
av ett nytt villaområde. Här finns gott om barnfamiljer, möjlighet
till aktiviteter inom idrott och kultur och närhet till friluftsliv.

Område
Avstånd Umeå centrum:
cirka 6 kilometer
Byggdes:
Från mitten av 1980-talet
Bostaden på Östra Ersboda:
700 lägenheter

Ersboda Folkets hus
Ersboda Folkets hus invigdes
1990 och fick 2006 ta emot
pris som årets Folkets hus. Här
arrangeras kulturella arrangemang som teater, föreläsningar
och dans, och lokalerna inrymmer dessutom biograf, bibliotek
och kafé.

Mellanmjölk och totalförsvar
På nordöstra Ersboda finns Norrmejerier, med ett av Europas modernaste
ostlager. Här tillverkas och lagras
bland annat Västerbottensost, som
placerade sig på plats fem när
Sveriges mest omtalade varumärken
rankades 2016. I andra änden av
Östra Ersboda hittar du Totalförsvarets
forskningsinstitut (FOI), där man bland
annat forskar på vapen, skydd, it-säkerhet och CBRNE-frågor.

Tips på nöje och fritid
Äventyrslekpark: Klättring, trädkojor, rutschkanor och broar – i Östra Ersbodas
äventyrslekpark finns massor av skoj för små och stora barn. Dessutom är
parken utrustad med utegym.
Träning: Fotbollsplaner, motionsspår och utegym ger goda möjligheter
att hålla igång året runt på Östra Ersboda.
Folkets hus: Dans, bio, bibliotek och föreläsningar samlas under ett tak
på Ersboda Folkets hus.
Ungdom: Athena fritidsgård i Ersängsskolan är till för dig som är 13–17 år, och
har bland annat replokal, tillgång till idrottshall och dans.
Mat & dryck: Förutom restaurang och kafé i Folkets hus, finns även pizzeria.

Lokalhyresgästen

Anrik mäklarbyrå i
ny skrud
Fastighetsbyrån har funnits i Umeå
sedan 1971, och numera hittar du dem
i gamla stadsbibliotekets nyrenoverade
lokaler på Vasaplan. Ewa Holmgren flyttade upp till Umeå från Stockholm 2012,
och tog över den anrika verksamheten.
Ni flyttade in här 2015, vad gjorde att
ni valde just dessa lokaler?
– Jag letade i två år. Det var svårt att
hitta en bra lokal med skyltmöjlighet,
som är lätt att hitta till och med gott om
utrymme för mötes- och kontraktsrum.
Det är viktigt för oss att vara lättillgängliga, här får vi allt på en gång.
Hur viktig är placeringen av ett mäklarkontor egentligen idag?
– Det råder väl lite skilda meningar
om det, men vi vill vara lättillgäng
liga och synliga och har valt att ligga
centralt. Då blir lokalen en del av
marknadsföringen.
Hur mår fastighetsmarknaden i Umeå?
– Bra, det finns fortfarande ett starkt
intresse av att byta bostad. Lite har vi
väl märkt av effekten av amorteringskravet, men det är ändå ett ständigt
tryck på Umeå.
Ni har varit med länge här i Umeå,
innebär det några fördelar mot andra
mäklarbyråer?
– Vi har väldigt mycket samlad
erfarenhet under ett tak. Walter
Mannberg är till exempel en riktig
mäklarprofil här i stan, han har jobbat
på Fastighetsbyrån i 35 år och kan
Umeå bättre än de flesta.
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5 snabba
I varje nummer möter vi en hyresgäst
som tipsar om sina nöjesfavoriter. Denna gång:

Emmelie Bolin
Föräldraledig
PÅ TV

MUSIK

Vad följer du på tv just nu?
– Jag följer inte tv just nu (är
fast i Netflix-träsket), men när jag
gjorde det var Masterchef och
alla andra matlagningsprogram
högst på listan.

Vilken är årets bästa låt så här
långt?
– Det måste jag få säga pass
på, som småbarnsmamma till
två barn under två i Vabruari
månad tyvärr. Babblarna? Det
räknas va?

Har du några favorit-genrer när
det kommer till film och tv?
– Helt klart komedi i alla dess
former, men gärna av det lite
mörkare sarkastiska slaget.
Reality och fantasy brukar alltid
kunna fungera – drakar och
sånt får mitt hjärta att hoppa.

MAT & DRYCK
Var går du helst ut och äter i
Umeå?
– Jag går utan tvekan helst
ut och äter på Köksbaren, ska
bli kul att få äta och dricka
gott nästa gång!
Och om du själv står för
matlagningen, vad bjuds det
på då?
– När jag bjuder på mat får
det gärna bli flankstek och
gräddig, ostig potatisgratäng
med ohyggliga mängder vitlök
eller en sjysst lasagne med lite
sallad till.

Har du något favoritkafé att
tipsa om?
– Favoritkafé för tillfället är
Kakmonstret, de har bäst-kaffe
från Rost, magisk räktallrik,
choklad i mängder och lekplats
så jag faktiskt hinner äta. Allt
jag kan önska mig.

EMMELIE BOLIN, 31 ÅR FRÅN: ÖSTERSUND BOR: ÖBACKA STRAND GÖR: FÖRÄLDRALEDIG
INTRESSEN: STYRKETRÄNING, MAT OCH BRA SERIER FAMILJ: SAMBON NIYAZI OCH SÖNERNA FELIX OCH JULIAN
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KONST/TEATER/DANS
Finns det något galleri eller
museum du tycker är extra
värt ett besök en snöig
vintersöndag?
– Bildmuseet är alltid trevligt
i fin miljö och perfekt fika vid
älven.

LÄSNING
Vilken var den senaste bok du
läste?
– Den senaste boken
jag läste var Halvan och
bärgningsbilen… Tips till er med
fordonstokiga barn?

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 Umeå C-presentkort, värde 100 kr.
Senast fredag 28 april 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 ”Grannsämja”. Stort grattis till vinnarna: Alf Lindberg, Anders Skogebrandt,
Matilda Bergström, Annica Finth och MaryAnne Häggblad.
HEJ MARS 2017
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Vinn guidad tur på Guitars
för dig och en vän
Lägenheter, höghus, villor, stugor och andra typer av bostäder finns det
gott om i musikhistorien. Hur bra koll har du på dem? Mejla dina svar
till vinn@bostaden.umea.se och skriv Quiz i ämnesraden. Du kan också
skicka dina svar med brev till AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå. Märk
kuvertet med Quiz. Senast fredag 28 april vill vi ha ditt svar. Tio vinnare får
två biljetter var till en guidad tur på Guitars, lördag 20 maj.
Om du skickar in ditt svar via posten, skriv dina kontaktuppgifter här:
Namn:

1
”Elva kvinnor i ett hus” heter ett hyllat album
från 1975 av en svensk sångerska och artist.
Frågan är: Vem är artisten?
1. Lill Lindfors
X. Agnetha Fältskog
2. Eva Dahlgren

Adress:
Telefon:

2
Den kanadensiske sångaren och låtskrivaren
Leonard Cohen gav 1969 ut ett av sina mest
hyllade album, med låtar som ”Bird on the
wire”, ”Story of Isaac” och ” Seems So Long
Ago, Nancy”. Albumet heter ”Songs from a….”,
ja vadå?
1. House
X. Cabin
2. Room

3
”Höghus, låghus, dårhus” heter en låt från
1983 med en svensk grupp. Gruppens sångare
och gitarrist hette Joakim Thåström. Vilken var
gruppen?
1. Ebba Grön
X. Imperiet
2. Peace, Love and Pitbulls

Vinnare i förra numrets quiz
Rätt svar i förra numrets quiz var: 1. Nils Ferlin, X. Ned Flanders, 2. Gud.
Stort grattis till alla er som vann: Catrin Nilsson, Magdalena Forsberg, Urban och Sig-Britt Åhlin, Gerd-Marie Johansson,
Margareta Amtholt, Mona Dufåker, Jennifer Boman, Monica Hellström, Nadja Beden, Mathias Johansson, Anna Bylund,
Rebecca Göransson, Gunilla Käck, Sara Norberg och Gun-Gerd Carlsson.
Vinnare av åkkort till konstsnöspåret: Hedvig Lestander, Ellenor Persson, Markus Genbäck, Jan-Erik Vahlström,
Viktoria Brännmark, Maja Rehnberg, Linda Wallin och André Graça. Stort grattis!

