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Välkommen
våren!

Det våras för Klossen

7
4

De hjälper dig att
fixa cykeln själv

Plantskola: Så
som ett proffs!

10

Nu kommer
underhållsrabatten!

Vi välkomnar våren
– med poesi!

Den som väljer att inte renovera sin
lägenhet när det ligger i tiden får en
rabatt som dras av på hyran. Under
mars betalas 2017 års underhållsrabatt
ut. Exempelvis om ditt sovrum skulle
ha tapetserats under 2017 och du har
valt att inte göra det, får du under-

Med våren kommer ljuset, värmen, nya dofter och nytt liv hos
allt som växer. Det är inte konstigt att våren inspirerar till sånger,
filmer, böcker och dikter.
Ja visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle annars
våren tveka? skrev Karin Boye. En annan som blivit inspirerad
att dikta om våren är vår trädgårdstekniker Enver Hajdarevic.
En fin vår önskar vi alla våra hyresgäster!

Gör gott för miljö och samhälle
Vi samarbetar med Myrorna och har i
våra områden placerat ut klädboxar
för insamling av kläder och textilier.
Totalt har vi nu 24 klädboxar och
under förra året samlades det in totalt
44 966 kg textilier i boxarna – nästan
13 000 kg mer än året innan. Mycket
bra jobbat! Insamlingen av textilier
gör inte bara gott för miljön.
Hela Myrornas vinst återinvesteras

Våren
När solen lyser starkt på mitt fönster
så att kroppen väcks ur sömnen
även om persiennerna är nere.
Då känner jag att någonting
håller på att hända på vår del
av planeten.
När lilla tussilago spränger asfalten
och trotsar tunga snöflingor som faller
med sådan iver att man för stunden
tror att det aldrig tar slut.
Då vet man att någonting har hänt på
vår del av planeten.
När syrenbuskar knoppar så kraftfullt
på gränsen till sprängning,
då anar man att någonting precis
pågår på våra nordliga breddgrader.

Fåglarna sjunger i Hedlundas
åldriga tallkronor, ljuset leker
sina återkommande urgamla lekar,
då känner man att någonting har hänt
på våra nordliga breddgrader.

hållsrabatten nu i mars. Du måste ha
bott i lägenheten den 31 december
det år som renoveringsåtgärden skulle
ha utförts. Du som hyresgäst behöver
inte göra någonting för att få rabatten
– har du rätt att få den sköter Bostaden
utbetalningen.

som att jag är en del av universum.
Allting flyter och förändras
men aldrig så tydligt som på våren.
Enver Hajdarevic
Trädgårdstekniker

Det som har hänt oss alla är våren,
tiden som suddar ut gränser mellan
vintern och sommaren.

Läs mer!

På vår webb kan du läsa
mer om klädboxarna och
samarbetet med Myrorna
www.bostaden.umea.se/
kladateranvandning

Hitta avin på webben
Om du är bortrest eller inte har fått
någon hyresavi hemskickad kan du
ändå betala din hyra.
På din personliga sida hittar du
nämligen alla uppgifter så att du kan
betala hyran i god tid.

Idag när jag såg sippor rulla ut sin
matta nedanför Hemgården,
då visste jag vad som har hänt
på våra nordliga breddgrader.

i samhället och pengarna används
bland annat till stöd för ensamstående föräldrar eller för att
ge barn och kvinnor
skydd från våld
och övergrepp.

Våren är här igen, väcker oss till liv
och allt annat runtomkring oss.
För en liten stund känns det

Där ser du också om din betalning
kommit in till oss.
Två enkla sätt att betala hyran utan
pappersavi är via e-faktura eller via
autogiro. Du beställer tjänsterna via
din internetbank.

Fimpen
vanligaste
skräpet
Under våren börjar vi jobba för att få
bort sand och skräp ute i våra bostadsområden och vi hoppas att du
som hyresgäst också hjälper till att hålla rent och snyggt. Enligt Håll Sverige
rent är fimpen det absolut vanligaste
skräpet och utgör hela 64 procent
av skräpet som hamnar på marken.
Tack för att du inte slänger skräp på
marken utan stoppar det i närmsta
soptunna eller återvinningskärl.

Hej är Bostadens tidning för hyresgäster, som kommer ut med 4 nummer per år.
Ansvarig utgivare: Anders Hugosson. Redaktör: Anna Maria Lindgren.
Produktion: Humbly. Tryck: Tabergs. Foto: Andreas Nilsson.
Hör gärna av dig till: AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå. 090-17 75 00.
ab.bostaden@bostaden.umea.se www.bostaden.umea.se
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Tema
Alla kan lära sig laga sin egen cykel.
Det är filosofin bakom Umeås cykeljunta,
som laddar för en ny säsong av
mötesplatser för cykelunderhåll.

Cykeljuntorna har varit populära och
behovet av hjälp att laga cyklar är stort,
berättar Magnus Hansson, som var en
av de första att gå med när föreningen
startade. Han har länge reparerat cyklar på sin fritid.
– Punktering eller problem med kedjan är vanligast. Kedjan brukar nästan
alltid behöva spännas, säger han.

Ett kunskapsnav
för alla cyklister

Magnus Hansson och
Emil Myrsell är två
av medlemmarna i
Umeå cykeljunta.

Föreningen startades i början av 2016.
Tanken är att sprida kunskap och erbjuda redskap och mötesplatser för att
laga, bygga och reparera cyklar. Emil
Myrsell fick idén för några år sedan.
– Jag cyklar själv i stort sett varje
dag. Förr eller senare får man problem
med sin cykel. Jag kände mig hjälplös
eftersom jag inte visste hur jag skulle ta
hand om den, säger han.
Under sommarhalvåret ordnar man
träffar dit vem som helst kan komma
och få hjälp och lära sig mer om att ta
hand som sin cykel.
– Vi har hämtat inspiration till namnet från syjuntor. Vi plockar ihop våra
verktyg och hittar ett bra ställe, oftast
på Tunnelbacken dit folk kan komma
med sin cykel. Sen hjälps vi åt med
problemen.

Föreningen har hittills haft
alla sina juntor utomhus,
men hoppas nu på att hitta
en lokal på Tunnelbacken.

”Man ska inte
vara rädd för
att prova.”
Planerar för våren
Just nu pågår planeringen för vårens
juntor.
– Vi har en hemsida och Facebooksida där vi lägger upp evenemangen.
Man kan också höra av sig om man
undrar något. Man kan få låna verktyg
också. Man behöver inte vara medlem,
men vi uppmuntrar det.

Ingen serviceverkstad
Att man själv är delaktig är en viktig
grej påpekar Emil.
4

Söker lokal
Just nu har föreningen bara ett litet
utrymme i en källare på Tunnelbacken
där det finns lite verktyg och några
cyklar som de brukar plocka reservdelar från. Men Emil Myrsell hoppas
på en egen lokal.
– Som det är nu måste vi vara utomhus när vi har juntor. Så det blir mest
under sommarhalvåret, från maj till
september. Vi vill gärna kunna hålla
på året om. Och vi skulle helst vara i
ett bostadsområde, där folk bor och
där behovet är som störst, säger han.

Läs mer om Umeås cykeljunta på
www.cykeljuntan.nu!
HEJ MARS 2018
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Tema

Klossen bygger gemenskap
på Ålidhem

Större, fräschare och mer funktionellt. Kulturhuset
Klossen på Ålidhem har fått ny kostym med cirka
1 500 nyrenoverade kvadratmeter för deltagarkultur.
– Nu öppnas alla möjligheter, säger Andrea
Rodriguez på Studiefrämjandet.

Är din cykel
redo för våren?
Oavsett om du haft den stående i förrådet eller
kämpat på och cyklat hela vintern är våren ett perfekt
tillfälle att se över din cykel. Mycket går att göra själv
för den lite händige, men är du minsta osäker kan det
vara bra att lämna in cykeln till en reparatör.
Här är några bra tips inför säsongen!
Tvätta cykeln
Sand, salt och smuts sliter på cykeln
och kan göra att det bildas rost. Tvätta
cykeln försiktigt med ljummet vatten.
Du kan använda särskilda rengöringsmedel för cykel, eller bilschampo.
Torka cykeln så att den blir helt torr.
Däcken
Är däcken torra och har sprickor? I så
fall kan det vara en god idé att byta.
En bra tumregel är att ett bakdäck ska
bytas ut ungefär en gång om året.
Kom också ihåg att pumpa däcken!
Det brukar finnas information på däcket om hur mycket luft man ska ha i.
Bromsarna
Att bromsarna fungerar är a och o.
Testa att både fot- och handbromsar
6

tar ordentligt. Att fixa bromsarna går att
göra själv, men kan kännas krångligt –
lämna in till en cykelreparatör om du är
osäker! Kolla även hur bromsklossarna ser
ut – de kan slitas ner eller bli skeva.
Kedjan och drivpaketet
Är kedjan rostig? Om den är hyfsat ny
kan det räcka med att smörja kedjan,
annars kan det vara en idé att byta den.
Kedjan ska också vara sträckt – du kan
spänna den genom att dra bakhjulet
bakåt.

Belysning och reflexer
Att ha bra lyse och reflexer är en
mycket viktig säkerhetsdetalj – särskilt
om du cyklar vid tidpunkter när det
är mörkt ute. Som oskyddad trafikant
är man extra utsatt i trafiken, och det
gäller att synas. Kolla att batterierna
är laddade och lyser som de ska. Sätt
gärna på ett par extra reflexer!
Lycka till med vårens första tur!
Fakta: velo.se.

På nästa uppslag

Hjulen
Kolla att alla ekrar finns och att de är
jämnt spända. Om hjulet är skevt och slår
åt något håll bör det åtgärdas, och det
är oftast ett jobb för ett proffs. Det kan
vara en ny fälg och nya ekrar som gäller.
HEJ MARS 2018
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Fakta: Föreningar
i Klossen
Här är några av alla föreningar
som huserar i Klossen:
– Skuggteatern
– Grotteatern
– Iranska föreningen
– Ingen människa är illegal
– Svenska turistföreningen
– Svenska naturskyddsföreningen
– Allt åt alla
– Europeiska ungdomsparlamentet
– Sverok

Alla åldrar är
välkomna!

Mer information om allt som händer
i och kring huset på Ålidhem
finns på hemsidan alidhemager.se.

Det är föreningarna själva
som arrangerar aktiviteterna
på Klossen – nyckelorden är
delaktighet och deltagande.

Efter ett år av byggstök
är huset nu klart.

Klossen har funnits på Ålidhem i
mindre skala sedan 2011. Allt började
med att Bostaden ordnade en medborgardialog och lät Ålidhemsborna
själva bestämma vad huset skulle
inrymma. Önskningen från invånarna
blev ett kulturhus, och Studiefrämjandet har drivit huset sedan starten.

Andrea Rodriguez
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Nyrenoverat
Under det senaste året har Bostaden
låtit renovera lokalerna, som tidigare
även inhyste öppen förskola. Nu är
hela huset kulturhus, med ett 50-tal
aktörer i huset och ett stort antal rum
för aktiviteter som föreningar själva
arrangerar. Nyckelorden är delaktighet och deltagande.
– Vi vill involvera invånarna på
Ålidhem. Alla ska kunna vara med
och det finns en stor bredd av fören-

ingar, nätverk, grupper och individer
i huset, säger Andrea Rodriguez, som
är distriktschef för Studiefrämjandet i
Västerbotten.
Huset är populärt bland Ålidhemsborna. Efter ett år av byggstök är verksamheten nu igång för fullt.
– Det kan vara 200 personer i huset
en vanlig tisdag. Det är jättestor efterfrågan och många föreningar som vill
in, säger hon.
Fullt ös
Under våren händer det mycket i det
nyrenoverade huset. Danskurser, barnteater, stadsodling och middagsträffar är några exempel. 16 juni, under
Ålidhemsdagarna, hålls den officiella
invigningen av det renoverade huset.
– Det blir fullt ös med musik, mat
och föreläsningar, säger Andrea.
HEJ MARS 2018

Vill man själv dra igång någon aktivitet
i huset är det bara att höra av sig till
Studiefrämjandet.
– Alla ska känna sig välkomna. Vi
är ett öppet kulturhus. Vi riktar oss
främst till Ålidhemsborna, men redan
idag har vi verksamhet i huset med
folk från hela stan, säger hon.

Musik har en självklar
plats i huset.

Demokratifråga
I grunden menar Andrea Rodriguez
att det handlar om en demokratifråga.
– Folk ska kunna hitta ett sammanhang och ha en plats att mötas på. Om
man kan känna att man kan påverka
sin egen vardag blir det också ett mer
attraktivt bostadsområde. Det är en
otrolig tillgång för Ålidhem, säger
hon.

HEJ
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Tips: Goda
och lättodlade
kryddor!
Det går enkelt att skapa sin egen
örtträdgård på balkongen. Gräslök,
citronmeliss, oregano och persilja
är några goda och lättodlade
kryddörter som piggar upp vilken
måltid som helst.

Monika Bredberg

Gräslök återkommer år efter år, och
kan sås inomhus i mars–april. Persilja
sås tidigt på våren. Citronmeliss sås
inomhus och planteras ut. Den trivs
bäst i lätt jord på solig plats. Gott till
läskande drycker, sallader och såser!
Fakta: coop.se.

Kliar det i de gröna fingrarna? Vänta inte
– kom till skott! Bostadens trädgårdstekniker delar
med sig av sina bästa tips inför odlingssäsongen.
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längre tid. Fiberduken skyddar även
mot fuktavdunstning och skadedjur.
– Tänk på att vattna morgon eller
kväll, då solens strålar inte bränner på
bladen och vattnet inte dunstar bort,
säger hon.
Tips för semestern
Om du odlar på balkongen och reser
bort är ett bra tips att sätta dina plantor
skuggigt i en balja med vatten eller fylla
petflaskor med vatten som vänds upp
och trycks ner i krukorna.
Bostaden har pallkragar ute på en
del av gårdarna. Kontakta din kvartersvärd eller ditt kvartersråd så får du veta
mer. Lycka till med odlingssäsongen!

”Börja i rätt tid.
Ha tålamod.
Och försök att ha
rätt timing.”

Enver Hajdarevic

Ge plantorna
en bra start på
odlingssäsongen

Dags att omplantera
Sedan är det dags att omplantera till
en planta per kruka i gödslad jord.
Välj gärna plast- eller fiberkrukor.
Och glöm inte att skriva ut namn på
plantan!
När risken för frostnätter är över i mitten av juni kan växterna flytas ut. Det
är viktigt att plantorna får vänjas vid
utomhusklimatet.
– Sätt ut plantorna korta stunder i
början och öka tiden under en till två
veckor. Och skydda gärna med fiberduk, säger Monika Bredberg, som också
är trädgårdstekniker hos Bostaden.
Fiberduken skyddar bladen från
brännande solstrålar, kyla,
drag och uttorkande
vindar. Vid odling på
friland och pallkrage
kan fiberduken med
fördel vara kvar en

Många frön av sommarblommor, kryddor och grönsaker behöver förodlas för
att hinna utvecklas i vårt kalla klimat.
Man kan börja så fröna i krukor, minidrivhus, pluggbox eller någon annan
förpackning.
Börja i tid
Enver Hajdarevic, som är trädgårdstekniker hos Bostaden, säger att tre
saker är särskilt viktiga att tänka på i
början av odlingssäsongen.
– Börja i rätt tid. Ha tålamod. Och
försök att ha rätt timing, säger han.
Fyra till sex veckor innan utplanteringen ska man för-så sina frön. Att använda såjord och ställa fröerna på en ljus
plats är bra grundförutsättningar.
– Välj en plats som håller 18–22 grader
vid groning. Efter att fröerna börjat
gro ska sådden stå ljust och svalt, cirka
15–18 grader.

HEJ MARS 2018

HEJ MARS 2018

11

Områden
Lokalhyresgästen

Din guide
till Umeå Open

Det drar ihop sig till festival! Den 13 april sparkar
Umeå Open igång för 21:a gången i ordningen,
och som vanligt har man samlat stora delar av
det hetaste pop-Sverige har att bjuda på för en
intensiv livehelg på Umeås scener. Vi tipsar om
de lokala akterna du inte får missa!
INVSN

Det här är
Berghem
Veronica,
butikschef

Närheten till såväl centrum som universitet, sjukhus, skog
och ängar har gjort Berghem till ett av Umeås mest populära bostadsområden. Här blandas hyreshus med villor, och
det finns även ett litet centrum med kiosk, frisör, pizzeria,
secondhandbutik, cykelaffär och matbutik.
Elin Bäckman

Holy

Algesten
Jakob Nyström – en av Umeås bästa
låtskrivare genom tiderna – har varit
med i hyllade Isolation Years, Two White Horses och Säkert!, och i hajpade
soloprojektet Algesten gör han ingen
besviken. Solklar höjdpunkt på programmet för finsmakare.
Hits: Never leaving, Pilgrim
INVSN
Efter ett flitigt världsturnerande invaderar de äntligen på hemmaplan. Räkna med att det blir DUKTIGT trångt
när INVSN mullrar in över oss.
Hits: Immer zu, Arvegods, This constant war

Algesten

Mi von Ahn
Hon ”extraknäcker” som byggnadsingenjör, och det finns något närmast
matematiskt över hur varje ton träffar
rakt i hjärtat när Mi von Ahn står
på scen. Missar du denna spelning
får du bakläxa.
Hits: Sketching houses, Dust, With blue eyes

Holy
Han må vara utflyttad till Stockholm,
men en artist som Hannes Ferm släpper Umeå inte i första taget. Tur då att
han är på plats under Umeå Open, och
kan visa varför han ivrigt jämförts med
bland annat Velvet Underground.
Hits: Heard her, All these worlds are yours
Johan Airijoki och Malmfältens
Rockklubb
Han har kallats ”Malmfältens Bob Dylan”, och nu kommer han tillbaka till
gamla hemstaden Umeå. Folk- country
och bluesinfluenser samsas med pop
när den tidigare Väärt-medlemmen
Johan Airijoki besöker Umeå Open.
Hits: Tomtebloss, Allting kommer att bli bra,
Rötter
Obs! Fler artistsläpp kan ha lagts till efter
pressläggning.
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Område

Tips på nöje och fritid

Avstånd till city: Cirka 2 kilometer.
Byggdes: Från 1950-talet och framåt.
Bostaden på Berghem: 708 bostäder.

Mat och dryck: Kvarterskrogen
Rött är en omtyckt klassiker i området. Här finns också pizzeria och
kinesisk restaurang.

Tove Styrke
Artisten Tove Styrke växte upp på
Berghem. Hon slog igenom i Idol
2009, och har sedan dess släppt en
rad hyllade singlar. 2011 nominerades hon till två kategorier i Rockbjörnen, hon har uppträtt på såväl
Grammisgalan som P3 Guld och
Allsång på Skansen, och i februari
släpptes senaste singeln ”Changed
My Mind”. Tove Styrke turnerar just
nu som förband till världsartisten
Lorde.

Träning och hälsa: Motionsspåret i Gammliaskogen erbjuder
löpning på sommarhalvåret och
skidåkning under vinterhalvåret.
Iksu sport & motion ligger inom
promenadavstånd, och på
Mariehemsängarna finns fotbollsplan, discgolfbana och Bräntbergsbacken med skidåkning
och utegym.
Kultur: Gammlia bjuder på
massor av spännande historia,
med gamla byggnader från runt
om i länet, Västerbottens museum
och Skidmuseum.

Kvartersbutik gör
comeback
I höstas gjorde Coop comeback på
Mariehem, 15 år efter att den ursprungliga butiken slog igen. Elin Bäckman,
kommunikationschef på Coop Nord
berättar om nystarten.
Varför valde ni att öppna på Mariehems
centrum igen?

Allt fler stormarknader öppnar upp, finns
det utrymme för små matbutiker också?

Hur har butiken gått sedan öppning?

Sävargården
Sävargården uppfördes 1806 i Sävar, och efter ett förlorat slag mot de ryska
trupperna 1809 intogs Sävargården av den ryske generallöjtnanten Kamenskij som avnjöt sin segermiddag i matsalen. Under 1920-talet flyttades byggnaden till Gammliaområdet för att inrymma museum och restaurang.

HEJ MARS 2018

Något annat du vill berätta om butiken?
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5 snabba

Bostaden-krysset

I varje nummer möter vi en hyresgäst
som tipsar om sina nöjesfavoriter. Denna gång:

Tim Jakobsson

”Det är lika galet och tokigt
som det låter”

I ”FINKULTUREN”
Vad gör du om du ska vara lite
finkulturell?
– Littfest är alltid en bra
upplevelse.

I LURARNA

PÅ TV

PÅ NATTDUKSBORDET

Vilket band skulle du helst vilja
se på en Umeåscen?
– Man with a Mission – utan
tvekan. Det är ett pop-/rockband från Japan som alltid
bär vargmasker vid sina
framträdanden. Det är lika
galet och tokigt som det låter,
men deras låtar är väldigt
medryckande med mixade
Japanska och engelska texter.

Vad följer du på tv just nu?
– Den enda showen jag
försöker fånga varje avsnitt
av när det kommer ut nu
för tiden är Lucifer, en unik
polis-/detektiv-show där
huvudkaraktären bokstavligen
är djävulen själv. Värd att se
på grund av den fantastiska
musiken och underhållande
uppträdanden av Tom Ellis
som är huvudkaraktären.
Annars kan jag rekommendera
Mindhunter på Netflix.

Vilken var den senaste bok
du läste?
– The Rise and Fall of D.O.D.O.
skriven av Neal Stephenson och
Nicole Galland. Det är en av
de mest intressanta och unika
tidsreseskildringar jag läst. Nu
väntar jag fortfarande på att
George R.R. Martin ska släppa
The Winds of Winter.

PÅ BORDET
Var går du helst ut och äter i
Umeå?
– Pinchos är standardvalet.
Ska jag själv laga till något så
blir det den ”svenska” klassikern
tacos.

Lös krysset – vinn fikabricka!
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 varsin fikabricka
designad av Hanna Karlzon.
Senast fredag 27 april vill vi ha ditt svar.

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

Vinnare i förra Bostadenkrysset
Rätt svar var ”Barkbåtsbygge”. Fyra personer vann två biobiljetter var. Stort grattis till vinnarna:
Vivi Nilsson, Maria Jonsson, Solveig Persson-Sjögren och Patrik Nilsson.

TIM JAKOBSSON FRÅN: RÖBÄCK BOR: VÄST PÅ STAN INTRESSEN: MUSIK, SPEL, ANIME, SERIER OCH FILM
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POSTTIDNING B

Vad vet du om våren?
Vinn nödladdare!

Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Testa dina kunskaper och vinn nödladare till mobilen.
Mejla dina svar till vinn@bostaden.umea.se och skriv Vårquiz i ämnesraden. Du kan också skicka dina svar med brev till AB Bostaden, Box 244,
901 06 Umeå. Märk kuvertet med Vårquiz. Senast fredag 27 april vill vi ha
dina svar.

1
”Vår tid är nu” heter ett hyllat kostymdrama
som sänts i SVT. Vem spelar den kvinnliga
huvudrollen som Helga Löwander?
1. Ann Petrén
X. Suzanne Reuter
2. Sissela Kyle

2
Den meteorologiska definitionen av vår innebär att dygnsmedeltemperaturen ska vara
över noll grader i ett visst antal dygn.
Hur många?
1. Sju
X. Fem
2. Tio

3
”Har ingen plats att kalla hem i detta pissiga
vårregn” sjunger Håkan Hellström i en omtyckt
ballad från 2013. Vad heter låten?
1. Minnen av aprilhimlen
X. En vän med en bil
2. Valborg

Vinnare i förra numrets quiz
Rätt svar i förra numrets quiz var: 2. Per Elofsson, 1. 5 200 år, 1. Skellefteå SK.
Åtta personer vann varsitt åkkort till Nydala konstsnöspår. Vinnare: Gun Jonsson, Lenni Larsson, Fredrik Östman,
Jan-Erik Vahlström, Linda Svedmark, Maria Lundström, Anders Fryklund och Sune Nilsson.
Stort grattis till alla er som vann!

