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Äntligen börjar
vi se resultat!
Det är för mig en ganska speciell jul i år. Den 25 december är det exakt fyra år sedan det brann på Geografigränd. Och det är den första julen efter branden
som människor återigen kan bo där – i ett nytt kvarter
med nya hus och dessutom med en vinterträdgård.
Precis som vi lovade Ålidhemsborna när det hände.
Till sommaren kommer även utemiljön att vara fin.
Jag är också glad över att vi kunde genomföra återuppbyggnaden på ett miljömässigt positivt sätt.
Jag upplever att vi i Bostaden nu äntligen kan se att
våra ansträngningar de senaste fem åren börjar ge resultat. Vårt sätt att jobba med en helhetssyn där vi tar
hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet
för ett bra samhälle märks nu konkret i vardagen. Vi
kan visa upp att det inte bara handlar om hur vi bygger husen utan också om det vi alla gör varje dag. Vi
har bland annat skaffat förnyelsebar energi genom att
köpa fem vindkraftverk och testar solceller. Våra interna transporter har halverat utsläppen av koldioxid
och vi har bytt ut tusentals lampor till LED-belysning.
Vårt arbete med avfallshanteringen ger nästan alla
av våra 15 300 hushåll bra möjligheter att sortera.
Dessutom prövar vi olika modeller för att hjälpa våra
hyresgäster att själva få kontroll över sin energiförbrukning. Vårt bidrag till att minska belastningen på
miljön blir bara bättre.

Det allra bästa är att det många gånger är du som hyresgäst som är med och pekar på vad som kan göras
bättre. För att bygga och skapa såväl fina utemiljöer
som funktionella lösningar inomhus är den viktigaste
kunskapskällan du som bor i våra hus. Det är något
vi tar fasta på, exempelvis inför ombyggnaden av ett
kvarter på Böleäng. Där har vi redan nu startat en
dialog – en process som kommer att pågå i två år. Vi
gör det eftersom vi vet att det skapar större trygghet
för dem som blir berörda men också för att lösningarna och resultatet blir bättre.
Trygghet och trivsel i det egna hemmet är alltid
viktigt men kanske ändå extra viktigt kring tider av
ledighet, när man spenderar mycket tid hemma. Nu
när det snart är jul, ställs begrepp som gemenskap
och ensamhet på sin spets för många människor. För
en del har samhället hårdnat och gjort livet svårare.
På Bostaden möter vi detta varje dag och det är inte
alltid vi kan vara till hjälp, men jag vet att alla som
jobbar här verkligen har en vilja att göra något där
det är möjligt.
Jag hoppas att det märks!
God Jul och Gott Nytt år 2013!
Ann-Sofi Tapani
Vd AB Bostaden

Vi bjuder på hockey
Visa upp ditt Bostaden-kort så får du och
en vän gå in gratis på matchen BjörklövenTeg, fredag 14 december. Nedsläpp 19.00 i
Umeå arena. Du kan hämta sittplatsbiljetterna
på Umeå arenas kansli från måndag 3 december. Öppettider 10.00–11.30, 12.30–15.00. Totalt
delar vi ut 200 st. Om det finns biljetter kvar, kan du
även hämta ut dem i biljettkuren i samband med
matchen. Först till kvarn!
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Magasinsgatan 17, telefon 090-14 34 00
www.gaochlopkliniken.se

Rabatt på skor
Visa upp ditt Bostaden-kort så
får du 10 procent rabatt när du
handlar hos Gå & Löpkliniken.
Rabatten gäller hela butikens
sortiment, undantaget ortopediska inlägg och presentkort.
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Tänd ett ljus i jul – men släck det också!
Julen är den tid på året då flest bränder inträffar. Och en av
de vanligaste orsakerna är torrkokning. Bostaden bryr sig om
dig som hyresgäst och vill därför påminna om några saker.
• Lämna inte spisen obevakad när du lagar mat eller bakar.
Var extra noggrann om du till exempel har smör, margarin
eller andra fetter som lätt överhettas på spisen.

• Undvik att ha brännbara material som till exempel mossa
i din adventsstake. Använd hellre stenar eller varför inte
julnötter eller polkagrisar.

• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.
• Släck levande ljus när du lämnar ett rum.
• Ha inte levande ljus i granen.
• Kontrollera och byt eventuellt ut batterierna i din 		
brandvarnare.

• Släck julgransbelysningen och andra elapparater med 		

strömbrytare genom att dra stickkontakten ur vägguttaget.

• Ring alltid 112 om det brinner!

Var rädd om dig och dina grannar i jul!

Vinn ett
åkkort till
konstsnöspåret
I sa

marbete med IFK
Umeås
skidsektion lotta
r vi ut tre st åkko
rt
(värde 600 kr).
Skicka ett mejl
till
info@bostaden.
umea.se och m
otivera varför just
du ska vinna et
t
av de tre korten.
Senast måndag
17 december vi
ll vi ha ditt svar.
Vinnarna medde
las innan jul.
Glöm därför inte
att lämna ditt
namn och telefo
nnummer så at
t
vi kan kontakta
dig om du vinne
r.
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Foton: Andreas Nilsson

Eva-Lena – hyresgästerna
Eva-Lena Pettersson är kvartersvärd i Obbola, ett område där det gäller att vara
händig och fixa många sysslor utan hjälp från interna och externa reparatörer. Hej!
tog rygg på Eva-Lena under en förmiddag och fick vara med om kontorsarbete,
kontakter med hyresgäster och elektriker samt byte av luftfilter på hustak.
– Jag gillar variationen med jobbet, att ena stunden sitta framför datorn för att i
nästa lösa praktiska problem ute i fastigheterna, säger Eva-Lena.
När Hej! anländer till Eva-Lenas
kontor på Kyrkvägen i Obbola
strax efter åtta råder ett lugn.
Men det är ett bedrägligt lugn.
Eva-Lena har varit på plats sedan
halv åtta och är i full färd med att
svara på mejl från hyresgästerna,
göra beställningar av material och
arbeta med en budgetprognos.
Hennes ett och ett halvt år gamla
finska lapphund Kira ligger inne
på kontoret och tittar nyfiket på
oss när vi kommer in.
– Det är ett självständigt och
omväxlande jobb, jag styr själv över
mina dagar och det passar mig
bra, berättar Eva-Lena. Kvarters4

värdarna i stan har mer fokus på
administrativa uppdrag, här ute
blir det mycket tid på fältet också,
jag måste vara lite fastighetsskötare mellan varven.

Många vill prata
Vid niotiden dyker två hyresgäster
upp på kontoret. De vill prata med
Eva-Lena om ett störningsärende
utan att Hej! är med.
– Många hyresgäster tittar in
bara för att småprata och lyfta
idéer. När jag är ute på områdena
Omväxlande arbetsmiljö. Ena stunden inne
i elcentralen, andra uppe på ett hustak för
att byta filtret på en frånluftsfläkt.

09.47

09.32
Ivar Hedlinger är en av hyresgästerna som får hjälp av Eva-Lena Pettersson.

as högra hand i Obbola
är det alltid någon som stannar
och vill prata. Det är ett socialt
jobb med mycket kontakt med
hyresgästerna.
När vi återkommer en halvtimme senare är hon på språng
till en lägenhet i närheten. Ivar
Hedlinger, 86, har ringt och vill ha

10.46

hjälp med att byta armaturer.
– Det är perfekt att Eva-Lena
finns så nära till hands, säger han.
Jag börjar bli till åren och klarar
inte alla praktiska sysslor. Eva-Lena
är kunnig och hjälper mig med
saker som byte av armaturer och
packningar i kranar, rengöring av

tvättställ och diskho.
När armaturen är bytt kollar EvaLena en elpanna, som hon fått en
varning om. Men det visar sig inte
vara något fel på den. Nästa anhalt
blir Kyrkvägen 11 C där hon fyller
på köldbärarvätska i anläggningen
för bergvärme.

11.08
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Eva-Lena gillar att lösa saker själv
och ber inte gärna om hjälp.
– Sedan jag började på Bostaden
har jag också lärt mig mycket. Det
krävs för att jag ska kunna hugga
i med allt möjligt. Det kan till exempel handla om kalla lägenheter
som behöver åtgärdas, montering,
felsökning och reparation av vvs-,
ventilation- och eljobb, cylinderbyte och justering av dörrar och
fönster.

Hälsar på elektrikern
En del saker får Eva-Lena inte
göra, enligt lag. Vissa elektriska

jobb till exempel. På Kyrkvägen 11
C är elektrikern Peter Johansson
från Bravida i full färd med att byta
till mer energisnåla armaturer i
trappuppgången. Eva-Lena tittar in
och kollar hur det går och pratar
lite kring inställningar och dimrar.
– Det blir ett bra och behagligt
ljus med den nya armaturen, konstaterar Peter Johansson.
Innan Eva-Lena kom till Bostaden
arbetade hon tio år på bevakningsföretagen Loomis och Securitas.
– Sista tiden på Securitas arbetade jag konstant natt och det
funkade inte för mig i längden. Av
Eva-Lena diskuterar
med elektrikern
Peter Johansson.

Ordning och reda på
kontoret där Eva-Lena gör
beställningar av material,
sköter budgetarbete och
svarar på frågor från
hyresgästerna.
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08.12

10.09

en slump såg min sambo en platsannons om den här kvartersvärdstjänsten och nu trivs jag som fisken
i vattnet. Det känns som att jag har
både tid och resurser att göra ett
bra jobb.

Kliver upp på taket

09.53

09.58

Eva-Lenas sista uppdrag innan lunchen – som hon alltid äter hemma i
Holmsund – blir att byta filter på två
frånluftsfläktar på två hus i området
Uppförsbacken och försöka häva
ett stopp i en avrinningsränna där.
Om inte stoppet hävs kan vatten
börja rinna ner längs fasaderna och
tränga in i lägenheterna. För att ta
sig till fläktarna och rännan krävs
att hon går ett tiotal meter uppe på
det lutande taket av tjärpapp. Inget
för den som är höjdrädd, båda
husen är åtminstone 15 meter höga.
Rännan fixar hon genom att stoppa ner en avklippt slang. Den första
fläkten går galant, det smutsiga
filtret avlägsnas och ett nytt fräscht
sätts in. Den andra fläkten trilskas,
Eva-Lena svär lite och får kämpa på
en stund, men till slut så!
– Skam den som ger sig, skrattar
hon.

Eva-Lena har en hel del
kontakter med hyresgästerna. Här uppvaktar
hon Dagmar Sjöström
med en blombukett på
hennes 90-årsdag.

Fakta kvartersvärdar
Bostaden har haft systemet med
kvartersvärdar sedan 2009. Tanken
är att underlätta för dig som hyresgäst, att du ska kunna klara de flesta frågor som rör ditt boende via en
person. Det kan till exempel handla
om lägenhetsbesiktningar, felanmälningar, hämta ut nycklar och
att beställa tapeter. Kvartersvärden
finns alltid nära dig, i ditt område,
och ska vara lätt att få tag på. En
kvartersvärd på Bostaden har ett
brett uppdrag, de arbetar med allt
från budget till praktiska sysslor.
10.53
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Trivsamt hos
kosmopoliten
Stacey

Stacey Lee Thompson, Umeåbo
sedan 1,5 år, föddes i Toronto,
men har bott i elva olika städer.

Kanadensiskan Stacey Lee Thompson inreder sin tvåa på Öbacka med Ikea-möbler
som bas och föremål från hela världen som krydda. Allt är väl avvägt och resultatet
är en ljus lägenhet som känns luftig och större än sina 50,9 kvadratmeter.
– Jag reser mycket i mitt jobb och blir inspirerad av hur folk inreder sina hem i olika
länder, berättar hon.
Stacey Lee Thompson är forskarassistent vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå
Plant Science Centre. Hon arbetar i ett stort internationellt projekt där forskargruppen undersöker granars DNA. Stacey är en riktig kosmopolit som föddes i
Toronto och har bott i tre länder och elva städer. Hon
flyttade till Umeå för 1,5 år sedan, närmast kom hon
då från Los Angeles.
– Men jag trivs bättre i Umeå än i Los Angeles, här
är samhället uppbyggt kring människor, inte bilar, menar hon. Jag har bestämt mig för att bo kvar i Umeå.
8

Matta från Turkiet
I hennes smakfullt inredda tvåa finns en stor spegel
i hallen, den ger en känsla av att hallen är större
än vad den är. På golvet en matta från Turkiet och
på ena väggen tre små tavlor från Provence. I det
kombinerade vardagsrummet och köket finns en
blå soffa, en ljusbrun fåtölj med fotpall, ett flexibelt
bord som går att fälla ut vid behov, tre gröna stolar
samt ett stort skåp med glasluckor. Gardinerna går
i samma färg som soffan och i fönstren hänger små
röda lampor.

– Allt är från Ikea, skrattar Stacey. När jag flyttade till
Umeå gjorde jag mig av med alla möbler jag hade
och började om från början.
Intill vardagsrummet har Stacey en uteplats där
hon gärna sitter och äter under sommaren. Även
uteplatsens möbler går i blått.
– Ljuset i Umeå är blått och jag tycker att det passar
bra att ha möbler i samma toner.

Totempålar på väggen
Ikeamöblerna mixar Stacey varsamt med föremål som
hon samlat på sig under sin tid i olika länder (utöver
att hon bott på många olika platser är hon också på
resande fot 6–7 veckor per år i sitt jobb). En tavla
med totempålar från Vancouver påminner henne
om Kanada, en liten spegel är inhandlad i Mexico
och i glasskåpet finns bland annat en rysk docka, små
tavlor med kvinnomotiv som hon köpt i Warzawa och
en blå stentavla från Hawaii.
– Mitt intresse för att resa väcktes av min gudfar
som åkte runt i världens alla hörn och alltid skickade
presenter till mig, bland annat dockor från hela
världen.

Stacey gillar att kombinera svenska möbler med saker från sina resor
runt om i världen. Här en Ikea-soffa, kuddar i svensk folklore och en
tavla med totempålar från Vancouver.

Planerade hela lägenheten i förväg
I sovrummet har hon valt rött och vitt som basfärger.
Och, jo, även här är möblerna från Ikea och de mixas
konsekvent med tavlor från olika delar av världen.
Hela lägenheten känns väldigt välplanerad, alla ytor
tas till vara på ett smart sätt, bland annat genom flexibla möbler och många förvaringsmöjligheter. Det är
heller ingen slump.
– Jag tog ut skisser på lägenheten innan jag skulle
flytta in och kunde genom att titta på dem planera
hur jag skulle inreda på smartast möjliga sätt. Det kan
jag verkligen rekommendera, det hjälpte mig mycket,
berättar Stacey.

I sovrummet kombinerar Stacey rött och vitt på ett sparsmakat sätt.

Uteplatsen är en favorit sommartid, då sitter Stacey gärna här och äter.
De blå möblerna har hon valt för att de passar det blå ljuset i Umeå.
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Så inreder du för att 		
skapa luft och ljus
Hur inreder man en liten lägenhet så att den känns trivsam – och större? Susanna Skog, som
driver företaget Susannas Värld, bjuder här på några av sina bästa tips. – Att utnyttja takhöjden,
satsa på kombinationsmöbler och leka med belysningen kan ge stor effekt, berättar hon.
Susanna Skog är utbildad dekoratör och har även gått
Umeå konstskola. I sitt företag arbetar hon med konsultation, inredningshjälp, festdukning, monterdesign
och kreativ butiksexponering. Sedan en tid är hon
också butikschef på Pingstmissionens 2 500 kvadratmeter stora second hand-butik på Teg, där hon jobbar
mycket med att göra miljöerna inspirerande.
– Vi får in alla möjliga föremål till butiken och jag
märker ett stort intresse av att vilja kombinera gamla
och nya saker när man inreder sitt hem.

varandra och våningssängar med lådor där man kan
lägga saker.
– Kökssoffor och sittbänkar där du kan lägga saker
i är också toppen, liksom hopfällbara stolar och bord
som enkelt kan plockas fram vid tillfälle och tas bort
när de inte används.
Smart förvaring ger också fria golvytor, som i sin tur
gör det enklare att städa. Andra städtips från Susanna
är att klamra upp sladdar, det underlättar dammsugningen, och att tvätta duschdraperierna ofta.

Flexibla möbler och städtips

Ljus med varmt sken

I mindre lägenheter är det ofta trångt i hallen och lätt
att det blir för många saker framme.
– Med smart förvaring går det att gömma undan
mycket, så att du slipper ramla över en massa saker
när du kliver in genom dörren.
Förvaring har betydelse för att även övriga bostaden
ska bli trivsam. Susanna tipsar om att utnyttja takhöjden. Satsa till exempel på skåp ovanför skrivbord,
extrahyllor på väggarna, backar som kan staplas på

Susanna jobbar mycket med belysning när hon inreder, både i sitt jobb och hemma.
– Det är ett billigt och roligt sätt att förnya ett hem.
Bara genom att använda färgade lampor på några
ställen kan du förändra en hel del. Våga blanda kulörer på ljusen och spraya ljus i olika färger. Nu finns
det också många energieffektiva lampor och timers,
så du behöver inte vara rädd för att du ska vara en
miljöbov på grund av fler ljuskällor hemma.

Susanna gillar att göra om gamla möbler och ge dem en ny funktion. Det färgglada
skåpet hemma hos henne användes tidigare för att katalogisera böcker.
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Foton: Susanna Skog

Vill du göra om
i din lägenhet?

Att hänga ljusslingor bakom gardiner ger ett varmt och mysigt sken.

Susanna påminner om att det finns mängder av olika ljuskällor, som värmeljus, ljuslyktor, punktbelysning och ljusslingor.
– Ljusslingor ger ett varmt och mysigt sken och går till
exempel att placera bakom gardiner, runt bord, i vaser och
ovanför tavlor.

Galleri kan inspirera
När det gäller att hänga saker på väggarna är en av Susannas
käpphästar att aldrig hänga saker för högt, då blir det obekvämt att se på dem.
– Gå gärna in på ett konstgalleri och se hur de hängt sina
tavlor, det kan ge inspiration. Personligen gillar
jag att hänga små tavlor i grupp istället
På sista sidan hittar
för att plottra ut dem var för sig. Tyger
du Susannas recept
på en
smaskig saffranspan
kan vara fina att spänna över väggarna
nacotta.
och vill du dämpa ljudet hemma
finns det numera tavlor som hjälper
till med det.
– Och ett välbeprövat knep för
att göra ett rum större är att placera
flera speglar tillsammans, det lättar
också upp stämningen i rummet.
Levande ljus, och andra ljuskällor, skapar trivsel och värme.

Att bo i hyresrätt är bekvämt.
Om till exempel något går sönder i lägenheten är det bara att
du kontaktar din kvartersvärd så
hjälper hen dig. Men hur är det om
man vill göra större förändringar
i sin lägenhet, vad får man som
hyresgäst egentligen göra? Här
får du tips och råd innan du sätter
igång och renoverar.

Det här får du göra:
• Tapetsera eller måla om i
vardagsrum eller sovrum,
men fråga alltid din kvartersvärd innan du gör några
förändringar. Om du målar
eller tapetserar med färger
som kan uppfattas som
väldigt avvikande, kan du
bli skyldig att återställa
lägenheten eller betala den
dag du flyttar.
• Sätta in fler garderober.
• Byta ut garderobsdörrar
och köksluckor, men spara
de gamla eftersom de tillhör
lägenheten.

Det här får du inte göra:
• Ändra planlösningen, till
exempel genom att ta ned
eller sätta upp en vägg.
• Borra i badrumsväggarna.
• Sätta in en disk- eller tvättmaskin på egen hand.
• Förändra ventilation och
värmesystem.
• Måla om dina köksluckor
på egen hand. Däremot
kan du välja att få nya
köksluckor till din lägenhet
mot en avgift. Prata med
din kvartersvärd.
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Utblick

Emil bor mitt i
storstadspulsens
Denver
Emil Fredriksson, 18, är utbytesstudent i Denver, en storstad med drygt två miljoner invånare, där mycket är
annorlunda jämfört med hemma i Umeå. – Det känns
som alla här bor i stora hus och kör bil överallt, ingen
cyklar, berättar Emil. Och så är alla väldigt sociala och
spontana, folk pratar med en överallt.

Sedan juli 2012 är Emil inneboende hos Andrew Darpino och Ed
Apelo i centrala Denver. Parets
villa ligger alldeles bredvid Denvers huvudgata Colfax och även
helt nära East High School, den
kommunala gymnasieskolan med
2 500 elever där Emil pluggar.
– Det är ett fantastiskt läge, mitt
i smeten, jag känner storstadspulsen så fort jag går utanför dörren
och det är alltid många spännande
grejer på gång. Jag har varit på en
del hip hop-konserter, med bland
andra Snoop Doggy Dog, Ice Cube
och Talib Kweli, sett Denver Broncos spela amerikansk fotboll inför
70 000 åskådare och ska snart se
Denver Nuggets i NBA-basketen.

Allt anpassat efter bilar
En av de första saker Emil slogs
av i sin nya hemstad var att allt är
anpassat efter bilar.
– Du kan inte cykla någonstans,
alla åker bil och alla har bil, även

Skolidrott är stort i
Denver. Emil spelar i
East High Schools fotbollslag East Angels,
som kan ha 700–800
åskådare på sina
hemmamatcher.

de i min ålder och
de som inte har
så mycket pengar.
Det finns givetvis
kollektivtrafik,
men ingen jag
känner åker buss,
särskilt inte på natten, det anses
farligt.
Även arkitekturen är helt annorlunda än hemma, och då inte
enbart på grund av att Denver
är en storstad med en hel del
skyskrapor.
– I ett kvarter kan byggnaderna
se helt olika ut. Små hus bredvid
jättestora i olika färg och det ger
ett skönt brokigt intryck. Sedan
Emils rum
i Denver.
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verkar många bo i väldigt stora
hus jämfört med hemma. Många
av mina skolkompisar bor i riktigt
stora villor. Inredningen är man
dock inte alls lika noga med som i
Sverige, det kan se ut lite hur som
helst inomhus.

Skolidrott och skräpmat
Att skolidrott är populärt fick Emil
snabbt inblick i när han kom med
i East High Schools fotbollslag,
East Angels. På sina hemmamatcher kan laget ha 700–800 åskådare och inramningen på matcherna
är storslagen med entusiastisk
publik, cheerleaders, speaker och
försäljning av mat.
– Det är lite skillnad mot att
spela med Teg och Sandåkern
inför de närmast sörjande, skrattar
Emil. Här är jag stjärna, publiken
skriker ”Swede” när jag gör mål.
Och då är trycket på våra matcher

Spännande klimat och
världens bästa skidåkning

Hemma hos familjen,
Andrew och Ed,
som bor i en villa mit
t i centrala Denver.

ändå ingenting jämfört med hur
det är för skollaget i amerikansk
fotboll. Då handlar det om tusentals åskådare.
Skollivet i övrigt skiljer sig också
mycket från hemma. Varje skoldag
börjar redan 07.30 och slutar runt
13.30 och schemat för alla dagar
ser exakt likadant ut. I skolans
matsal äter bara de som på grund

av olika förseelser – droger, misshandel, annan kriminalitet – inte
får lämna skolan under dagen.
– Jag äter alltid lunch hos någon
kompis, det blir oftast mackor. Maten här är väl inte alltför hälsosam,
det är mycket skräpmat, burritos
och burgare.

kshake när man kan

Varför bara äta en mil

äta fyra samtidigt?

The Swede, Emils sm
eknamn i fotbollslag
et, gör målgest. Inra
när East Angels spelar
mningen
är livlig med cheerle
aders och entusiastis
k publik.

Denver ligger 1 600 meter över
havet, stadens smeknamn är The
Mile High City, och klimatet är väldigt skiftande. När Hej! intervjuar
Emil är det 20 grader varmt, men
bara ett par dagar tidigare snöade
det. Nu stundar skidsäsongen.
Denver ligger alldeles bredvid
Klippiga bergen och nära väldigt
många stora skidanläggningar,
varav Vail är den mest kända.
– Det är väl lite som att bo mitt
i Alperna, det tar bara 45 minuter
med bil till närmaste stora skidort.
Till helgen ska vi till Breckenbridge,
som anses ha världens bästa snowboardåkning.

Fakta Denver
Denver är den största staden i delstaten Colorado, och storstadsområdet har en uppskattad folkmängd
på 2,4 miljoner. Staden ligger på
High Plains, precis öster om bergskedjan Front Range som är en del av
Klippiga Bergen. Denvers smeknamn
är The Mile High City, som syftar på
att staden ligger precis en engelsk
mil ovanför havet (1609,344 meter).
Denver har ett bergsklimat med lite
regn och mycket snö som påverkas
av Klippiga bergen i väst. Staden är
känd för sitt extrema väder och har
stora temperaturskillnader mellan
dag och natt. Den högsta uppmätta
temperaturen i Denver är + 44 °C
och den lägsta -34.
Källa: Wikipedia

två
k arena, byggd mellan
atre är en legendaris
Red Rocks Amphithe
Beatles, Jimi Hendrix
ra
and
nd
bla
har
r Denver. Här
stora klippor, utanfö
och U2 spelat.
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10 tips
till dig som
ska resa bort!
Under jul och nyår reser många
bort till vänner och familj. Här är
tio tips innan du åker.

Hallå där Anders Persson
som flyttat från ett rivningskontrakt på Tranbärsvägen
till en lägenhet på Klintvägen. Hur är läget?
– Jo, det är bra. Jag har bara bott i den nya lägenheten i en månad,
men det känns bra.

Hur gick flytten?
– Det var faktiskt den enklaste flytt jag har gjort i hela mitt liv. Jag fick en
enorm uppbackning från Bostaden, både praktisk och ekonomisk hjälp.
När de meddelade att de skulle riva huset där jag bodde så presenterade
de samtidigt ett stödpaket för oss hyresgäster. Det var väldigt värdefullt.

Var det lätt att hitta en ny lägenhet?
– Jag fick bra support där också och jag hade förtur i kön hos Bostaden
på grund av att jag bodde i ett hus som skulle rivas.

Vad kan Bostaden göra bättre?
– Ger man den här uppbackningen som jag fick så behöver man nog inte
göra så mycket mer.

Är du själv en erfaren flyttare?
– Haha. Ja, jag har inte räknat exakt antal gånger jag har flyttat i mitt liv,
men då jag säsongsarbetade i fjällen blev det många flyttar fram och tillbaka. Det var ingen lek. Sista gången jag flyttade hade jag lätt packning,
om jag säger så!

Hyresgästerna
ger höga betyg
Nu är vår kundundersökning för
2012 klar. Nöjdkundindex bland de
boende landade på 70 och det är
samma höga nivå som 2011. Bland
de bostadssökande har samma
siffra ökat, från 67 till 69.
Hyresgästerna ger bland annat högt
betyg åt Bostadens kompetens,
service, professionella bemötande
och webbplats. Bland de saker
de vill förbättra märks exempelvis
underhåll av lägenhet och hyreshus.
De bostadssökande vill att det ska
bli lättare att komma i kontakt med
rätt person hos oss. Mer info om
resultatet kommer på vår webb.
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Kampanj
lyfter fram
miljöarbete
Hur vi äter kakan – och ändå
har den kvar. Det är namnet på
Bostadens aktuella kampanj,
som ska lyfta fram hur vi arbetar
med miljöfrågor; både din bostadsmiljö och den globala miljön. Kampanjen är helt baserad
på event. Vi kommer att dela ut
kakor i alla våra områden och
berätta om vårt miljöarbete. Läs
mer på www.bostaden.umea.
se/miljofokus

1. Kontrollera att spisplattor, ugn
		 och grill är avstängda.
2. Betala hyran och dina räknin		 gar om du ska vara borta en
		 längre tid och gör uppehåll
		 i din tidningsprenumeration.
3. Informera familj och grannar 		
		 om vart du ska samt vilket 		
		 telefonnummer du nås på.
4. Koppla gärna in en timer eller
		 tänd ett par lampor i olika rum
		 och sätt på ute-belysningen.
5. Dra ur kontakterna till 		
		 alla hushållsapparater 		
		 – kaffeautomaten, datorn, 		
		 strykjärnet, mikrovågsugnen, 		
		 dammsugaren, brödrosten, 		
		tv:n…
6. Töm kylskåpet på varor som 		
		 inte håller sig.
7. Kasta soporna!
8. Om du har husdjur, ta dem 		
		 med dig eller be en vän eller 		
		 släkting titta till dem.
9. Lås alla dörrar och fönster.
10. Be en vän eller släkting ta 		
		 hand om din post och vattna
		 dina blommor om du ska vara
		 borta en längre tid.

Tänk på att…
inte lämna sopor, annat som
luktar illa, lever om eller tar plats
i trapphuset, det kan irritera
dina grannar. Tänk också på att
trapphuset är en utrymningsväg
om det skulle börja brinna och
att räddnings- och vårdpersonal
måste kunna komma fram.

Junis – för barn
och unga
Junis i Umeå är en förening för
barn och unga. Ett fyrtiotal ledare engagerar sig ideellt och
föreningen har inget vinstintresse,
alla pengar går istället till roliga
aktiviteter för de cirka 700 medlemmarna. Varje vecka året runt.
Grundtanken är att skapa roliga,
meningsfulla fritidsaktiviteter för
barn där alla kan vara med oavsett ålder, kön, etnicitet, religion,
etc. Det finns mycket hjärta i
föreningen.
Bostaden sponsrar 		
Junis höst- och jullov
– Under jullovet kommer vi att ha
aktiviteter varje dag, till exempel
julfirande, bowling, besöka Leos
Lekland, SPA-läger på Hotell Lapp-

Cirka 200 små och stora Junisar besökte under höstlovet Junis bus-disco på busplaneten.

land, pulkaåkning i Bräntberget,
besöka simhallen, disco, övernattningar, filmkväll med mera,
säger Jörgen Törngren, verksamhetsansvarig, på Junis.

Vill du veta mer om Junis?
Varmt välkommen att kontakta
Jörgen på jorgen@junisumea.se
eller via Junis Umeå på Facebook.

Fredrik är alltid
på språng

Din fastighetstekniker

Fredrik Rundqvist är Modo-supportern som blev
Umeåbo för fem år sedan och nu snabbt rycker
ut när något är trasigt i Bostadens lägenheter.
– Det är full fart hela dagarna och mycket
handlar om problemlösning på plats, berättar
han.

Gillar: Hockey, träning, 		
fiske, umgås med sambo,
kompisar och släkt

När Fredrik för två år sedan avslutat studierna till
högskoleingenjör med inriktning mot byggteknik
dök det upp ett vikariat som fastighetstekniker på
Bostaden. Fredrik sökte, fick det – och är nu fast
anställd.
– Min utbildning är anpassad för att jag ska kunna
jobba brett inom många olika områden och jag har
nytta av det jag lärt mig. För att ta hand om och felsöka kring en vattenskada är det till exempel bra att
veta hur fastigheten är konstruerad.

Halva tiden i bilen
Fredrik har, tillsammans med kollegorna Valter Westerlund och Håkan Sandström, hela Bostadens fastighetsbestånd som sitt arbetsområde, därför spenderar
han en hel del tid i bilen. Och det är fulltecknade
dagar. Ofta handlar det om olika former av skadehantering i kök och badrum. Diskmaskiner som gått sönder, vattenrör som tagit slut och börjat läcka, stopp i
avlopp och överspolningar. Att se till lägenheter efter
bränder förekommer också bland arbetsuppgifterna.

Namn: Fredrik Rundqvist
Ålder: 24

– Det är intressant att få jobba med både teknik och människor, det
blir en hel del personkontakt under dagarna, säger Fredrik Rundqvist,
fastighetstekniker på Bostaden.

– Vanligtvis får vi beställningar från kvartersvärdarna i
de olika områdena och prioriterar sedan de ärendena
enligt en lista. Men ett par gånger i veckan dyker det
upp akuta saker och då är det bara att åka dit på en
gång.

Farbror Fredrik
Hur funkar då Fredrik på fritiden, springer han omkring och ser fel i sin och sambons lägenhet oavbrutet?
– Nej, ha, ha. Jag är bra på att koppla bort jobbet
när jag är hemma. Umgås med sambon, kompisar, äter
gott, bowlar, kör skoter och tränar. På sommaren blir
det löpning och på vintern skidor. Och så gillar jag
hockey förstås, jag är ju från Örnsköldsvik och försöker
se alla Modos matcher, oftast blir det på tv.
Nu stundar julen och den tillbringar Fredrik i Örnsköldsvik.
– Det blir ett stort släktkalas. Jag har många brorsor
och flera av dem har fått barn, så jag är farbror nu och
det är kul. Jag ser fram emot en riktigt skön jul med
flera brorsbarn som ränner omkring runt benen.
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Vinn presentkort på Duå!
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Tävla om presentkort på Duå. Lös rebusen och mejla ditt svar till info@bostaden.umea.se och skriv Rebus
i ämnesraden. Eller skicka till AB Bostaden i Umeå, Box 244, 901 06 Umeå. Glöm inte att lämna ditt namn
och telefonnummer. Bland de rätta svaren drar vi två vinnare som vinner varsitt presentkort på Duå (värde
300 kr). Tävlingen är öppen för alla hyresgäster hos Bostaden. Senast 17 december vill vi ha ditt svar.

Och på Leos lekland.
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Är ju jag?

R
Tävla om inträde till Leos lekland. Lös barnrebusen – tävlingen är öppen för barn upp till 12 år som bor
i Bostadens lägenheter – och mejla svaret till info@bostaden.umea.se Skriv Barnrebus i ämnesraden.
Eller skicka till AB Bostaden i Umeå, Box 244, 901 06 Umeå. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer. Bland de rätta svaren drar vi en vinnare som får ett femkort på Leos lekland (värde 500 kr).
Senast 17 december vill vi ha ditt svar.

Saffranspannacotta
Ingredienser
1 vaniljstång
5 dl grädde
2 paket saffran
1/2 dl strösocker
2 gelatinblad
Pepparkakor för dekoration
Gör så här:
Koka upp grädde, saffran, den delade vaniljstången och socker, låt sjuda i 15 minuter. Ta
upp vaniljstången och skrapa ur den i grädden.
Låt under tiden gelatinbladen ligga i blöt, krama
ur dem och låt dem smälta i den varma vaniljgrädden. Häll upp pannacottan i vattensköljda koppar
och låt stelna i kyl ett par timmar. Dekorera med en pepparkaka.

Där du känner dig hemma

