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Volontärarbete för Rymdimperiet
Början av 80-talet, jag och min familj flyttade från Stockholm till ett litet ställe som heter Ljusdal, mitt i Hälsingland.
En ett år äldre granne jag lärde känna hade en bioaffisch
på väggen med en stor svart hjälm på, en blond kille med
en konstig ficklampa ovanför sig och några konstiga saker
som verkade flyga omkring. Med snygg 3D-text stod det
Star Wars. Jag blev helt tagen, lyssnade på soundtracket
på skrapig vinylskiva, köpte plastfigurer och lekte Star Wars i
skogsdungen bakom vårt hus.
I tonåren så dök andra intressen upp men Star Wars låg
kvar och släppte aldrig riktigt greppet om mig. Efter en del
flyttande kom jag upp till Umeå och staden hittade direkt
en plats i mitt hjärta. Numera är jag boende i Obbola med
fru och fyra spralliga grabbar.
Via Facebook fick jag kontakt med grannen igen, och
det visade sig att han hade fixat en Stormtrooper-dräkt. Jag
bombarderade honom med frågor om hur/var/när och han
hänvisade mig till the 501st Legion och Nordic Garrison.
The 501st Legion finns i över 40 länder, har över 8 100 aktiva medlemmar och har som syfte att främja intresset för Star
Wars genom att bygga och bära Imperiets kostymer. Vi jobbar helt gratis, det enda vi begär är att du som privatperson
eller företag skänker pengar till ett välgörande ändamål.
Nordic Garrison, som täcker in Sverige, Norge, Danmark
och Finland har sedan 2006 samlat in över 165 000 dollar till
välgörenhet, främst med inriktning mot barn.
Jag registrerade mig på forumet för Nordic Garrison och
började leta information om dräkter. Då 501st Legion har
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klara regler att kostymerna ska vara så lika kostymerna i
filmerna som möjligt, krävs det en hel del jobb. Det tog mig
nästan ett år innan hela dräkten var klar för godkännande
och i november 2014 fick jag mitt godkännande. En helt
underbar dag!
Tänk att få jobba med något med sina egna händer som
sedan skapar glädje och nytta för andra.
Vi är de onda som gör gott!
Richard Desiatnik
Digital kommunikatör

Skydda dig och dina grannar mot brand
Snart är det jul, för många årets
mest efterlängtade tid, men tyvärr
också den tid när det inträffar
många bränder. En av de vanligaste orsakerna är torrkokning, men
levande ljus är också en risk om
man inte är försiktig.
Alla våra lägenheter är utrustade
med brandfiltar och brandvarnare
med tioårsbatterier. Och för att minimera riskerna för att en brand ska
sprida sig till ett helt hus fungerar
varje lägenhet som en brandcell,
vilket innebär att du är skyddad
i lägenheten i minst en timme –
även om det brinner utanför.

Skydda dina vänner mot
bränder – ge bort en hand
brandsläckare i julklapp.

Så undviker du att det börjar brinna:
• Kontrollera din brandvarnare.
• Lämna aldrig levande ljus 		
obevakade.
• Skippa torrmossa och använd 		
istället dekorationer som inte 		
är brännbara.
• Släck julgransbelysningen 		
genom att dra ut stickkontakten.
• Ha uppsikt över spisen när du 		
lagar mat.
• Ge bort en brandfilt, handbrandsläckare eller brandvarnare i 		
julklapp.

Om elden ändå skulle bryta ut ska du
släcka den om du bedömer att du klarar
det. Använd handbrandsläckare, brandfilt
eller vatten. Om du inte klarar av att släcka
branden, stäng dörren och larma 112.

Hej mer tillgänglig
Alla våra hyresgäster ska naturligtvis ha
samma möjlighet att läsa Hej. Tack vare en
uppmärksam läsare har vi nu gjort Hej på
webben mer tillgänglig för dig som använder hjälpmedel för att få texten uppläst.

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. Omslagsfoton: det stora Johan Gunséus, de små 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 spred ljus i mörkret
För andra året i rad genomförde vi vår egen variant av ljusfestivalen
Höstljus. Totalt sattes sju installationer upp i lika många områden under
november och december. I samband med festivalen anordnade vi en
bildtävling. Håll utkik på vår Facebooksida för att se bilderna och vem
som vann pris för bästa bild.
Foton: Henke Olofsson

Så får du ännu
bättre snöröjning
Att bo i hyresrätt har många fördelar,
bland annat slipper du skotta snö.
Det finns några saker du kan hjälpa
oss med för att snöröjningen på din
gård ska fungera så bra som möjligt:
• Ställ cyklar du inte använder i 		
källaren eller i cykelförråd i 		
området.
• Om du är duktig och cyklar 		
året runt, tänk på att parkera på
anvisad plats och inte just framför
entrén.
• Undvik att parkera din bil inne 		
på området, man vet aldrig när vi
kommer och ska flytta snöhögar.
• Om du hyr parkeringsplats an-		
svarar du för att skotta den själv,
vi hjälper bara till i mån av tid.
• Ta gärna grus ur de lådor som 		
finns utställda på området om du
upptäcker en isfläck.
• Gå aldrig bakom backande 		
traktorer och respektera vakternas
instruktioner när vi skottar taken.

Ta chansen
– vinn ett åkkort
för skidor

Extra viktigt att källsortera under julen

I samarbete med IFK Umeås skid
sektion ger vi dig som bor hos oss
chansen att vinna ett av åtta åkkort
till konstsnöspåret på Nydala (värde
700 kronor). För att vara med och
tävla, svara på frågan: Vilket datum
går Vasaloppet av stapeln 2016?
Skicka svaret och dina kontaktuppgifter till vinn@bostaden.umea.se
senast fredag 15 januari.

Inför och under jul- och nyårshelgen
konsumerar vi mer än under resten
av året, något som leder till mer
sopor. Det är därför extra viktigt att
vi alla hjälps åt att källsortera. Lägg
presentpapper och wellpapp bland
pappersförpackningar, men ta först
bort tejp och annat klistrigt. Presentsnören ska du lägga i soppåsen
och trasiga ljus från adventsstaken
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lämnar du till återvinningscentralens
el-insamling. Värmeljushållaren ska
lämnas till en återvinningscentral i
containern för metall, men tänk på
att peta loss den lilla vekhållaren först.
När julen är slut kan du till sist lämna
granen till återvinningscentralen. Och
du, glöm inte att äta upp all mat – ett
enkelt sätt att vara miljövänlig.
Tack för att du källsorterar.
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Profilen

Den slöjdande kvartersvärden
Johan Kurkiala är kvartersvärd
– och slöjdkonstnär. Han har haft
flera utställningar och bland
beundrarna genom åren finns
storheter som Sara Lidman och
nobelpristagaren Gabriel GarciaMarquez. I tre av trappuppgån
garna till Bostadens hus på
Storgatan på Öbacka hänger
några av hans verk, vackert
snidade fiskar i trä.

Johan Kurkiala, som är kvartersvärd
på Kandidatvägen och Magistervägen,
visar oss runt i husen på Öbacka där
hans laxar och harrar i al prytt väggarna sedan 2010. Alla fiskar är snidade
i ett stycke för hand med kniv och
yxa med stor noggrannhet och finess.
Detaljerna är många och fiskarna ser
autentiska ut. Som om de bokstavligen
simmar runt på väggarna.
– Flera personer på mammas sida
i släkten är konstnärer och jag har

snickrat så länge jag kan minnas. Förutom utsmyckningar har jag även gjort
skålar, smycken, skedar, kåsor och slevar,
mestadels i masurbjörk, berättar han.

Litterära celebriteter
Johan Kurkiala växte upp i Finland och
kom till Sverige 1978. Först jobbade han
som skogshuggare i Värmland. Några
år senare hamnade han i Missenträsk i
Västerbotten där han gick en överlevnadskurs och lärde sig timra bagarstugor,

Foton: Andreas Nilsson
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»Sara Lidman gav en av mina skålar
till Gabriel Garcia Marquez.«
Johan Kurkiala

sköta djur och odla växter. I Missenträsk kom han i kontakt med den
legendariska författaren Sara Lidman
som gillade hans bruksslöjd och köpte
flera skålar av honom. En tunn träskål
i björk med ett solmotiv hamnade i en
ännu mer berömd författares händer.

– Sara kom förbi en dag och berättade
att hon gett bort en av skålarna och
hoppades att jag inte var ledsen för
det. I nästa mening sade hon att det
var Nobelpristagaren Gabriel Garcia
Marquez som fått den och det kändes
förstås roligt.

Heltidsslöjdare på 1980-talet
Till Umeå kom Johan Kurkiala 1983
och på Bostaden gjorde han sitt första
arbetspass 1987, då som vikarie. Under
ett par år på 1980-talet livnärde han
sig på sin slöjd och under åren har
det bland annat blivit utställningar på
Gammlia och Hemslöjden här i staden
samt i Bräcke i Jämtland och Hallsberg
i Närke. 1990 blev han fast anställd på
Bostaden och under åren har han förutom kvartersvärd även varit fastighetsskötare och vaktmästare.
– Jag har ju varit med några år och
kan jämföra och ser att kvartersvärdsrollen är bra för hyresgästerna. Nu
är det bara att kontakta mig så tar jag
hand om deras ärende, innan kvarters
värden fanns var det krångligare för
hyresgästerna när de ville ha något
gjort i sitt område.

Johan Kurkiala har ägnat sig åt
slöjd så länge han kan minnas.
Under åren har det blivit ett flertal
utställningar, bland annat på
Gammlia och Hemslöjden. Han
jobbar helst i björk, ett tåligt ma
terial som inte spricker och är bra
när man vill göra små detaljer.

Johan Kurkialas fiskar, som hänger i
tre trappuppgångar i Bostadens hus
på Öbacka på Storgatan, är väldigt
detaljerade och naturtrogna.
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Laxvandringen. Ett verk som Johan Kurkiala
gjort i al, utifrån ett enda stycke trä som han
sedan snidat till med yxa och kniv.

Jobbar helst i björk
Den senaste tiden har slöjdandet legat
nere på grund av att han renoverat
sitt hem i Holmsund, ett hus med åtta
rum från 1906. Nu är ombyggnationerna klara och då kan han ägna sig
åt slöjden igen. Förhoppningsvis blir
det också tid till att teckna, något han
gjort sedan barnsben. Även inom det
området har han haft utställningar.
– En fördel med tecknandet är att
det inte skräpar ner lika mycket som
slöjdandet och att man kan göra det
var som helst.
I anslutning till huset har han sin
verkstad. Han börjar med att såga ut
en form och grovsnickrar sedan med
yxan. Därefter följer finliret som han
sköter med kniv. Allt skapas utifrån ett
stycke trä, inget limmas på i efterhand,
och helst jobbar han i björk.
– Det är ett stenhårt material och
ganska slitigt att jobba med, men finishen blir bra. Björk är också bra när
man ska göra små detaljer. Dessutom
är det mer hållbart än andra träslag,
det spricker inte.
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Barndans som inspirerar
På Kulturhuset Klossen flödar varje vecka dansglädjen när
Studiefrämjandet, Dansrytmik och Bostaden bjuder in till barndans.
Hej fick en titt bakom kulisserna inför årets säsongsavslutning.
Det bubblar av överskottsenergi när
dryga tiotalet ivriga små dansare radar
upp sig utanför danssalen i Kulturhuset Klossen på Ålidhem. Dans- och
rytmikläraren Ulrika Karlsson hälsar
alla välkomna och påminner föräldrarna om nästa veckas avslutningsföreställning. Ulrika är ganska nyinflyttad
i Umeå, men har tidigare startat flera
liknande danskurser för barn runt om
i Sverige, senast i Östersund.
– Det här är en jättehärlig grupp. De
kommer ofta med egna idéer vilket är
väldigt kul – då testar vi det och det
blir ofta bättre än någon koreografi jag
kan hitta på åt dem, säger Ulrika.

Krypa in – som älgar
Idérikedomen bekräftas när ett charmtroll med flätat hår och röda mysbyxor
förslår att man gemensamt ska ”krypa
in – som älgar!” i salen. Sagt och gjort,
en brokig rad miniälgar hasar, kryper och krälar in på det nysvabbade
dansgolvet och samlas i en cirkel för
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att börja dagens övningar. Barnen är i
åldrarna 5 till 6 år, och det är en klar
majoritet av tjejer.
– Redan i den här åldern har det
tyvärr ofta skett en uppdelning. Men här
har vi tre killar i gruppen, jag hoppas
ännu fler kan hitta hit, säger Ulrika.
Det blir snabbt uppenbart att ungarna
stortrivs. De går på fantasi-lina, hoppar
grodhopp och genomför under stor
koncentration sin ”Balansdans”, med
sång, dans och balansövningar. Barnen
turas om att förvandla varandra från
”lerklumpar” till sina favoritdjur, och
inte minst tränas det på det kanske
viktigaste av allt: hur man på ett proffsigt
sätt tar emot publikens jubel med stiliga
bugningar. Stolta leenden laget runt.

Utlopp för sin energi
Barndansen på Klossen är ett samarbete
mellan Studiefrämjandet, Ulrikas företag Dansrytmik och Bostaden. Många
av deltagarna var med på höstens prova
på-dag, och priset för varje deltagare är

Barndansen på Klossen är
ett samarbete mellan Studie
främjandet, Bostaden och
dans- och rytmikläraren Ulrika
Karlssons företag Dansrytmik.

överkomliga 100 kronor för tio tillfällen.
– Jag är jätteglad att Bostaden har varit
med och sponsrat – jag tror det gör att
fler har möjlighet att vara med. Dans är
ett fantastiskt sätt för barn att upptäcka
sin egen kropps förutsättningar, uttrycka
sig och få utlopp för sin energi, säger
Ulrika.
Hela gänget fattar varandras händer, och en orm av flåsande och glada
sexåringar ringlar sig genom lokalen
och fortsätter ut till väntande föräldrar
och syskon. Årets näst sista barndans är
avklarad, och nästa vecka väntar premiärföreställning framför fullsatta läktare.
Tur att man har övat på att ta emot
publikens jubel.
På Studiefrämjandets webbplats kan
du hitta mer information, och anmäla in
tresse för barndans vårterminen 2016.
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Hållbara Ålidhem
– nu i bokform
Nu finns en bok om ett av Bostadens största projekt genom tiderna – Hållbara Ålidhem. Följ med
på resan mot framtidens bostadsområde, med
alla de utmaningar man mött längs vägen.
– Boken ger många perspektiv på hur
olika människor upplevde projektet, säger
Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden.
Julen 2008 förlorade 200 människor sina hem i en
brand. Det blev startskottet för förvandlingen av miljonprogramsområdet Ålidhem. Inledningsvis var det tänkt
att det brandhärjade området enbart skulle renoveras,
men istället blev det en process för att skapa framtidens
hållbara bostäder för alla. Om detta handlar boken
”Framtidens allmännytta – hållbar som Ålidhem” som
Bostaden tagit fram i samarbete med Lumen Behaviour.
– När vi hade skickat slutrapporten till Boverket om
Hållbara Ålidhem kände vi att den mest innehöll siffror
och teknik, vi ville också dokumentera det som hänt under de här åren utifrån hur människor upplevt det hela.
Då föddes idén till boken, berättar Ann-Sofi Tapani.

Universitetet unik kunskapskälla
I boken möter läsaren ledare, entreprenörer, forskare,
hyresgäster, arkitekter och många fler som alla påverkats
av och har påverkat Ålidhems utveckling. En av dem som
berättar är byggprojektledaren Fredrik Westerlund.
– Inför projektstarten hade jag en känsla och jag körde
på den. Eftersom det var ett banbrytande projekt fanns
det inget facit, utan vi fick gå i fronten och försöka hitta
fram och det var en utmaning. En unik kunskapskälla
var samarbetet med Umeå universitet. De har en teoretisk kunskapsbank som är ovärderlig i den här typen av
nya projekt.

Fyra framgångsfaktorer
Boken mynnar ut i fyra insikter
för framtida hållbarhetssatsningar.
Dessa är:
• Tanken är första spadtaget
• Upphandling kan vara ett 		
möjligheternas verktyg
• Kunskap och teknik 			
tillsammans i verkligheten
• Vardagen är vägen.
– Hållbara Ålidhem har lärt
– Det här är inte bara slutsatser
vår organisation enormt
på ett teoretiskt plan, vi har hela
mycket, säger Ann-Sofi
tiden följt allt med
Tapani, vd på Bostaden.
mätningar och det
har inneburit ett
enormt lärande för
vår organisation,
Renovering av 405 lägenheter
säger Ann-Sofi. Jag
som fått 30–40 procent lägre
är stolt över Hållbara
energianvändning.
Ålidhem, hur vi längs
Nybyggnation av 137 lägenheter,
vägen löste alla möjlidär kravet i upphandlingen var
ga problem. En viktig
65 kWh/kvm/år – 50 procent lägre
framgångsfaktor var
än vad byggnormen kräver. Husen
den nära kontakten
visar nu mellan 68 och 88 kWh/
med hyresgästerna.
kvm/år – beroende på läge och
Vi hade till exempel
hyresgästers energianvändning.
vår ombyggnadsvärd
En av Sveriges största solcells
Lars-Gunnar som satt
anläggningar på över 2 000 kvm
hemma hos hyresgässom producerar 40 procent av
områdets energibehov.
ter och resonerade om
hur man kunde lösa
En display i varje lägenhet som
problem som uppstod
visar förbrukningen av el och
varmt och kallt vatten.
med att bo mitt i en
byggarbetsplats.
Forskarledd utvärdering.

Hållbara Ålidhem

Vinn boken om Hållbara Ålidhem
Svara på följande fråga och skriv kort vad hållbarhet innebär
för dig så är du med och tävlar om ett exemplar av boken
Framtidens allmännytta – hållbar som Ålidhem.
Vilket år startade projektet Hållbara Ålidhem?
1. 2008 X. 2009 2. 2010
Abdalla Massud Ali bor på Geografigränd 16 B och är
en av de hyresgäster som intervjuats för boken ”Framti
dens allmännytta – hållbar som Ålidhem”.
HEJ DECEMBER 2015

Skicka svaret och en kort förklaring om vad hållbarhet 		
innebär för dig till vinn@bostaden.umea.se 			
Senast fredag 15 januari vill vi ha ditt svar.
7

Hantverk

Foton: Andreas Nilsson

Staffan Drake är medlem
i medeltidsföreningen
SKA-Uma och tillverkar
sina egna rustningar.
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Blåser liv i medeltiden
En mörk novemberkväll på Ålidhem. I kvartersverkstaden
lyser det och vi ser spår av hyresgästernas pågående
projekt. På arbetsbänken blänker en ny hjälm, som en
hälsning från Vendeltiden för cirka 1 400 år sedan.
Staffan Drake är ordförande i kvartersrådet och tar emot oss klädd i rustning, med ett egentillverkat lamellpansar av vaxhärdat, naturgarvat, tjockt
nötläder från Tärnsjö garveri.
– Nuförtiden är det högre krav på
rustningar än de hade i filmen Ivanhoe, berättar Staffan med ett leende.
Han fortsätter berätta att det förut
var vanligt att man i Hollywoodfilmer
fuskade genom att utrusta de medeltida riddarna med brynjor som stickats
av svart, mjukt garn och sedan sprayats
med silverfärg. Sådant duger inte i
dag, efter en våg av medeltidsintresse, bland annat tack vare filmer som
Sagan om ringen och serien Game of
Thrones.

»Någon tv
har jag inte haft
på tio år.«
Staffan Drake

I medeltidsföreningen SKA-Uma får medlemmarna omsätta sina historie- och
hantverkskunskaper på ett kreativt sätt. Staffan Drake har förutom egna rustningar
även byggt och designat sin egen hjälm.

I medeltidsföreningen SKA-Uma, är
de noga med att allt ska vara så historisk korrekt som möjligt. De söker
ständigt både fakta och inspiration i
gamla källor.

Skydd under kämpalek
Medlemmen Staffan Drake har även
designat och byggt sin egen hjälm,
såväl med intryck från historiska fynd
i medeltida gravfält som med dagens
krav på funktion. Det är viktigt att
hjälmen är ett säkert skydd under
de kämpalekar som är en del av
föreningsverksamheten.

Kämpalekar är en
del av verksamheten
i medeltidsföreningen
SKA-Uma.
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Han jobbar som lärarvikarie och har
en museologiutbildning som grund.
1997 såg han några medlemmar i föreningen SKA-Uma visa upp sin verksamhet på Rådhustorget och intresset
väcktes. Ett par år senare blev han
aktiv på allvar och är i dag engagerad
i bland annat bågskytte, matlagning,
dans, sömnad – och som sagt rustningstillverkning. Allt sker inom föreningen, som i dag har upp emot 40-talet
kvinnor och män som medlemmar här
i Umeå.

Klarar sig utan dumburk
”SKA” står för Sällskapet för Kreativ
Anakronism och det finns till för att
medlemmarna ska få omsätta sina
historie- och hantverkskunskaper på
ett kreativt sätt och återskapa miljöer
och stämningar. Det innebär studier,
experiment, hantverk – och att helt
enkelt ha kul tillsammans med andra
kreativa människor.
Men intresset kräver ständiga studier
och fördjupningar. Staffan Drakes lägenhet på Matematikgränd håller god
energiklass, tack vare ett isolerande
lager av böcker på alla väggar.
– Och någon tv har jag inte haft på
mer än tio år, säger han.
Historien kommer till liv ändå.
9

Lena Sandberg Johansson gillar att kombinera traditionella material med glas för att skapa oväntade kontraster.

Upplev det samiska hantverket
I Umeå är den samiska kulturen ständigt närvarande. Inte minst när det gäller konst och hantverk. Fram till den 22 januari går det till exempel att i Tráhppie – det samiska kulturhuset på
Gammlia – se en utställning med Lena Sandberg
Johanssons glaskonst.
Umeå, eller Ubmeje som det heter på samiska, är en del av
Sápmi, samernas land. Detta uppmärksammades en hel del
under 2014 när Umeå var Europas kulturhuvudstad. Då jobbades det mycket med att öka kunskapen om att Umeå är en
samisk plats, där samer och renskötsel existerat innan Umeå
ens fanns som begrepp.
Samisk konst och hantverk har därför en lång tradition i
Umeå. Denna förvaltas i dag bland annat av Såhkie,
Umeå sameförening, i deras kulturhus Tráhppie. Tráhppie
har ett stort utbud av litteratur och musik, säljer och visar

Lena Sandberg Johansson
förmedlar genom glaset
sitt samiska arv och sin
kultur.
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Lulesamen och konstnären
Lena Sandberg Johansson.

slöjd, ordnar föreläsningar, utställningar och jojkkonserter.
Det finns i huset också möjligheter att njuta av den samiska
matkulturen genom att dricka kokkaffe, äta kaffeost, gáhkku (bröd) med renstek och glass med hjortron

Skapa oväntade kontraster
I december och januari går det i Tráhppie att stifta bekantskap med Lena Sandberg Johanssons glaskonst. Hon är Lulesame från Jokkmokk och skapar för såväl privatbruk och
offentliga miljöer som utställningar. Sandberg Johansson
vill genom glaset förmedla delar av sitt samiska arv och sin
kultur, och gillar att kombinera traditionella material med
glas för att skapa oväntade och spännande kontraster.
– Att jobba med glas påminner på många sätt om det
traditionella slöjdandet, säger hon. Du måste vara väldigt
noggrann och exakt och så är det pillrigt och framförallt så
tar det tid. Det går inte att stressa fram något, arbetet kräver
mycket tanke, lugn och ro. Glaset är ett mycket spännande
material – både hårt och skört på en och samma gång.
HEJ DECEMBER 2015

Foton: Andreas Nilsson

Romer slöjdar inför julen
Rumänska romer stod även i år på Gammlias julmarknad och sålde
hantverk och julkort som de gjort själva. Initiativet kommer från
Pingstkyrkan och stöttas ekonomiskt av bland andra Bostaden.
– Det är kul att tillverka saker och samtidigt umgås och äta gott,
säger Silisteanu Sorin, när Hej hälsar på i slöjdarverkstaden.

För andra året i rad arrangerade Pingstkyrkan i samarbete med Bostaden en julmarknadsverkstad där rumänska romer, i år från Bacau,
gjorde hantverk och julkort som de sedan sålde på Gammlias julmarknad.

Aktiviteterna är i full gång när Hej
kommer på besök i Pingstkyrkan, där
ett 20-tal romer från Bacau i Rumänien samlats för att göra fågelholkar,
julkort, luffarslöjd och kvastar med
yllehandtag. Det hamras, pysslas, målas
och pratas. Stämningen är uppsluppen.
Några barn springer omkring mellan
borden och skrattar. Man glömmer
för ett tag att det är en av årets kallaste

Miriam Edmark, från Pingstkyrkan, och
volontärerna Marie Norberg och Johanna
Nordström, här med sonen Elliot, hjälpte till
på romernas julmarkndsverkstad.
HEJ DECEMBER 2015

dagar. Utomhus visar termometern
15 minusgrader och det är inte svårt
att föreställa sig att det måste ha varit
outhärdligt för romerna under dagen
när de suttit med sina pappersmuggar
utanför stadens affärer.

Betalt per timme
– Romerna letar inkomster och vi vill
ge dem en chans att tjäna egna pengar,
berättar Miriam Edmark på Pingstkyrkan. Det här är vår andra julmarknadsverkstad för i år. Vi bjuder på mat och
tillverkar saker som vi tillsammans ska
sälja på Gammlias julmarknad. Hela
behållningen går till timlön till de
romer som arbetar med oss i verkstad
och försäljning.
På plats i slöjdverkstaden finns också
flera volontärer. En av dem är Johanna
Nordström, som är på plats med sina
barn Folke och Elliot.
– Det är roligt att vara här, romerna
har en härlig arbetsglädje, det märks

att de gillar att göra praktiska saker
med händerna, säger Johanna, samtidigt som hon kommunicerar med en
romsk kvinna som gör julkort.

Hjälper romer börja skolan
En annan volontär på plats är Marie
Norberg, som arbetar med att skapa
arbetstillfällen till romerna och även
hjälper deras barn att få börja skolan.
Hennes engagemang för romerna började när hon studerade till socionom
på universitetet. Nu samarbetar hon i
det sociala företaget GF-chansen, som
integrerar personer som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden.
Det är andra året i rad som julmarknadsverkstaden arrangeras. I fjol var
det romer från Sibiu som slöjdade och
stod på marknaden. En vecka innan jul
anordnar Pingstkyrkan – med ekonomiskt stöd av Bostaden – också en
julmiddag för rumänska romer i Umeå
på Kafé Station.
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Så gör du din egen
blomsterdekoration
Vill du göra din egen blomsterdekoration i jul? Här får du
fina och fantasifulla tips av floristen Arnica Bäckström.
– Våga mixa saker från köket, smyckeskrinet, naturen och
loppis, det blir både originellt och billigt, säger hon.
Arnica Bäckström är utbildad florist
och drev blomsterbutiken Arnicas
blommor på Ålidhems centrum
1996–2004. I dag jobbar hon med
kommunikation och marknadsföring på Estetic, men gör fortfarande
blomsterdekorationer vid speciella
tillfällen. Senast när hennes bror
hade stor bröllopsfest på Sävargården.
– Jag har alltid älskat blommor. När
jag var liten kunde jag spendera timmar bland blommorna på ängen.
Inför julen har Arnica många roliga
och oväntade tips. Hon använder
gärna smycken, kottar, granris, enris,

rödlök, kaffebönor och annat naturmaterial när hon dekorerar.
– Du klarar dig långt på en hundring om du har lite fantasi. Grön
stickmossa (oasis), ljus och ståltråd
kan du köpa på affären, resten går att
hitta i naturen, på loppis och hemma.
Hon tycker inte att allt måste gå i
rött bara för att det är jul.
– Brons och koppartoner eller jordfärger och puderrosa är trendigt nu,
det funkar alldeles utmärkt till julen
också. Kom ihåg att fylla på vatten
varje dag, så håller dekorationen
längre.

– Till en ljusdekoration behöver du bara köpa
ett ljus, ett block oasis och ståltråd, tipsar
floristen Arnica Bäckström. Resten kan du hitta
i dina gömmor, bland dina växter, i naturen
eller i köket. Det mesta går annars att fynda på
loppis. Det blir en uppskattad gå bort-present
som håller hela julen. Lycka till!

Eget julpynt – långt ifrån en mossig tradition
Foton: Johan Gunséus

12

Lämna ett hål i oasisen så du kan vattna och
fylla på vatten varje dag. Då håller dekora
tionen längre.

Ta bort blad, barr och taggar på den delen
av stjälken som ska stickas i oasisen så fäs
ter det bättre och håller längre.

För att fästa mossan i oasisen gör du enklast
”märlor” av ståltråd som du sticker ner lite
här och var i blocket.

Placera övriga blad för effekt. Jag sätter
gärna material i tänkta linjer för att få har
moni i kompositionen.

Stick kvistarna horisontellt långt in i oasisen
så de sitter och försök få dem att täcka så
mycket som möjligt av oasisen.

Här har jag valt mjuka, jordnära pastelltoner
som harmonierar fint ihop och bildar en stäm
ningsfull adventsgrupp med vintagekänsla.
Den öppningsbara julkulan kan bytas ut mot
en vanlig julkula eller ett par stora kottar.
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Trendigt brons som lyfter julen

Grön, platt mossa är
bra om du vill täcka
ett större område och
det går bra att sticka
i dekorationer genom
mossan. Duscha den
gärna ibland så ser den
fin ut hela julen.

Fäst grönmos
san med några
märlor gjorda av
bockad ståltråd.

Kaffebönor,
nötter, stenar
eller andra
naturmaterial
är vackert att
dekorera med.

Lök, äpplen, clementiner eller
liknande fäster du enkelt med en
spetsad pinne.

Gör ”ben” av ståltråd för att
fästa saker i oasisblocket. Det
kallas för att gaffelskafta.

Var försiktig när du
handskas med eld och
lämna inte ett rum med
brinnande ljus. Blockoch klotljus behöver
brinna cirka 4–6 timmar
(beroende på storlek)
första gången för att
fungera väl hela tiden.
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Nu heter
bredbandsnätet
Bostaden har bytt namn på sitt öppna bredbands
nät – från Kommunicera till Bostnet. I samband med
namnbytet har också portalen för nätet gjorts mer an
vändarvänlig. Dessutom har servicen utökats, nu går
det att chatta med supporten, från 07–23 varje dag.
– Vi gör namnbytet för att det ska bli tydligare
och enklare för våra hyresgäster, berättar Jessica
Håkansson, IT-koordinator.
Bostnet är ett kraftfullt nät med stor spännvidd och
i dag är cirka 13 000 hyresgäster uppkopplade via
nätet. Via Bostnet kan man beställa tjänster till
förmånliga priser från en rad leverantörer.
– Det är smidigt för våra hyresgäster att komma
igång med Bostnet, det tar bara några minuter,
berättar Jakob Sundell, IT-arkitekt. När du är kund
kan du sedan enkelt välja tjänster och hastighet
i nätet på vår portal.
Externa leverantörer håller ner priserna
Bostadens öppna bredbandsnät har en med IT-mått
mätt lång historia. Det sjösattes redan 1994 och har
sedan dess haft en explosiv utveckling.
– De senaste tre åren har trafiken i nätet till exempel tredubblats, det beror bland annat på att alltfler
använder streamade tjänster, säger Jessica.
Tjänsterna i nätet tillhandahålls av externa leverantörer och eftersom de är så många blir konkurrensen
hård, något som kommer hyresgästerna till godo i
form av bra priser.
Lättare prata med supporten
Med den nya chattfunktionen ska det bli enklare för
hyresgästerna att snabbt få svar på sina frågor om
Bostnet. Det går precis som förut också att mejla och
ringa, men nu finns fler möjligheter till kommunikation.
– De första dagarna med chatten visar att det är en
populär funktion, det är till och med fler än vi trodde
som använder den, säger Jakob. Det verkar som
om chatten gör det lättare att slänga ut en spontan
fråga om något man funderar över.
Med namnbytet blir Bostnet tydligare kopplat till
Bostaden, vilket är högst relevant då även alltfler rena
fastighetstjänster är kopplade till nätet.
– Det är mycket fastighetsteknik i Bostnet som styr
exempelvis belysning, ventilation och bokning av
tvättstugor, säger Jakob.
Historien bakom Bostnet finns att se på vår Youtube-
kanal och via vår Facebooksida.
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3 alternativa julklappar som håller i längden
Nu stundar julledighet med allt
vad det innebär av god mat,
familjemys och inte minst – julklapps-stress. Här kommer tre
sista minuten-tips på julklappar
som inte bara gör mottagaren
glad, utan dessutom gör gott
för miljö och medmänniskor.
En win-win, helt enkelt …

Slow Fashion
– snyggt och hållbart

Kollektionen BJÖRK är en hyllning till
Johanna Nilssons hemstad Umeå

Sedan något år tillbaka bor kreatören
och entreprenören Johanna Nilsson i
Stockholm, men det var i Umeå, och
inspirerat av den Norrländska floran
och faunan, som smyckesmärket
JohannaN växte fram. Produkterna
beskrivs som ett samarbete mellan
thailändskt hantverk och Norrländsk
design – och ett stort fokus ligger på
hållbarhet.
Artister som Adam Tensta, Annika
Norlin, Laleh och Dennis Lyxzén är
ambassadörer för smyckesmärket, och
grundaren Johanna Nilsson föreläser
ofta om begreppet ”Slow Fashion” som
syftar till ett mer hållbart förhållande
till mode och konsumtion. Att JohannaN-smycken dessutom är toksnygga
och unisex gör detta till den perfekta
julklappen.
Kolla in kollektionen på Kii,
Guldsmedjan, Bildmuseet eller i
webbshoppen på www.johanna-n.com.
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Ett flyktingpaket
som räddar liv

Ge bort en 		
kulturupplevelse

Förutom flyktingpaketet finns mängder
av olika gåvor i olika prisklasser att välja
mellan.

Trisslotter, presentkort och chansartade inredningsprylar i all ära, men
känslan av att man faktiskt gör något
riktigt bra och viktigt för en annan
människa är en riktigt bra julklapp att
ge bort. Just nu befinner sig omkring
60 miljoner människor på flykt från
krig och förföljelse runt om i världen,
många har tvingats lämna allt. Hjälporganisationen Unicef har en smidig
webbshop, där du till exempel kan
skänka ett flyktingpaket som innehåller tvål, tandborste, tvättmedel och övriga hygienartiklar. Med detta minskar
risken för smittsamma sjukdomar – en
julklapp som faktiskt räddar liv!
Unicefs webbshop hittar du på
www.unicef.se/gavoshop.

Den perfekta julklappen kanske inte
är en merinoull-cardigan, en slagborrmaskin eller en svindyr stekspade – utan en upplevelse! Inte minst
är det härligt att ha något att se
fram emot när vintermörkret ligger
som tyngst över Umeå. Kulturvåren
bjuder på mängder av evenemang,
shower och föreställningar: Njut till
exempel av Lisa Nilssons förtrollande röst på Idun (torsdag 10 mars),
skratta er hesa till Kristoffer Appelquists vassa betraktelser på Sagateatern (onsdag 9 mars), eller samla
familjen för Snövit – The Musical på
Exel Arena (fredag 13 maj). Surfa
in på Biljettcentrum och botanisera
bland 2016 års massiva nöjesutbud.
www.biljettcentrum.com

Vi önskar alla
hyresgäster god jul
och gott nytt år!
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Bostaden-krysset

Lös krysset – vinn blomstercheck
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 var sin blomstercheck.
Senast fredag 15 januari 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 i förra Bostadenkrysset var ”Symfoni”. Grattis till er som vann Umeå C-presentkort.
Benny Thysell Tore Erngrund Vivi Nilsson Majlen Hansson Bengt Höglund
HEJ DECEMBER 2015
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Vinn biobiljetter!
Tack vare ett samarbete med Folkets Bio ger vi dig som bor hos oss chans
att vinna biljetter till valfri film. Mejla dina svar till vinn@bostaden.umea.
se och skriv Filmquiz i ämnesraden. Du kan också skicka dina svar med
brev till AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå. Märk kuvertet med Filmquiz.
Senast fredag 15 januari vill vi ha ditt svar. Tio vinnare får två biljetter var.


1
I början av oktober hade en dokumentärfilm
om författaren bakom de självbiografiska
böckerna om Katitzi biopremiär. Hon var
förutom författare också en framstående
debattör för romernas rättigheter i Sverige
på 1960- och 70-talet. Vad hette hon?
1. Rosa Taikon
X. Cecilia Uddén
2. Katarina Taikon

2
Den Mauretanien-födda regissören Abder
rahmane Sissako står för en av årets mest
kritikerrosade filmer med sitt mänskliga
porträtt av militanta islamister i Mali. Filmen
delar även namn med en känd svensk
hiphop-artist. Vad heter artisten?
1. Markoolio
X. Timbuktu
2. Cleo

3

Quizvinnare
Rätt svar i förra quizzet: Ida, Ingrid Bergman och En duva satt på en gren
och funderade på tillvaron. Grattis till er som vann biobiljetter.
Evelina Liliequist Therese Halvardsson John Brande
Jasmine Baradaran Ahmad Ghasimi Sinikka Rantakrans
Elisabet Ouchterlony Roger Blomqvist Filip Sjögren
Linda Fejle Teuvo Lahtinen Edith Olofsson
Anna-Lena Bergström May-Britt Hangås

Både Paul Dano och John Cusack spelar
rollen som denna plågade och geniförkla
rade kompositör i det skönsjungande ban
det Beach Boys. Filmen heter Love & Mercy
och hade biopremiär i slutet av sommaren.
Vad heter sångaren/kompositören?
1. Eugene Landy
X. Brian Wilson
2. Peter Gabriel

