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En älvspromenad som imponerar
När jag flyttade till Umeå 2002 var stora delar av kajen
nedanför Rådhuset en parkeringsplats. Trädgård i Norr
(numera nedlagd) mjukade visserligen upp den svartgrå
asfalten en aning och ett par restaurangbåtar låg förtöjda vid kajkanten, men parkeringen skar effektivt av det
mesta av kontakten mellan Rådhusparken och vattnet.
Centrum vände ryggen åt älven.
I dag ser det annorlunda ut. När Årstidernas park invigdes den 26 juni och stängslen revs så att man kan ta en
obruten promenad längs Umeälven, från Öbacka strand
till Broparken och vidare ut i spenaten, har Umeå fått en
strandpromenad värd namnet med massor av sevärdheter på vägen.
Vid Öbacka såg, där Bostaden bygger drygt 200 lägenheter, finns en fin park med tusentals lökväxter som med
sin vårblomning förvarnar om att sommaren är på gång
(även om vädret har haft svårt att förstå det just i år).
Några promenadsteg senare möts man av den enorma
Klädnypan och de spännande fasaderna på byggnaderna i Konstnärligt campus. Sedan avlöser de nyrenoverade
parkerna varandra, i tur och ordning Årstidernas park,
Rådhusparken (designad av Ulf Nordfjell, världsstjärna
inom trädgårdsdesign), och Broparken med parkour- och
skatepark och stadsodlingar. Däremellan ståtar Väven,

ett omdiskuterat inslag i stadsbilden som kostat närmare
en miljard kronor men som, alldeles oaktat den svindlande summan, är en häftig byggnad med ett spännande
innehåll. Och så älvens senaste tillskott: en food court
nedanför Hamnmagasinet (mer om det längre fram i
tidningen) vars palmer inte haft det lätt hittills i sommar
där de hukat för de kalla och regnpiskande vindarna.
Fortsätter man sedan utanför centrumfyrkanten väntar
sörgårdsidyllen med potatisåkrar, Backens medeltida
kyrka, betande kor och
hästar och världens
nordligaste arboretum i
Baggböle.
Umeås gångstråk
längs älven är kanske
inte lika berömd och
kändistät som La Promenade des Anglais
i Nice eller strandpromenaden i Venice,
Kalifornien, men håll
med om att Umeå inte
längre vänder ryggen
Tobias Stålnacke,
åt vattnet.
fastighetsskötare/trädgårdstekniker

Statistik från Bostadens öppna bredbandsnät
Siffrorna baseras på realtidsdata mars–maj 2015.

256 000 000
Gigabyte
data per år

Våra hyresgäster förbrukar
sammanlagt 256 000 000
Gigabyte eller motsvarande 64 miljoner USB-stickor
data per år.

20%

Mest trafik

99,99 lördag

ökning

%

14/3

Varje år ökar användandet av
vårt bredbandsnät med cirka
20 procent, till största delen på
grund av strömmande media
som Youtube samt playtjänster
som Netflix och SVT Play.

Vår tillgänglighet på bredbandstjänster och infrastruktur är 99,99 procent
och på 365 dagar har vi
endast haft 51 minuter
driftstörningar.

Absolut mest trafik än
så länge i år var lördag
14 mars, mest troligt på
grund av finalen i Melodi
festivalen och alla som
såg den på SVT Play.
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Ansvarig utgivare: Hanna Olsson. Redaktör: Anna Maria Lindgren.
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Fett i avloppen
– en riktig sörja

Guide
– håll rent i
avloppet

Matfett i avloppet stelnar, orsakar stopp och kan leda
till översvämningar. Men det finns enkla sätt att undvika
igentäppta avloppsrör och dyra rengöringskostnader.
Under året genomför Umeva till
sammans med Bostaden och HSB
ett projekt för att minska mängden
matfett som hälls ut i hyresgästernas
avlopp. Fettet stelnar nämligen i avloppsledningarna och kan orsaka
stopp som kan leda till översvämningar och onödiga kostnader för
att göra rent i ledningarna. Bostadens kostnader för akuta avloppsstopp uppgick under 2014 till hela
1,8 miljoner kronor. Men det finns
några enkla sätt att minska trycket
på avloppsrören, och mindre kostnader för Bostaden betyder mindre
kostnader för dig som hyresgäst!
Om du friterar, wokar eller steker
och får mycket fett över ska du inte
hälla ut det i avloppet eftersom det
klibbar igen rören. Häll istället mat-

I förra numret av Hej smög det sig
in ett fel bland våra Bostadenkorterbjudanden. Rätt erbjudande ska
vara: Nya Motorcentrum i Umeå
ger dig 10 procent rabatt vid
service och reparationer och 500 kr
rabatt på självrisken vid byte av
vindruta.

Så tar du hand om fettet:
• Om det är lite fett: Torka ur stekpannan med hushållspapper 		
och lägg det i komposten eller 		
hushållssoporna.
• Om det är lite mer fett: Samla 		
det i en brännbar förpackning,
till exempel med hjälp av en miljötratt som du skruvar fast på en 		
pet-flaska. När flaskan är fylld
lägger du den i de brännbara
hushållssoporna. På så vis tas
energin i fettet till vara.
Fler smarta miljötips hittar du på
smasteg.nu

Tack vare ett samarbete med
Umeva har vi fått tag på ett
antal miljötrattar. Vill du vinna en?
Skicka svaret på frågan till
vinn@bostaden.umea.se eller
till AB Bostaden, Box 244, 901 06
Umeå. Glöm inte att ange ditt
namn och din adress. Senast
fredag 14 augusti vill vi ha ditt svar.
Hur många kg flytande mat och
dryck häller svenska hushåll ut i
avloppet varje år?
1. 224 000 ton
X. 150 000 ton
2. 10 ton

Nu krävs
färre fiskekort
Det har blivit enklare att sportfiska
i Umeälven. Tidigare krävdes det
fem fiskekort längs älven, från och
med i år räcker det med tre. Detta
tack vare att flera fiskerättsägare
i området har börjat samarbeta
och sälja ett gemensamt fiskekort
samtidigt som de utökat gränserna
för var det är tillåtet att fiska. Det
är områdena Baggböle, Klabböle,
Brännland, Kåddis och Sörfors som
med stöttning av Vattenfall och
Umeå kommun fattat beslutet.
Från cykelbron och nedströms krävs
inget fiskekort.

Läs mer
om fiske på
s.8–9
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Vinn miljötratt!

Foto: Kalle Prorok

Rättelse av
Bostadenkorterbjudande

fettet i en flaska eller förpackning
och kasta i dina vanliga hushålls
sopor.

Billigare biljetter till
Visfestival Holmön –
gå två betala för en
Visa upp ditt Bostadenkort i kassan
så får du köpa två konsertpass till
priset av ett. Totalt finns det tre olika
konsertpass och erbjudandet gäller
för de 20 första (per konsertpass)
som visar upp sitt
Bostadenkort.
Erbjudandet gäller
en gång per
Bostadenkort.
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Matvärlden möts
vid Skeppsbron

Allt fler söker sig till den nya
foodcourten vid Skeppsbron
för att njuta av mat från
världens alla hörn.
Foton: Andreas Nilsson

Stadskajen har genomgått en fullständig förvandling. Inte nog med att platsen nu går under namnet
Skeppsbron – det som tidigare var en grådaskig parkeringsplats är idag ett av stadens mest levande
promenadstråk, med ett restaurangliv som blomstrar i takt med att plusgraderna klättrar på termometern.
Inramat av Väven, Hamnmagasinet
och restaurangbåtarna Sjöbris och Vita
Björn har Umeås nya foodcourt tagit
plats, där en blandning av modern streetfood, nordkinesiska smaker, egyptisk
falafel och lokala godsaker samsas runt
picknickbord och loungemöbler.
– Streetfoodscenen är på frammarsch. Åker man till Köpenhamn eller
Berlin så är det galet stort, men här har
det bara börjat, säger Tord Bäckström,
som tillsammans med kompanjonen

Johan Frostensson driver Cruisin’
Kitchen – en foodtruck med fokus på
modern streetfood.
Grannen Mikael Olofsson har ställt
upp två vagnar vid foodcourten;
Glada Munkar med exklusiv gelato,
milkshake och munkar, och ytterligare en som serverar ekologisk langos
och indisk mat. Han beskriver sig själv
som en allsidig egenföretagare, och
har själv byggt sina foodtrucks.
– Alla vi är här i samma syfte: att

»Alla vi är här i samma syfte:
att servera riktigt bra produkter.«
Mikael Olofsson, foodtruck-entreprenör
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servera riktigt bra produkter. Det är
fokus på bra råvaror och kvalitet, säger
Mikael Olofsson som har lång erfarenhet från att resa runt med sina foodtrucks på marknader.

En smak av Kina
Lite nyare i branschen är Ellen Zhou,
som kom till Umeå från nordkinesiska
provinsen Liaoning 2013. Tillsammans
med sambon Stanislav Maid gjorde
hon verklighet av drömmen om en
restaurangverksamhet, och det var
sambons entusiasm över hennes omtalade dumplings som fick paret att ta
steget och bli egna företagare.
– De är helt fantastiska! Den här
typen av mat måste du annars resa till
HEJ JULI 2015
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En parkeringsplats har förvandlats till
matcentrum.

Stanislav Maid, Ellen Zhou, Mikael Olofsson, Hussein Shenino, Johan Frostensson, Tord Bäckström och Cissi Zemrén är gänget som serverar smarriga lunchtallrikar vid foodcourten.

Kina för att uppleva, det är kul att ge
Umeåbor möjligheten att få prova på
det, säger Stanislav Maid.
Hussein Shenino redogör stolt för
sin meny som bland annat innehåller
falafel – ”den bästa i stan, det säger
alla” – egyptisk kebab och shawarma-kyckling. Förra sommaren stod vagnen i Broparken, och under vintern
har Hussein Shenino fixat falafel till

utsvultna ekonomiadministratörer och
hungriga gymnasielever i Umestans
företagspark. Nu stormtrivs han med
den nya foodcourten vid Skeppsbron.
– Jag jobbar jämt, men det är så jag
vill ha det. Jag tycker inte om att sitta
hemma, då blir jag fort uttråkad, säger
Hussein Shenino och frågar om vi vill
ha en kopp egyptiskt kaffe.
Solen kikar fram just som det när-

mar sig lunchdags. Vagnarna är förberedda, grillarna igång och dofterna
från de olika köken får det att vattnas
i munnen. Foodcourten fylls snabbt av
hungriga gäster som nyfiket inspekterar
menyer, hummar och funderar. Med ett
utbud som sträcker sig från amerikansk
streetfood till det nordkinesiska köket
finns det alltid något för alla. Nu måste
man bara bestämma sig…

Sött, salt och allt däremellan – runt foodcourten samlas smaker från världens alla hörn.
HEJ JULI 2015
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Utflyktstips

En tidsresa på cykelavstånd
Ta en paus från cityhetsen i natursköna Baggböle
På alldeles lagom cykelavstånd, ganska precis en mil väster om Umeå centrum ligger byn Baggböle.
Den lantliga idyllen andas lugn, och det gamla sågverkssamhället har trots närheten till ett ständigt
växande Umeå lyckats behålla en tidlös harmoni. Utsikten från byns knutpunkt Baggböle Herrgård är
spektakulär, med lummig grönska och den brusande forsen nedanför.
6
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– Jag har jobbat många år i stan, och
det är ett helt annat tempo här. Ett
slags lantligt lugn nära centrum, säger
Therese Häggström som är ansvarig
för Baggböle Herrgårds restaurang
och konferensverksamhet.
Fast så värst lugnt blir det inte för
Therese under de hektiska sommar
månaderna. Från midsommar och

I höst är det två år sedan Therese Häggström
började på Baggböle Herrgård.

Vandringen genom den lummiga skogen är
ett äventyr som passar såväl stora som små.

framåt är Baggböle Herrgård full
bokad av bröllopssällskap, och det är
inte svårt att förstå varför så många väljer just denna plats för att fira sin dag.
Den snart 170-åriga herrgården byggdes ursprungligen som förvaltarbostad

för Baggböle sågverk, renoverades i
slutet av 1960-talet och har sedan dess
varit ett populärt sommarkafé och
besöksmål. 2012 togs verksamheten
över av företaget Thorengruppen, som
erbjuder konferenspaket, bröllopsfester och driver restaurangverksamhet.
– Till sommarkaféet kommer alla
möjliga människor, allt från Baggbölebor till turister från olika delar
av världen. Och många som varit på
bröllopsfester på Baggböle Herrgård
väljer att boka sina egna bröllop här
– det känns som ett bra betyg för oss,
säger Therese.

En Norrländsk regnskog
Många söker sig också till Baggböle för
att besöka Arboretum Norr, en botanisk trädgård med över 1600 växter

Det dova bruset från forsen ligger som en behaglig ljudmatta i bakgrunden. Det gamla
vattenkraftverket anlades 1916, köptes från Holmsunds AB av Umeå stad 1946, och lades
sedan ned 1958.
HEJ JULI 2015

varav omkring 280 arter samlats längs
älvkanten. Dessutom finns mysiga grillplatser, natursköna vandringsstigar och
en mytomspunnen Buddhaliknande
staty dold i kraftverkets gamla turbinpump. På slänten nedanför herrgårdens terrass går en liten grupp får och
betar, och spandexklädda cyklister
susar förbi på mountainbikes.
– Sommarkaféet på Baggböle Herrgård har öppet varje dag, men eftersom vi har så många bröllopsbokningar så kan det ibland vara abonnerat.
Men du hittar information om öppet
tider på vår webbsida och facebook
sida, säger Therese Häggström.

Fåren, herrgårdens sommargäster som
annars huserar på Häljegård, tar igen
sig i skuggan av björkarna.

Den Buddhaliknande skulpturen i den
gamla turbinpumpen är ett konstverk
av skulptören Fredrik Wretman.
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Profilen

Foton: Andreas Nilsson

Fiskaren som bor
ett kast från vattnet
Namn: Peter Bergström
Bor: Öbackavägen 16 Ä
Ålder: 40
Familj: Sambon Lina All och dottern Moa
Senast sedda tv-serie: Breaking Bad.

»Att binda
flugor är lite
som meditation«
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Från sitt köksfönster ser Peter Bergström Umeälven. Han tröttnar aldrig
på utsikten, som alltid påminner honom om hans stora fritidsintresse.
– Fiske är en passion sedan barnsben, berättar han.
Peter Bergström är forskare i pedagogiskt arbete på universitetet och
fördjupar sig just nu i införandet av
läsplattor i allt från förskolan till gymnasiet. Trean på 84 kvadratmeter på
Öbackavägen 16 Ä kom han och sambon Lina över av en slump 2014, året
efter de fick dottern Moa. De bodde
då på Öbackavägen 4 B, ett äldre par
som behövde en mindre lägenhet ville
byta och på den vägen är det.
– Det är fantastiskt att bo vid älven,
här upplever vi årstiderna så tydligt.

När isen lägger sig, när isen spricker,
när vårfloden kommer. Vi spenderar
mycket tid nere vid älven. Promenerar, leker med Moa och nu när det är
sommar är det ju trevligt med picknick
vid vattnet.

Flugfiskets tjusning
Peter Bergström är ursprungligen från
Vilhelmina och det var också där som
fiskeintresset föddes. Som tolvåring
började han åka till de norska älvarna
Namsen och Beiarn och fiska lax. Han
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Här fiskar du
bäst i älven
Umeälven har mycket att
erbjuda för fiskare. Och i en
stor del av älven är det gratis.

– Fiske är mycket av en materialsport, jag
köper många spön och rullar.

Peter Bergström tillsammans med dottern
Moa och sambon Lina All.

»När du gör ett perfekt
kast känns spöet viktlöst,
det är en mäktig känsla«
kom tidigt i kontakt med flugfiske och
det blev snabbt en favorit.
– Flugfiske handlar mycket om teknik. När du får till ett perfekt kast är
det lite som när du träffar en golfboll
på rätt sätt. Spöet känns viktlöst, det är
en mäktig känsla.
Efter den målande beskrivningen
går Peter Bergström loss i utläggningar
av olika tekniker vid kastandet – han
brukar träna kast vid älven nedanför
lägenheten – och om flugfiskets alla
tjusningar.
– Det är mycket en materialsport. Jag
köper många spön och rullar. Och så
är det ju det här med att binda egna
flugor. Det är roligt och avkopplande,
lite som meditation.

13,7 kilo är rekordet
Peter fiskar fortfarande helst i de
norska älvarna, den storslagna naturen
och de stora fiskarna lockar. Rekordet
är en lax på 13,7 kilo som tog 45 minuter att få upp. Men det händer också
att det blir fiske i Tärnaby, där fjällstugan finns, men även i Lögdeälven,
Rickleån, Öreälven – och Umeälven.
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Från cykelbron och nedströms
mot havet kostar det inget att fiska.
– Det är kanonbra fiske, det går
bland annat att få gädda, abborre
och harr, berättar Stefan Ågren, fiskerikonsulent på Umeå kommun. Bästa
abborrstället sägs vara nedanför kajen
mitt i stan. Strömpilsplatsen är också
bra och längst ner på Ön är ett tips
om man vill ha abborre, braxen och id.
Älven kan vara klurig, det är lätt att
fastna med dragen i sjunktimmer och
olika grund. Så man bör ha några
extra beten med sig.

Fånga öring
Från cykelbron och uppströms till
turbinutloppet från Stornorrfors krävs
fiskekort. Här är det inte tillåtet att fiska
överallt, kolla därför upp reglerna
innan. Bölesholmarna är en populär
fiskeplats på sträckan.
– I hela området är det mer strömt i
vattnet än i centrala Umeå, så det är
en annan typ av fiske. Chanserna att
få öring är goda, harr och abborre
finns också.

Vandrande lax

Peter Bergström går gärna ner till älven
hundra meter från lägenheten för att
övningskasta.

– Jag brukar fiska en del i torrfåran
vid Baggböle/Kåddis, där funkar det
bra med fluga. Området kring Kungens kurva vid Kåddis är också bra, det
påminner lite om norska vatten. Och
på vintern kan det bli pimpelfiske i
Österfjärden, där Umeälven mynnar
ut i havet.

I Umeälvens forsfiskeområde, som
tar vid uppströms Baggböleforsen, är
lax och öring vanliga. Stora delar av
sträckan är en gammal älvsfåra, som
i folkmun kallas Torrfåran. Här finns
många branta kanter ner mot älven,
så det gäller att röra sig försiktigt.
Innan turen kan det vara bra att på
Vattenfalls webbplats kolla vatten
nivåerna. Är det över 100 kubikmeter
kan det vara svårt att få fisk.
– När vårfloden runnit klart någon
gång efter midsommar brukar det
alltid gå bra att fiska där.
På fiskekort.se/umea finns all
information om fiske i Umeälven.
Och i juli släpper Umeå kommun
en ny guide som tipsar om bästa
gratisfisket i älven.
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Enkelt och gott för
sommarens picknick
Tv-kocken Susanne Jonsson kallar sig själv för picknickoman och tycker att all
mat smakar bättre utomhus. Här bjuder hon på tips för sommarens utflykter.
– Det viktigaste är att hålla det enkelt, menar hon.
Susanne Jonsson har jobbat som
kock på det populära tv-programmet
Go’kväll sedan 2009 och har också
skrivit flera böcker, bland annat en om
Västerbottensost och en om viltmat.
Hon gillar att vistas utomhus året runt
och äter då också ute i det fria. När
det är sommar slår hon gärna ett slag
för alla offentliga grillplatser i Umeå.
– Det finns flera platser dit kommunen till och med kör ut ved, det
är som att komma till dukat bord i
naturen. Min absoluta favorit är att
grilla nyfångad fisk i folie med lite
havssalt till. Men jag kan också njuta
av en enkel burgare som man kan fixa
i vilken grill som helst.

Pannkaksrullar 			
– en barnfavorit
Enkelheten är något Susanne återkommer till flera gånger när vi pratar
utflyktsmat.
– Du ska ju inte bära med dig hela
köket ut i naturen, det är skönt att
bara kunna lägga saker på grillen eller
plocka upp en sallad ur ryggsäcken
när man är framme vid utflyktsmålet.
Hon tipsar om att det är bra att ha
med sig salt, peppar, olivolja, citron
och vinäger – en bas med smaksättare
helt enkelt.
– Med den basen kommer du långt,
oavsett om du väljer en grillad köttbit,
korvar, kallskuret tillsammans med
sallad eller något vegetariskt alternativ. Rester är ju också bra att ha med
på picknickar. Till exempel att ta
gårdagens pasta och blanda upp den
till en pastasallad med fetaost och en
påse färdig sallad. Eller göra pann-

kaksrullar som man fyller med något
salt, som skinka, eller något sött, som
nutella. Det brukar vara uppskattat
hos barnen.

Kalla soppor och 			
färgglada sallader
En ny favorit för Susanne är att varva
olika sallader och grönsaker på lager
i glasburkar. Det blir nyttig picknickmat som är lätt att ta med sig.
Dessutom blir salladerna färgglada
och estetiskt tilltalande.
– Kalla soppor är också bra, morotsgazpacho till exempel. Jag älskar
att servera kalla soppor i syltburkar.
Det är praktiskt, lätt att ta med sig
och snyggt.
– Om man känner för att vara lite
trendig kan man göra egen cole slaw
och ha med sig på picknicken. Det är
en sympatisk trend eftersom vitkål är
billigt. Testa även att göra cole slaw
på blomkål eller fänkål.

För den som vill vara lite mer avancerad vid matlagningen i det fria tipsar
Susanne om sladdlös stavmixer och
hopfällbar stekpanna (en slags minimurikka).
– Med stavmixern kan man till
exempel köra ihop en färsk smoothie
och mini-murikkan brukar jag använda för att göra fattiga riddare och
varma mackor.

Supersallad i glasburk
Börja med att
lägga i nudlar
gjorda av sjögräs
(finns oftast på
nudelhyllan).
Marinera dem
med soja, sesamolja, sambal oelek och lime.
Varva med broccoli, morot, socker
ärtor, mangoldskott och jordnötter.

Morotsgazpacho

Så lagar du

4 portioner

Riv morötter, lök,
vitlök och ingefära
grovt i matberedare.

Ingredienser
• 500 g morötter
• 1 st gul lök
• 2 st vitlöksklyftor
• 3–4 cm färsk ingefära

Fräs rivet tillsammans
med med chili i olja
utan att det får färg.

Häll på vatten och
• 0,5–1 st hackad 		
lägg i buljong, låt koka 10 minuter.
spansk peppar
Mixa soppan slät och smaka av med
• 1 st grönsaks- eller 		
salt.
hönsbuljongtärning
Låt soppan svalna, ställ i kyl. Droppa i
• olivolja
lite olivolja vid servering.
• salt
Recepten är hämtade från Susannes skafferi, blogg.svt.se/susanne
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– Picknicken är ett bra tillfälle att frossa
i de bär, grönsaker och frukter som det
är säsong för under sommaren, tipsar
Susanne Jonsson. Det finns bra guider på
nätet som visar vad det är säsong för.
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Actionsport som
passar alla

”Pumptrack” är en kort slinga
byggd för att åkaren ska kunna
hålla uppe farten utan att trampa.

I en fridfull liten skogsdunge intill Nydalasjön har en helt ny actionsport-park börjat växa
fram. Nu ska barn och ungdomar från hela Umeå få möjligheten att prova på dirt-bike,
pumptrack, skateboard och kickbike – mitt i sommarstugeidyllen.
Det var en tuff vår att bygga actionsportpark, det intygar både Orvar Vestberg
och kollegan Eric Wållberg. Regnet öste
ner under april och maj, och våren var
den kallaste på över 100 år, något som
gjorde arbetet med att gräva fram
cykelstigar och avverka tallskog till
något av en pärs.
– Men helt klart värt det, säger Orvar
och får medhåll av Eric.
Det är KFUM:s lägergård på Nydala
som fått några spännande tillskott bland
sina aktiviteter med möjligheter till
mountainbike, skateboard och kickbike.
Både Orvar och Eric har varit aktiva action-sportare sedan barnsben, nu vill de
skapa förutsättningar för en ny generation unga att hitta en livslång passion.
12

– Vår vision har hela tiden varit att förbättra möjligheterna att utöva action
sport och spontanidrott i Umeå generellt. Här får vi vara med och skapa en
återväxt, och låta en helt ny målgrupp
upptäcka actionsport, säger Orvar.

– KFUM är en jättebra förening, och
vi tror att det är den förening som kan
driva spontanidrotten framåt i Umeå,
säger Eric.

Betala efter förmåga
Under sommaren hålls fem nya läger
på Nydala för åldrarna 6–12 år, och
nytt för i år är prismodellen ”betala
efter förmåga”. Målet är att alla ska
kunna åka på läger, och det hela bygger på att de som har möjlighet kan
betala lite mer, för att på så sätt bidra
till att den som inte har råd kan betala
lite mindre. Priset för en plats varierar
mellan 350 och 1850 kronor.

Orvar Vestberg och Eric Wållberg är initiativtagare
till actionsportparken.
HEJ JULI 2015
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Under hela våren har arbetet med moutainbike-banor och skateramp pågått. Förhoppningen är att fortsätta bygga ut under hösten.

»Alla ska få möjligheten att prova på«
Orvar Vestberg

– Det kommer att finnas jättefin utrustning att låna, både mountainbikes,
skateboards, kickbikes och skydd. Alla
ska få möjligheten att prova på, säger
Orvar.
Eric och Orvar hoppas att på sikt kunna ta en samordnande roll för action
sporter i Umeå, och uppmuntrar fler att
engagera sig i sporten.
– Inom fotboll säljer föräldrarna fika,
sitter i styrelsen och hjälper till att organisera. I våra sporter är det mer: ”gå du
ut och åk bräda, ha det så skoj”, säger
Orvar som tidigare bland annat arran
gerat snowboardkurser.
– Det krävs nog att vi som är lite äldre
och har varit med ett tag tar ett ansvar.
Spontanidrotten växer i Sverige, och
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det finns mycket som kan göras för att
förbättra förutsättningarna, säger Eric.

Större tillgänglighet
”Medskapande” är ett ord som återkommer under hela samtalet. Sommarens nya tillskott i utbudet på KFUM:s
lägergård är ett första steg i det Orvar
och Eric hoppas ska växa för varje
säsong.
– Tanken är att kunna ta hit skolklasser och ungdomar för en medskapandeprocess. Vi vill fungera som en
”tratt”, som samlar upp idéer och organiserar utvecklingen av actionsporter i
Umeåområdet, säger Orvar.
Och jobbet är inte klart när lägersäsongen är över. Redan till hösten

hoppas Orvar och Eric kunna utöka
verksamheten.
– Vi vill hitta samarbeten för att kunna fortsätta utveckla anläggningen och
hålla öppet alla dagar i veckan. Det är
ju kul ju fler som är här och använder
den, säger Eric.
– En av delarna vi brinner för är
att skapa möjligheter för personer
med funktionsnedsättningar att utöva
actionsport. Det finns många som har
intresset, men där förutsättningarna
inte finns – den tillgängligheten måste
vi jobba med. Här ska alla Umeås
unga kunna mötas och umgås, oavsett
bakgrund, ekonomiska förutsättningar
eller annat, säger Orvar.
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Lekparker ger sommaren ett lyft
Man behöver inte åka långt för att hitta lekglädje och underhållning
för de små. Vi har många lekplatser i våra områden och här får du
tips på några av dessa som är extra värda ett besök i sommar.
Foton: Andreas Nilsson
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Hyresgästerna på Sofiehemsvägen, Ålidhöjd, har fått en ny och
minst sagt uppskattad lekplats.

Det formligen kryllar av ungar på Tomtebo. Tur då att det också
kryllar av nya mysiga lekplatser.

På Tvistevägen är ombyggnationen i full gång. Med ny lekplats
och ny lekutrustning blir detta ett välkommet tillskott.

Röbäck har en av stadens mest unika och underhållande lekplatser
väl värd att ta en omväg för. Som gjort för sommarbus.
HEJ JULI 2015

Bostaden-krysset

Lös krysset – vinn biobiljetter till Folkets bio
Skicka ditt svar till Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå
och märk kuvertet med Bostadenkrysset.
Eller mejla ditt svar till vinn@bostaden.umea.se
Sex personer vinner två biljetter var.
Senast måndag 17 augusti vill vi ha ditt svar.

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

Vi vann i förra Bostaden-krysset
Rätt svar i förra Bostadenkrysset: Paraplyvy. Stort grattis till alla er som vann varsitt batterikit.
Vera Pahlberg
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Louise Edlund

Ing-Marie Petersen

Ingrid Åström

Sara Nilsson
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Hos Ohlson-Jafari
av Carl Papworth
En vardagsserie om en ganska vanlig västerbottnisk familj, där små och stora problem möts på inte alltid helt typiska vis.
Följ mamma Kicki, pappa Arash och syskonen Nora och Navid i deras brokigt charmiga familjeliv!

Tråkgrannar
UNTZ

UNTZ

UNTZ

UNTZ

UNTZ

UNTZ

UNTZ
Nej men, de lugnar säkert
ner sig snart. Och du, vi
vill väl inte vara såna där
tråkgrannar, som du säger?

Nu går jag upp
och säger till.

UNTZ
UNTZ

Det är inte sant...

zz

Men jag blir tokig Arash.
Det låter ju som att någon
torktumlar en betongsugga.

UNTZ

UNTZ

z

Det är ju lördag,
låt dom ha lite roligt.

Alltså Sorry, men skulle ni
kunna dämpa er lite? Vi behöver
seriöst en sovmorgon.

PLING-PLONG
TITTA BABBLARNA!

NÄ, JAG HADE
DEN FÖRST!

bz z z

ÄLSKLING DET RINGER PÅ
DÖRREN, KAN DU TA DET?

Ja Arash, vår granne vill att VI ska
dämpa oss lite. Visst kan vi göra det
när han ber så snällt?
Carl Papworth ©2015

Vi önskar alla våra hyresgäster
en varm och vilsam sommar!

