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Hej!
Tiden går fort och det är redan över ett år sedan första
Hej! gick ut till våra hyresgäster. Då var vi lite försiktigt
stolta och glada över den nya tidningen till dig. Vi ville
göra en tidning som skulle kännas både mer inbjudande,
lite öppnare och samtidigt enkel och tydlig. Lite bättre
helt enkelt.
I dag är vi fortfarande glada över vår tidning Hej!
Och faktiskt ännu lite stoltare. För responsen från våra
läsare har nästan enbart varit positiv. Och vi har fått
många goda tips och konkreta förslag på hur vi kan
utveckla tidningen, vad vi bör skriva om och önskemål
om att få medverka på olika sätt. Precis som vi hoppades
när vi började göra Hej!.
Vi har kvar våra stående inslag i varje nummer, till
exempel reportagetips från läsarna, en utblick i vår
omvärld och miljöartiklar. Dessutom presenterar vi
numera alltid en av våra anställda i Bostaden. Det kan
vara en kvartersvärd, reparatör, lokalvårdare, eller som
i det här numret, en snickare. Vi har alltid med minst
ett aktuellt erbjudande för Bostaden-kortet. Och vi har
ofta tävlingar med fina vinstchanser. I förra numret var
det en novelltävling. Vinnaren kommer att presenteras i
decembernumret av Hej!.

En bra dialog med våra hyresgäster är mycket viktig för
oss. Därför har vi satsat på att få igång dialoger på olika
håll inom Bostaden och den här tidningen är en del i den
satsningen. En dialog behövs när det ska renoveras i ett
bostadsområde.
Dialoger behövs för att få in synpunkter och önskemål
när det ska byggas nytt. Ja, det finns massor av tillfällen
och orsaker att ha en dialog.
Så till dig som läser Bostadens tidning vill jag säga:
fortsätt höra av dig. När du läser vår tidning ser du att
det händer mycket inom Bostaden och vi tar intryck av
det våra hyresgäster tycker. Ge oss återkoppling på det vi
skriver om. Kom med fler tips och hjälp oss att aldrig sluta
försöka bli bättre. Låt oss aldrig glömma bort att vi ska ha
en ständig och levande dialog med våra hyresgäster.
Elisabeth Lind
Kommunikationschef
PS. Vill du höra av dig till oss hittar du kontaktuppgifterna
i redaktionsrutan längst ner på den här sidan. Du kan
också gå in på vår webb och enkelt lämna synpunkter i vår
tyck-till-funktion. Adressen är: www.bostaden.umea.se.

Bostaden bjuder på hockey
Visa upp ditt Bostaden-kort så kan du och en vän
gå och se Björklöven möta Piteå fredag den 26
november i Umeå arena. Nedsläpp är klockan
19.00. Från och med måndag den 22 november
kan du hämta ut sittplatsbiljetter på Umeå arenas
kansli. Öppettider 09.00-16.00, lunchstängt 12-13.
Om det finns kvar, kan du även hämta biljetter på
matchdagen i biljettkuren 18.00-19.00, vid arenan.
Först till kvarn gäller.

Hej! är Bostadens tidning för hyresgäster, som kommer ut med 5–6 nummer per år.
Ansvarig utgivare: Elisabeth Lind. Redaktör: Anna Maria Lindgren.
Produktion: Plakat. Tryck: Original. Omslagsfoto: 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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Frågor och svar via Tyck till
Via vår Tyck till-funktion på webben får vi in såväl synpunkter
som frågor. Här är några av frågorna och de svar vi gett.

Fråga:

Fråga:

Kan jag ha en hund i hyreslägenheten?

Vilken registreringstid behöver jag för att få ett
erbjudande?

Svar:
Man får ha hund i våra lägenheter utom i de
lägenheter eller rum som är till för allergiker.
Det står i så fall i avtalet.

Fråga:
När ska ni skaffa en bytessida?

Svar:
Vi jobbar med ständig utveckling av nya
webbtjänster. Just nu har vi inte planerat för
någon bytessida men tar med förslaget till
kommande förbättringar.

Svar:
En ungefärlig uppfattning om vilken registreringstid du behöver visar vår Köbarometer. Den
hittar du på sidan för lediga lägenheter i kolumnen som visar antalet intresserade. Ett tips är att
gå in på kvällen och läsa av Köbarometern, då
har de flesta anmält intresse och du får en bra
fingervisning.
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Proppat med prylar – från

Md Mazharul Alam
driver returbutiken på
Språkgränd 26. När det
behövs rycker hans fru,
Yasmin Lubna, in och
hjälper till.

Storsäljare. Kläder säljer
mest i returbutiken. Men
även datortillbehör, böcker
och skor är populära.

Foton: Andreas Nilsson

På Språkgränd 26 är det proppfullt med prylar – från golv till tak. Md Mazharul
Alams returbutik öppnade i september. Här samsas böcker, kläder, datortillbehör, lampor och annat om det något trånga utrymmet.
– Jag vill erbjuda prisvärda saker och göra en insats för miljön genom att
återanvända sådant som annars kanske skulle slängas, säger han.
Md Mazharul Alam har länge haft
planer på att starta en returbutik på
Ålidhem, men inte hittat rätt lokal.
När en lämplig lokal på bottenplan
på Språkgränd 26 blev ledig i somras
slog han till direkt. Efter ett par
månaders insamlande av saker kunde
han öppna.
– Min främsta målgrupp är studenter och för dem är det långt till
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Gimonäs returbutik, så jag märker
att min affär fyller ett behov, säger
han. Studenterna som kommer hit
uppskattar att jag öppnat. De har ofta
dåligt med pengar och svårt att hitta
till exempel kläder till låga priser.

Kläder storsäljare
På Ålidhem bor många utländska
studenter och det innebär att retur

butiken på Språkgränd 26 kan erbjuda en hel del saker som inte går att
köpa i Sverige. Storsäljaren i butiken
är kläder. Men även datortillbehör,
böcker och skor säljer bra.
– Cyklar frågar många efter, tyvärr
har vi inte fått in så många än, vi tar
gärna emot fler, uppmanar Md Mazharul Alam.
Han driver butiken till största delen

golv till tak

Välgörenhet. En del av
inkomsterna från Md
Mazharul Alams returbutik går till föräldralösa barn i Bangladesh.

– Vi tar emot saker här, men ibland
hämtar vi också hemma hos folk.
Alla som har saker de inte använder
är välkomna att lämna dem till oss,
berättar hon.

Generösa öppettider
Utbud för många smaker. Returbutiken är
belamrad med saker. Och bland böckerna
finns allt från Nobelpristagaren Doris Lessing
till religiös läsning.

själv, men får hjälp ibland av sin fru,
Yasmin Lubna. Hon är biokemist och
har bland annat jobbat som forskningsingenjör på Umeå universitet.

Butiken har generösa öppettider,
måndag-torsdag 10–19 samt lördagsöndag 11–19.
– Många studenter är på universitetet hela dagarna och har inte tid att
handla förrän på kvällen, förklarar
Md Mazharul Alam. Vi har som mest
folk 17–19 på vardagarna och på
helgen.
Generöst är också att en del av

inkomsterna går till föräldralösa barn
i Bangladesh, där paret kommer ifrån.
– Vi har sett nöden där på nära
håll, understryker butiksägaren, som
arbetade som bankman i Bangladesh
i tolv år innan han och hans fru flyttade till Sverige.
Förutom att köpa det som finns
i butiken kan man anteckna sig för
saker som man är intresserad av, till
exempel en skinnjacka. Om en jacka
kommer in meddelar Md Mazharul
Alam det.
Det är sju dagars garanti på alla
köp och går enbart att betala med
kontanter. Vid ditt besök kan du även
passa på att äta nybakade kakor.
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Hela gänget, både boende och boendehandledare, på Istidsgatan. I soffan, från vänster: Marcus Jonsson,
Joakim Tennberg, Git Fahlgren, Ingrid Mannberg, Kent-Egil Eliasson och Margit Andersson. Bakom soffan,
från vänster: Elinore Forslund, Ulla Karlsson, Sören Andersson, Jenny Wiberg och Anna Winberg.

Nära till skratt på Istidsg
Klockan visar 16.30 på Istidsgatan 27 på Nydalahöjd. Stämningen är hög,
skratt fyller rummet. De som bor i egna servicelägenheter i området har
samlats i den gemensamma lokalen för att peppa inför en karaokekväll.
– Istidsgatan 27 är både kontor och en viktig träffpunkt för de boende,
berättar Jenny Wiberg, boendehandledare.
I Bostadens fastigheter på Istidsgatan
bor ett tiotal förståndshandikappade
i egna tvårumslägenheter. De sköter
sin vardag till stora delar på egen
hand, men får vid behov hjälp av
boendehandledare när de till exempel
ska laga mat, handla och städa. Till
Istidsgatan 27 kommer de ofta för att
äta lite frukost innan jobbet eller, som
när Hej! är på besök, ska åka i väg
gemensamt på något evenemang. Just
den här kvällen stundar karaoke med
Sikta mot stjärnorna-tema.
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Sikta mot stjärnorna
– Sikta mot stjärnorna arrangeras
under hösten och vintern med olika
deltävlingar och avslutas med en stor
final. Det är väldigt populärt. Hela
gänget på Istidsgatan brukar vara
med, berättar Anna Winberg, boendehandledare.
– Jättekul, att stå på scenen är det
roligaste som finns, tycker Sören
Andersson, som också är med i
teatergruppen Junis (drivs i IOGTNTO:s regi) och spelade polis i pjäsen

Tro, hopp och kärlek som visades för
personalen på återvinningscentralen i
slutet av oktober.
De boende på Istidsgatan har flera
återkommande fritidsevenemang i
veckan. Två av dem är Guldklubben

Hallå där! Joakim Tennberg bor
på Istidsgatan i ett serviceboende.
Han är en spjuver som gillar Christer
Sjögren. Anna Winberg är boendehandledare på Istidsgatan.

Kaffedags. Ulla Karlsson
häller upp kaffe, Sören
Andersson är sugen på en
kopp. Boendehandledaren
Jenny Winberg tittar på.

för pensionärer och Blå träffen på
Grisbackakyrkan.
– Emellanåt ordnar vi också gemensamma aktiviteter här på Istidsgatan,
vi har bland annat haft picknick flera
gånger, berättar Jenny Wiberg.

Fyller på frukt

Foton: Andreas Nilsson

gatan

Alla de boende har jobb, bland annat
på kommunen, Samhall och Ica. Sören Andersson jobbar på kommunens
Miljöservice och håller Umeås gator
rena från skräp. Ulla Karlsson arbetar
9–15 på Ica Berghem där hon fyller
på frukt.
– Det bästa med mitt jobb är att
jag får träffa många människor, säger
Ulla Karlsson.

Sören, Ulla och övriga boende på
Istidsgatan berättar att de trivs i området och gillar att starta dagen med
en kopp kaffe i den gemensamma
lokalen på Istidsgatan 27.
– Kaffe är gott, man blir pigg, skrattar Sören innan han går från köket
till vardagsrummet och tar plats i den
stora skinnsoffan för en gruppbild till
Hej!
– Det är ingen tvekan om att Istidsgatan 27 är en viktig träffpunkt för
alla boende, säger Jenny Wiberg. Och
det går bra att använda lokalen både
för administrativa sysslor och som
mötesplats. Men vi skulle behöva lite
nya möbler och jag vet att det är på
gång.
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Utblick

Bilder: Sweco

Svenska Sweco formar
gigantisk ekostad i Kina
Just nu växer Kinas nya ekostad Caofeidian
fram vid kusten öster om Peking. Bakom det
gigantiska projektet står svenska Sweco.
– Den framtida ekostaden ska inte förbruka
energi – utan skapa! säger Anna Hessle,
arkitekt vid Sweco.

Anna Hessle är arkitekt
och Kinaansvarig på
svenska Sweco.

Staden Caofeidian ligger i Tangshanregionen i östra
delen av Kina – cirka 20 mil sydost från Peking. Staden
byggs i två etapper och när den står helt färdig ska närmare 1,5 miljoner människor ha sitt hem där.
Sverige ligger i framkant då det gäller byggande av
hållbara städer. Här finns bland annat Hammarby Sjöstad i Stockholm och Bo01 i Malmö. Bakom Caofeidian
i Kina står planerare, arkitekter, ingenjörer och teknikkonsulter från svenska Sweco. Ambitionen är att Caofeidian ska bli en av världens mest miljövänliga städer. Den
ska vara koldioxidneutral och ha en låg energikonsumtion och även generera förnyelsebar energi.
– En sådan målsättning ställer höga krav på husen.
Det måste vara byggnader som nästan inte gör av med
någon energi alls, säger Anna Hessle, arkitekt och Kinaansvarig på Sweco Architects, som har besökt Caofeidian vid två tillfällen.

Den hållbara staden Caofeidian ska rymma 1,5 miljoner människor då den är färdigbyggd.
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– Husen måste vara välisolerade och så täta att det räcker
med den energi som alstras av hushållsapparaterna och
av människorna som befinner sig där för att huset ska bli
tillräckligt varmt.

Avloppsvatten ska renas
Men det handlar också om varifrån energin kommer.
För att få staden koldioxidneutral måste användandet av
fossila bränslen minimeras. Hela 95 procent av energi
källorna i Caofeidian ska vara förnyelsebara och ett
mycket avancerat kretsloppssystem ska användas där i
princip allting i staden återvinns.
– Slammet från avloppsreningsverk och organiskt avfall
ska förvandlas till biogas och avloppsvatten från tvätt
och disk ska renas och sedan användas för att bevattna
jordbruket, säger Anna.
En enorm urbaniseringsvåg sveper över Kina. Här bor
omkring 45 procent av befolkningen i städer och varje år
ökar den siffran med 15 miljoner. För att klara den massiva urbaniseringen utan att drabbas av de miljöproblem
som kan följa, byggs flera miljövänliga städer i landet.
– Ja, det är så här man måste bygga nu för tiden, det är
det enda sättet att komma till rätta med koldioxidutsläppen, säger Anna.

Lätt att cykla och gå
Hon påpekar vikten av att tänka på helheten.
– Hållbara städer handlar om helheten – det sociala,
rumsliga, ekonomiska och det ekologiska.
I Caofeidian har man skapat stadsplanen utifrån
platsens förutsättningar. Gatunätet är finmaskigt vilket
underlättar kommunikation och möten. Det ska vara lätt
att cykla och gå i Caofeidian och alla som bor där ska ha
nära till kollektivtrafik. Staden planeras också för att vara
flexibel, resurs- och kostnadseffektiv, tillgänglig – och
vacker.
Caofeidian byggs i flera etapper där den första omfattar 30 kvadratkilometer och ska stå färdig 2020. Men
redan nu finns inflyttningsbara hus i Caofeidian. En
första deletapp på några kvadratkilometer med bostäder,
arbetsplatser, universitet, kultur och sport- och rekreationsanläggningar ska stå klar mellan 2010 och 2012.
– Behovet är stort. I Kina planeras runt hundra ekostäder just nu och intresset ökar världen över. Det är en
spännande utveckling – inte minst för oss i Sverige som
har en stor erfarenhet av liknande komplexa stadsplaneringsobjekt, säger Anna.
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Kina är på
frammarsch
För drygt 40 år sedan, när
jag var 15 år, bad min lärare
mig att skriva en essä om
vad kineserna och Kina
skulle få för betydelse i
världen i framtiden. Jag
funderade länge men var
till slut tvungen att ge upp,
då jag inte kunde få fram
särskilt mycket material.
På den tiden fanns inte så
mycket kunskap om Kina.
Idag är det ett land med
mycket större betydelse för oss än vad vi någonsin
har kunnat föreställa oss. Delegation efter delegation åker till landet på studiebesök.
I Kina idag byggs stora bostadsområden och
man tar med förkärlek efter olika byggnadsstilar
och teknik från spridda delar av världen. Kina
har stora problem med tillgången på rent vatten,
och man har även stora problem med smog och
trafikstockningar i sina städer. Att göra samma
resa på 20–30 år som industriländerna har använt
100 år till, lämnar sina spår. Det sätt på vilket man
skapat en oerhört snabb tillväxt och BNP bygger
på metoden; ut och spana i omvärlden, lära sig
den bästa tekniken, undersöka idéer samt ta hem
kunskaperna och kopiera dem. Lönerna är låga
och produkterna blir billiga och konkurrenskraftiga
för export.
För oss som arbetar med bostadsfrågor är Kina
ett land från vilket vi får allt mer material och
produkter till byggande och inredning. För oss är
det viktigt att säkra att det finns etiska koder och
att miljökraven uppfylls. När det gäller tekniska
lösningar för att minska miljöbelastningen kommer
man i Kina att göra som tidigare; man åker ut i
världen för att hämta hem kunskap. Eller bjuder in
kompetens utifrån.
Kina investerar idag i stora objekt där man i
olika städer och stadsdelar ska tillämpa teknik
och system som minskar miljöbelastningen – men
dessa är inte färdiga ännu. Många nya stora
projekt är dock på gång. Och världsutställningen i
Shanghai handlade om hållbar stadsutveckling.
Drivkraften att bli världsledande i miljöteknik och
hållbarare lösningar kan leda till att kunskaperna
även i dessa frågor börjar gå åt andra hållet. Från
Kina till industriländerna istället för tvärtom.
Om vi ska ta tillvara den utveckling som sker
och också vara med och påverka är det viktigt
att vi som kommer från bostadssektorn i Sverige
också blickar österut.
Ann-Sofi Tapani, VD
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Breddas i sitt yrke
– varje dag
Är uppfinningsrik

Foto: Andreas Nilsson

Din snickare
Namn: Anna Stangenberg
Ålder: 27 år
Gillar: Träning, naturen,
musik och resor.

Sedan ett år tillbaka hjälper
möbelsnickaren Anna
Stangenberg Bostadens
hyresgäster med mindre
lägenhetsreparationer.
– Jag får träffa oerhört
många olika typer av
människor. Det är det bästa
med mitt jobb, säger hon.
Efter att Anna utbildat sig till möbelsnickare i Stockholm ville hon flytta
hem till hemstaden Umeå.
– Jag såg en annons om att Bostaden sökte en snickare och lämnade in
en ansökan, berättar Anna.
Nu har hon jobbat på Bostaden i
ett års tid och hon tycker att arbetet
är väldigt lärorikt.
– Som snickare får jag en enorm
bredd, säger hon.

Hennes ansvarsområden är Ersboda,
Mariedal, Sävar, Bullmark och Ersmark, vilket innebär en hel del tid i
bilen på väg mellan olika uppdrag.
– Från början handlade det mycket
om att bara hitta till rätt lägenhet,
säger Anna och skrattar.
Arbetsuppgifterna är skiftande –
byte av bänkskivor, lister, köksluckor
och dörrar, sätta upp kakel och måla.
På vintern fryser många lås sönder
och måste bytas, sommartid behöver
lekparker, fasader och staket fräschas
upp.
– Man får vara lite uppfinningsrik,
säger Anna. Till exempel har alla
lägenheter olika kök – från olika årtal
– och ibland går det inte att hitta en
färdig produkt. Då får man använda
fantasin och fixa lite själv. Och man
vet oftast inte så mycket om reparationen innan man går in i lägenheten.
Ibland kan jobbet vara mycket större
än vad jag uppfattat på felanmälan.
Hon fortsätter:
– Ingen dag är den andra lik. Jag
har ett oerhört fritt och varierande
arbete. Men samtidigt ansvarsfullt
eftersom jag går in i folks hem då de
inte är hemma. Efter att de gett sitt
medgivande förstås.

”Borde vara fler tjejer”
I vissa fall är lägenhetsinnehavarna
hemma då Anna kommer, och då kan
det bli en liten pratstund – om Anna
har tid.
– Ja, skrattar hon, det är väldigt
trevligt. Jag gillar att träffa nya – och
olika typer av – människor.
Som snickare på Bostaden är hon
ensam tjej, men inom reparationsgruppen, där även bland annat
vvs-tekniker och elektriker ingår,
finns ytterligare en tjej.
– Det är kul, men vi borde
vara fler! säger Anna.

Nu börjar det spännande juryarbetet
Vi har fått in sju förslag till novelltävlingen
som vi skrev om i Hej! i september. Nu börjar det spännande urvalet för juryn. Vinnaren får en ihopfällbar cykel och novellen
publiceras i decembernumret av Hej!
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Gå i B
– vinn os
biob
Får man som hyresgäst
ha hund i sin lägenhet och
är det ok att tapetsera lägen
heten själv? Testa vår webb
aserade Boskola så får du lära
dig mer om att bo i hyresrätt. Du
får bland annat veta hur du får
en lägenhet, vilka rättigheter och
skyldigheter du har som hyresgäst
och vad du ska tänka på när du
flyttar. Avsluta med att göra vårt
kunskapstest och vinn biobiljetter.

Nya Öbacka blir
allt populärare
Nu när de husen på nya Öbacka
börjar stå klara är det bara ett 20-tal
lägenheter som fortfarande är lediga. Av dem finns ett 15-tal i huset för
seniorboende. Bostadens kundcenter
konstaterar att det tagit lite längre
tid än det brukar att få lägenheterna
uthyrda. Men i takt med att allt fler
hyresgäster flyttar in och området
börjar bli färdigt blir det också mer
intressant för de som söker bostad.
De fem nya husen med sammanlagt
166 strandnära lägenheter ligger på
Ankargränd och Storgatan.

Trygghetsvand
ringar för säkra
bostadsområden
Det finns flera anledningar till att ett
bostadsområde känns otryggt. Dålig
belysning är en. Därför bjuder vi in
våra hyresgäster till ett 40-tal trygghetsvandringar under oktober och
november i alla bostadsområden.
Tunnelbacken är först ut
Vandringarna görs i samarbete med
Polisen, Umeå kommun och Hyresgästföreningen. Alla intresserade hyresgäster är välkomna att delta. Efter varje vandring går man igenom
de punkter som ska åtgärdas, när
de ska åtgärdas och av vem. Först
ut av alla områden är Tunnelbacken. Inför trygghetsvandringarna har
kvartersvärdar och fastighetsskötare
utbildats av polisen.
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Hedlunda – bo
mitt i händelserna

Just nu bygger Bostaden två nya
hus i korsningen Hedlundvägen–
Skolgatan. Husen är fyra och
åtta våningar höga, med fina
inglasade balkonger. Lägenheterna är planerade så att de har
mesta möjliga ljusinsläpp och

Bostaden erbjuder
fler sms-tjänster
Under vecka 40 lanserade vi fler
tjänster för dig med en personlig
sida:
Få sms från oss med Bostadenkort-erbjudanden, i enskilda
kundärenden och med påminnelse om att signera ditt avtal.

boyta. Alla lägenheter har specialfönster med extra tjockt glas
för att få en tyst inomhusmiljö.
Husen är klara för inflyttning i
maj 2011. Intresset är stort och
redan idag är 60 procent av de
40 lägenheterna uthyrda.

Är du också intresserad av en
lägenhet på Hedlunda? Du kan
gå in på www.bostaden.umea.se
för att läsa mer och titta närmare
på en av lägenheterna. Det går
också bra att ringa vårt kundcenter på telefon 090-17 77 00.

Talande webb
Det finns nu en
meddelandelogg på din
personliga sida
där alla sms och
e-postmeddelanden från oss
sparas så att du
kan gå in och
läsa när du vill.

Från mitten av november kommer du att kunna
testa Talande webb på Bostadens webbplats under
en månad. Idag har cirka 1 miljon människor läsoch skrivsvårigheter, 1,5 miljoner har annat modersmål än svenska, 175 000 har någon synnedsättning
och 400 000 har inlärnings- och kognitionsproblem
av något slag. Talande Webb gör webbplatsen tillgänglig för den stora grupp människor som har svårt
att läsa. Gå in och läs mer och testa Talande webb
på www.bostaden.umea.se.

Byggstart på Geografigränd 2
De nya husen på Geografigränd 2 har nu börjat byggas.
Det blir 137 lägenheter, varav 79 stycken är
1:or, 34 stycken 2:or och 24 stycken 3:or.
Det första huset beräknas stå
klart för inflyttning i mars
2012.
I samband med
att man bygger nytt
på Geografigränd ska
också en inglasad vinterträdgård byggas. Den kommer
att fungera som kvarterets mötesplats året runt och ska även kunna

användas för att ta emot studiebesök.
När bygget drar igång under vecka 40 börjar
man med att såga ned och även flytta träd. Därefter kommer man att gjuta grunderna till husen.
Detta kommer vara klart innan julen 2010.
De som bodde på Geografigränd 2
innan branden kommer att erbjudas
förtur till lägenhet i de nya husen.
Vill du veta mer om nya Geografi
gränd? Kontakta då Folke Parkle
som är projektledare, på
folke.parkle@bostaden.umea.se
eller 090-17 75 00.
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Bostaden-krysset
VÄNDER DU
DIG TILL VID
FRÅGOR OM
DITT BOENDE

HEDRA

MISSTAG

SITTER OFTA I BUREN
KRÄFTDJUR

UNDERHÅLLER

HONNÖRSKORT
HAR 3-5
LÅTAR

OXUDDE
83-2010

INKAST

PLANKMÅTT

MEDMÄNSKLIGT

SKEPPSÄNDA

TRÄD
DESS SPELPLATS ÄR I
SKOGEN
ILLVILLIGT
SON TILL
CLAUDIUS
KANSKE PÅ
KÖLAPP
DE
FÖRNÄMA

SKYDDAR
STRIDANDE

SKREV DEN
GIRIGE
ÄR JU
KASAMARK
EN...

EUROPEISK
HERRE I
INDIEN

SITTER
TRÅDEN PÅ
LAND I
VÄST

KAN VAGA
MOTIV
VARA
KUNG I
SAMLAR JUDA RIKE
KOMMUNHÖRS
ENS HANDFRÅN
LINGAR
SPILTAN

FÖRSTA
SOVPLATSEN
ÅDER

DEN LILLA
TUNNAN

MENADE
SES
BIOFILM
PÅ

TEMPELDANSARE
OFTA IHOP
MED ACK

EVA & ADAM PLATS
ANGRIPNA AV SKOLBLÅGRÖNT GOSSEN
ÖVERDRAG

EN
FALKMAN

GÖR DEN SOM KLINGAT
I GLASET
NATT- ARBETAR SOM
PIPPI HANTVERKARE

ÄR
DUKTIGA
HÄRMARE

REDSKAP
FÖR BAK
VERKAR
STÖDJANDE

FORSLAS
PÅ EN OCH
SAMMA
GÅNG

BEDRIVER
DRAGONSKOLAN
UTBYTE
MED

HUMBUG
OCH
LEKFULLT
GYCKEL

PÅ BIL I
ASMARA

MEDGER

ATOMKÄRNA

FINNS

BLIR JU
CURLINGBANA
EMELLANÅT

NEDSMUTSAD

KLUMPIG

SKOTT

BRA
SJÄLVSKOLBETYG
BEHÄRSKRYSSNING
VATTEN

TIDSANGIVARE

SPRÅK I
ASIEN

ORSABO

TVÅ LIKA

HAR OCKSÅ
ETT ÖGA
VÄSTERBOTTEN

SKOGSKATT
PLAST SOM
PANT

KOMPENSATION
ETT I
SUPER G
BLIR GLASS
I VÅFFLA
KÄRVE

SES DESSA
GÖRA PÅ
GAMMLIA
VID SEGER

KNIXADE

BLOMSTERPLATS

MÖRKBRUN
FÄRG UR
BLÄCKFISKAR

VINYLSKIVA
SOM ÄVEN
DENNE
BÄCKMAN
GJORT

HAR DU
SOM
HYRESGÄST

Lös vårt korsord. Du har chansen att vinna pocketogram.
Fem personer med rätt svar vinner ett pocketogram vardera. Mejla ditt svar med namn, adress
och telefonnummer till info@bostaden.umea.se eller per post till AB Bostaden i Umeå, Box 244,
901 06 Umeå. Märk kuvertet med ”Bostaden-krysset”. Senast 13 december vill vi ha ditt svar.
Lycka till!

Där du känner dig hemma

