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Goda grannar – bra att
ha när man behöver hjälp
Bäst som det var, tidigt i november,
satte det igång och snöa. Och en
hel del snö kom det. Som mest mätte
jag upp närmare 60 cm ute på min
gård cirka fyra mil norr om Umeå,
och all denna snö föll inom loppet
av några dagar.
Personligen gillar jag snö, åker
gärna skidor och kör snöskoter, men
när det kommer så pass mycket snö
på kort tid uppstår det lätt bekymmer.
En tisdagkväll när jag är på väg hem
från jobbet, ser jag en fastkörd bil i en
snövall som blåst in över vägen. Jag
stannar och går fram för att erbjuda
hjälp. Det visar sig vara min granne
som fastnat, och hon har bett sin

pappa komma med en spade för att
försöka få loss bilen. Nu var snövallen
både förhållandevis lång och djup, så
jag erbjöd mig att gå hem och hämta
traktorn för att kunna dra loss henne.
Så efter en promenad på cirka
en halv kilometer i snålblåst och snöyra,
några minuters skottande med traktorn
och gemensamt knuffande, fick vi till slut
loss hennes bil och kunde åka hem.
Den här gången var det jag som
hjälpte till, men nästa gång kanske det
är jag som behöver hjälp. Då vet jag att
jag kan lita på mina fantastiska grannar.
Björn Jonsson
Elektriker

90,9 %

39,6 %

är totalt
sett nöjda med
Bostaden.

besvarade kund
undersökningen.

94,5 %
kan rekommendera
Bostaden som
hyresvärd.

Hyresgäster fortsatt nöjda med Bostaden

Tack för alla svar

Årets kundundersökning genomfördes av företaget AktivBo. Undersökningen
skickades ut via mejl och brevpost och resultatet visar att många av våra hyresgäster trivs och är nöjda med sitt boende.
– Resultatet är väldigt glädjande och sporrar all personal att jobba vidare med
en bra och nära kundservice samt fortsätta utveckla de saker som våra hyresgäster anser att vi kan förbättra, säger Mikael Lundgren, kundchef på Bostaden.

Vinnaren av en Ipad mini blev Johanna
Westin Priemel. Hon har bott hos
Bostaden sedan 2008 och tycker att
undersökningen är ett bra sätt att tycka
till på. Vinnaren av en hyresfri månad
vill vara anonym.

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. 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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Tillbaka till 70talet!
Ta hand om brandvarnaren
så tar den hand om dig
Alla våra lägenheter har 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. Du är alltså skyddad i din
lägenhet i minst en timme – även om
det brinner utanför.
Så tar du hand om brandvarnaren
• Rengör den regelbundet med

en lätt fuktad trasa eller genom att
dammsuga den.
• Kontrollera att den fungerar minst
en gång i kvartalet och om du varit
bortrest under en längre tid.
• Testa brandvarnaren genom att
trycka in testknappen eller genom att
hålla ett nysläckt stearinljus under.
• Om den inte fungerar, kontakta din
kvartersvärd.

Tips! Fyll i ditt mobilnummer på www.skyddadigmotbrand.se så får du med jämna rum
sms-påminnelser om att testa brandvarnaren.

Vi löser dina
diskproblem
Du har väl inte missat att vi erbjuder att
installera din egeninköpta diskmaskin?
Och ska du flytta och vill ta med din
diskmaskin erbjuder vi att koppla ur
den och ser till att vattenröret och
avloppet stängs på rätt sätt, helt utan
kostnad. Dessutom kommer du från
och med nästa år att kunna beställa
en diskmaskin till din lägenhet i vår
webbutik Hemmafint.

Bilden är tagen på Ålidhöjd från en av
installationerna i vår ljusfestival Höstljus.
Med installationen ”The 70’s again” försökte vi återskapa 70-talets discokänsla
med en färgsprakande discoboll ackompanjerad av tidstypisk musik.

Vinn åkkort till
konstsnöspåret!
I samarbete med IFK Umeås
skidsektion ger vi dig som bor hos
oss chansen att vinna ett av åtta
åkkort till konstsnöspåret på
Nydala (värde 900 kronor).
För att vara med och tävla, svara
på frågan:
Vilket material har man traditio
nellt sett använt sig av när man
tillverkat längdskidor?
1. Hickory
X. Bambu
2. Björk
Skicka svaret och dina kontaktuppgifter till vinn@bostaden.umea.se
senast fredag 20 januari.
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Tema

Tvättstugan

– en omtumlande historia
Många av oss använder den. Vissa bråkar om den. De allra flesta tar den för givet. Men kanske
är det dags att uppvärdera tvättstugan? Arkitektstudenten Hanna Ivansson i Umeå har studerat
90 år av politik, luddfilter, bokningsscheman – och arga lappar.
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– Det finns så mycket spännande med
tvättstugan: Kvinnokamp, problematis
ka relationer, folkhemmets utveckling,
miljömässiga, ekonomiska och sociala
aspekter. Det är ett unikt utrymme,
säger Hanna Ivansson.
Hon har analyserat tvättstugans his
toria och ställning. Något som bland
annat mynnat ut i en utställning och
föreläsning i en av Bostadens tvätt
stugor på Berghem under hösten.
De första tvättstugorna kom till på
1920talet. Sverige hade en av de
sämsta levnadsstandarderna i Europa
– men nu ville socialdemokraterna
med statens hjälp modernisera landet.
Tanken var att göra svenskarna mindre
smutsiga – och att frigöra kvinnorna
från det mödosamma och tidskrävande
arbetet med handtvätt.
– Modeordet på den tiden var
hygien. Tvättstugan var ett medel för
att ta oss till framtiden, och bli sofis
tikerade, moderna människor, säger
Hanna Ivansson.
Sverige unikt
Hyresgästers rätt till tvättmöjligheter
skrevs till och med in i hyreslagen, och
med tiden fick nästan varje hyreshus
en gemensam tvättstuga. Sverige är

fortfarande det enda landet där det ser
ut så. Inte ens i våra nordiska grann
länder kan man räkna med en tvätt
stuga eller tvättmaskin när man flyttar
in i en lägenhet.
– Det är egentligen en fenomenal
lyx som vi har det i Sverige. Åk till
Norge! Då tror jag man blir glad över
att ha gemensam tvättstuga, säger
Hanna Ivansson.

Tvättstugan var ett
medel för att ta oss
till framtiden,
och bli sofistikerade,
moderna människor
Hanna Ivansson

Hon poängterar också hur viktig tvätt
stugan varit för kvinnor. Tidigare gene
rationers kvinnor har fått ägna mycket
tid och stor möda åt att tvätta för hand.
– Jag har intervjuat min mormor
som berättar hur de tvättade ur en
bäck, säger hon.

En källa till bråk
Att tvättstugan leder till bråk och arga
lappar grannar emellan är ett välkänt
faktum. Det vi bråkar mest om är tvät
tiderna. När någon har stulit din tvättid
eller kört över sin tid. Eller att man
inte har rengjort filtret i torktumlaren.
Ibland sker också rena stölder av kläder.
Hanna Ivansson har funderat över
hur konflikterna kan minskas.
– Skulle det kunna vara så att vi tar
hand om tvättstugan bättre om vi lär
känna våra grannar bättre? Eftersom vi
då känner mer ansvar och respekt.
Smarta itlösningar
Hos Bostaden har tvättstugorna
utvecklats med åren. Nya tvättstugor
som produceras idag får elektroniska
bokningssystem och ibland även
maskiner med inbyggd tvättmedels
dosering där hyresgästen betalar per
tvätt. Allt fler skaffar också egen
tvättmaskin till sin lägenhet.
– Men det är ganska dyrt att köpa
och ha en egen tvättmaskin. Den
gemensamma tvättstugan är en väldigt
bra lösning även i framtiden. Jag tror
att det finns många smarta itlösningar
som kan minska konflikterna, säger
Hanna Ivansson.

3 tips från Hanna Ivansson för att slippa bråk om tvättstugan
med grannarna.
• Skriv inte lappar! Sök istället upp personen som du har
blivit irriterad på.
• Tänk att det som jag ser som en sanning behöver inte vara en
sanning för någon annan. Vi ser olika på saker. Jag tror att man ska
försöka vara mer hänsynsfull. Har någon glömt tömma luddfiltret
behöver det inte betyda att den personen vill sabotera just för dig.
• Fråga dig själv hur du skulle vilja bli bemött av dina grannar.
HEJ DECEMBER 2016
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Sång och musik
förenar grannarna
på Fjällsippan

Almer Markström och Holger
Larsson spelar gitarr och
dragspel för grannarna – ett
uppskattat inslag vid träffarna
på Fjällsippan.

Varje torsdag träffas grannarna
på Bostadens 60-plusboende
Fjällsippan i Holmsund och
sjunger och fikar tillsammans.
88-årige Holger Larsson är en
av eldsjälarna bakom träffarna.
– Man måste göra saker
ihop. Annars blir det inget
roligt, säger han.
Övar på tisdagar
Pensionärerna på Fjällsippan ses så
här och sjunger varje torsdag. Dessut
om övar man tillsammans varje tisdag.
6

Håller i trådarna
De som håller i trådarna är Holger
Larsson och BrittInger Persson, som
båda bor i huset.
– Det är mycket bra att bo här. Men
det måste finnas någon som ordnar
nåt. Annars sitter man bara för sig
själv, säger Holger.
BrittInger fyller i:
– När vi flyttade hit hade kommu
nen en som ordnade de här träffar
na. Sen slutade hon och gick i pen
sion. Då tog vi över. Det ska handlas
och köpas in varor och ordnas. Men
jag tycker bara att det är trevligt!
HEJ DECEMBER 2016

Ann-Mari Hörnström är med varje
torsdag och gillar att sitta och ”pjöller”.

En eldsjäl
Holger Larsson har alltid känt sig
som en eldsjäl. Han har ett långt och
spännande yrkesliv bakom sig.
– Jag började som sjöman 1944 och
var på båtar till 1962. Det var jäkligt
bra! Man fick lära sig att veta hut. Sen
har jag varit föreningsmänniska i alla
år. Suttit i styrelsen i Sandvik i 50 år.
Då faller det sig naturligt att man vill
vara med och ordna saker, säger han.
Dragspel och gitarr
Holger visar några sånghäften som
han har tagit fram till träffarna. Där
HEJ DECEMBER 2016

finns både religiösa sånger och visor
med egna, ibland lite fräcka, texter.
Han spelar själv dragspel och får
ofta hjälp med kompet av gitarristen
Almer Markström.
Uppskattat
Träffarna är mycket uppskattade hos
de som bor på Fjällsippan. AnnMari
Hörnström är med varje torsdag och
berättar att det alltid är trevligt.
– Vi brukar säga att vi sitter och
”pjöller”. När man är ensam är det
jättebra att få komma ut och få en prat
stund med grannarna, säger hon.
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Kvartersrådet på
Tunnelbacken, övre
rad från vänster:
Anahita Ghazinezam,
Ola Thunstedt, Zaida
Ingerlund. Nedre
rad, från vänster: Eija
Salomäki, Björn Lif.

Eldsjälar som lyfter kvarteret
Med omkring 600 hushåll
som samsas på en relativt liten
yta har en grupp hyresgäster
hittat nya sätt att skapa
grannsämja och trivsel. Hej
möter Anahita Ghazinezam,
kvartersrådsordförande som vet
hur man får saker att hända.
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På Tunnelbacken, mitt emellan Norr
lands universitetssjukhus och Ålidhem,
hittar du omkring 600 av Bostadens
lägenheter och studentrum. Här huse
rar bland andra Anahita Ghazinezam,
journalist och krönikör i full färd att
skola om sig till träslöjdslärare.
– Tunnelbacken var faktiskt inte mitt
förstahandsval. Tunnelbacken är som
Ålidhem – utan det roliga. Inget cen
trum, ingen skola, inga fotbollsplaner,
knappt några lokaler för föreningar

och företag att hyra. Här finns bara en
liten pizzeria och en hårsalong. Det är
tyst – förödande tyst ibland. Därför mås
te vi i kvartersråden lägga manken till
för att få saker att hända, säger Anahita.
Eldsjälar i kvarteret
Och att man ”får saker att hända”
råder det inga tvivel om. Tillsammans
med andra engagerade hyresgäster dri
ver Anahita ett kvartersråd som bland
annat skapat en egen hemsida där
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medlemmar kan boka lokaler och helt
gratis låna utrustning som kvartersrå
det köpt in. Som om inte det vore nog
samarbetar Tunnelbacken dessutom
med områdets övriga kvartersråd,
bland annat i samband med den årliga
populära Gluntenfestivalen.
– Vi är fyra olika kvartersråd med
över 600 hushåll på ett mycket litet
område. Förtätning i stadsrummet kan
innebära anonymisering, men vi för
söker motverka det. Tack och lov har
vi eldsjälar i kvarteret som inte ger sig.
Till exempel Zaida Ingerlund och Eija
Salomäki i vårt kvartersråd som styrt
upp julfester och Adrian Löwander
som ligger bakom Gluntenfestivalen.
Annonstavla – en stor framgång
Ni har hittat ett effektivt sätt att styra
över utlåning av lokaler och utrustning,
berätta hur det går till.
– Vi har en hemsida med tydliga
instruktioner hur man lånar borr
hammare, symaskin, pirra och våra
gemensamma lokaler. Genom att digi
talisera bokningsscheman har vi lyckats
göra det enkelt för många i kvarteret
att boka, samtidigt som hyresgäster
utan digital vana alltid kan ringa ett
nummer. Den största framgången har
varit facebookgruppen "Tunnelbackens
annonstavla" där vi hyresgäster kan fråga
och svara, köpa och sälja, klaga och
prisa. Ett stort nederlag i kvarteret var
när Upab konverterade alla våra gäst
parkeringar till betalparkeringar. Via
annonstavlan lånar nu hyresgästerna
varandras parkeringar för att komma
undan de stora kostnader detta skulle
innebära för deras besökare.
Möjlighet att påverka
Smart! Hur kommer det sig att du enga
gerade dig i kvartersrådet?
– Makt. Genom kvartersrådet finns
möjlighet att påverka det som händer i
ens kvarter. Vi kan ifrågasätta, protestera,
belöna och driva frågor. Det är ett stort
politiskt forum i mycket litet format.
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Kvartersrådet på Tunnelbacken har
bland annat skapat en hemisda för
att undelätta för de boende att boka
lokaler och låna utrustning.
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Bilda ett kvartersråd
Du och dina grannar kan själva
påverka er boendemiljö genom att
bilda ett kvartersråd. Kanske vill ni
arrangera gårdsfester eller fikastunder, köpa in trädgårdsmöbler eller
en julgran till innergården? Då kan
ni få ekonomiskt stöd från Bostaden.
Sammanlagt kan ni få upp till 15 000
kr per år till ert område, beroende
på antal lägenheter eller studentrum
och total boendeyta. Det finns idag
cirka 40 kvartersråd i våra områden.

Några tips på vad ni ska tänka på om
ni funderar på att starta ett kvartersråd:
• Ni måste vara minst tre personer
som bildar en styrelse. Någon i
styrelsen måste vara kassör och
ansvara för ekonomin.
• Ni behöver hitta en revisor som
granskar kassaboken varje år.
• Kvartersvärden finns till hands hela
året för att hjälpa till.

Mer information om hur man bildar ett kvartersråd hittar du på:
bostaden.se/hyresgast/safungerardet/kvartersrad

Tips för dig som har
kallt i lägenheten
Vi försöker hålla en jämn temperatur i våra lägenheter, året
runt. Om du tycker att det är
för kallt eller för varmt finns det
några saker du kan göra själv
för att påverka temperaturen.
Om du har 21 grader eller varmare
inomhus slår termostaten av och
elementet blir kallt. Det är alltså helt
normalt.
Om temperaturen är någon grad
för låg, kontrollera att termostaten är
rätt inställd. Om temperaturen fortfarande är för låg eller för hög ringer du
din kvartersvärd så hjälper hen dig.
Täck inte för elementet
Det måste finnas ett utrymme både
ovanför och nedanför elementet för
att luften ska kunna cirkulera. Om du vill
ställa en soffa framför elementet, lämna
ett mellanrum på 15–20 centimeter.
Långa gardiner lurar termostaten
Om gardinerna täcker termostaten
blir avkännaren lurad. Det kan ge flera
grader lägre rumstemperatur. Se till att
gardinerna inte täcker för, så att termostaten kan känna av rumstemperaturen.
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Vrid på termostaten några gånger
Ett normalt element är varmare upptill
än nertill. Ju kallare ute, desto varmare
känns elementet. Ibland kan det dock
bli stopp i reglaget i termostaten. Om
ditt element inte blir varmt på vintern,
kan du vrida termostatventilen fullt ut
och tillbaka några gånger. Lämna se-

dan termostaten i fullt öppet läge, det
vill säga vrid motsols tills det tar stopp.
Då ska elementet bli varmt på en kvart.
Har du rätt temperatur hemma?
Är du osäker på om du har rätt temperatur i din lägenhet är du välkommen
att kontakta din kvartersvärd.
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Prylar

Lokala julklappar
På jakt efter julklappar? Varför inte satsa på lokala
och hållbara varianter till hela familjen? Här är fem tips
på snygga och klimatsmarta klappar som gör succé:

Stilsäker vintage
I höst firade Myrorna
120 år, och i dagens
konsumtionshets är det
viktigare än någonsin att
tänka ett extra varv när
shoppingsuget kickar in.
Då modet dessutom som
bekant går i cykler är det
perfekt att jaga julklappar
bland någon av stadens
vintagebutiker. Trendigt,
snyggt och miljövänligt.
Myrornabutiken på Ersboda
är ett utmärkt ställe att börja!

Smycken som spelar roll
Fem år har gått sedan Umeådesignern
Alexandra Karlsson startade smyckesföretaget
Alexandra Inn. Idag arbetar hon uteslutande
med återvunnet material och miljövänligt
producerade produkter. Bland annat har gamla
spelpjäser förvandlats till snygga smycken.
Hennes kollektion hittar du på Källberg/Elmberg
på Rådhusesplanaden.
Alfapetsmycke från Alexandra Inn 350 kr,
Källberg/Elmberg

Ikoniska 60talslöv
Formgivaren Stig Lindberg
föddes i Umeå den
17 augusti 1916. Hans
mönster Berså skapades
1960 och har blivit
närmast ikoniskt. Brickor,
kökshanddukar och mycket
annat med motivet hittar
du i butiken Eljest, som
numera huserar i gamla
Stadsbiblioteket.
Kökshandduk, Berså,
Eljest 125 kr
Bada bort vinterkylan
På nyöppnade Navet hittar du allt från gym
och motionssimning till vattenrutschbanor
och klättervägg. Ett perfekt sätt att mota
bort vinterkylan och samtidigt få röra på
sig, helt enkelt. Klippkort Navet 12 ggr: Barn/
ungdom/student 1 000 kr, Vuxen 1 450 kr
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Mat

Så fixar du ett
grönare julbord!
Glöm lutfisken, skinkan och revbensspjällen. Nu är det dags
att låta den vegetariska maten ta plats på julbordet.
Det tycker åtminstone matbloggaren Gustav Johansson,
som driver bloggen Jävligt gott.
– Trenden är väldigt tydlig att fler
vill äta mer växtbaserat. Jag tror
att ju fler enkla och bra vegetariska
alternativ vi kan visa upp, desto fler
kommer att välja grönt före kött på
julbordet, säger han.
Många av de klassiska julrätterna är
enkla att byta ut mot vego-alternativ, som prinskorven, köttbullarna och
skinkan. Där finns det färdiga alternativ
man kan köpa i affären.
– Skinkan kan också bytas ut mot till
exempel en ungsbakad och griljerad
rotselleri eller kålrot om man vill ha ett

mer grönsaksbaserat alternativ, säger
Gustav Johansson.
För den som har lite mer energi att
lägga på matlagningen tipsar Gustav
Johansson om en vegetariskt sill.
– Lägg in lättkokta aubergineskivor
i först en vanlig 1-2-3 lag och sedan i
valfri marinad. Det blir jättebra!
Vad är ditt måste på julbordet?
– Jag brukar rulla mina egna handgjorda vegoköttbullar, gjorda på
vegofärs och uppkryddade med kryddpeppar och dijonsenap. Blir supergott!

Fler tips och recept finns på Gustavs blogg Jävligt gott, som du hittar på javligtgott.se.

Gustav Johanssons recept:
Vegetariska julköttbullar
(3–4 portioner)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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1 paket vegofärs, ca 300 g
1,5 dl ströbröd
1,5 msk potatismjöl
2 dl havregrädde
1/2–1 dl vatten
1 gul lök
1,5 msk god grönsaksfond
1 msk kinesisk soja
10–12 korn kryddpeppar, mortlade
Mjölkfritt smör att steka i
Salt och svartpeppar

GÖR SÅ HÄR
1. Hacka löken fint och stek mjuk i
smör. Ha i färsen och kryddpeppar
och låt steka med i några minuter så
den får lite färg.
2. Blanda 1 dl havregrädde, soja
och fond i en skål och häll ner i
färsen. Låt steka med i några minuter
och späd med lite vatten om den blir
torr för fort.
3. När färsen har kokat ner i någon
minut och alla smaker blandats tar
du stekpannan åt sidan.

4. Blanda ströbröd, potatismjöl och 1 dl
havregrädde i en bunke och låt dra i
30 sekunder. Ha därefter ner färsen i ströbrödet och rör om rejält så att allt blandas. Smaka av med salt och peppar
och kryddpeppar om det behövs. Smeten ska vara lätt att forma till bollar men
inte så torr så att den känns otrevlig.
5. Handrulla bullar, ca 2,5 centimeter
i diameter. Stek dem först på ganska
hög värme i ca 5–10 minuter i mycket
smör och låt dem därefter stå några
minuter till på låg värme.
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Områden
Lokalhyresgästen

Det här är Tomtebo
Välkommen till ett av Umeås nyaste och snabbast växande
bostadsområden – Tomtebo. Sedan byggstarten 1990 har
området haft ständig tillväxt, och Tomtebo har dessutom fått
grannområden som Tavleliden och Nydalaviken.
Närheten till Umeå universitet såväl som natur gör Tomtebo till
en riktig favorit för studenter och unga barnfamiljer.

Tips på nöje och fritid
Skidor: Nydalas konstsnöspår öppnar
ofta redan i november
Actionsport: KFUM:s lägergård erbjuder
klättring, skateboardramp, bike park,
parkour och mycket annat.
Bad: Nydalabadet har förutom badstrand även tempererade bassänger,
minigolf och beachvolleyplaner.
Övrig sport: Runt Nydalasjön är det
cirka 1 mil och spåret är populärt
bland stadens löpare. Dessutom finns
flera tennisbanor och padelbanor i
anslutning till badplatsen.
Restauranger/nöje: Restaurang
Ruccola ligger mitt i bostadsområdet.
På Ålidhem centrum cirka 1 kilometer
från Tomtebo finns flera olika restauranger och krogar att välja mellan.

Maria Östlund har en bakgrund som
journalist på Sveriges Radio, men
satsar nu för fullt på den stora passionen: yoga. I september slog hon upp
portarna till egna yoga-studion mitt
i centrala Umeå.
Grattis till öppningen av Love Yoga,
hur hamnade du här?
– Jag tänkte egentligen öppna en
liten yogashop till att börja med, det
är svårt att hitta rätt lokal. Men så
hörde Torbjörn från Bostaden av sig
och tipsade om den här, då var det
bara att satsa fullt ut!
Vad var viktigt när du sökte studio?
– Läget är viktigt, här är det nära
till busshållplats och många företag
i området. Och lokalen är luftig, trots
att det är en källarlokal har den stora
fönster och är väldigt ljus.

Område
Avstånd till Umeå centrum:
Cirka 5 kilometer
Byggdes:
1990–
Bostaden på Tomtebo:
Cirka 320 lägenheter

Historik
Stadsdelen Tomtebo har fått sitt namn från Tomtebo gård, som anlades i
slutet av 1800-talet av ingenjör Axel Cederberg. Gården revs 2016.
1990 började byggnationen på Tomtebo, och Bostadens första hus uppfördes 1992. Under 2000-talet har området expanderat snabbt.
Det finns idag två skolor på Tomtebo – Tomtebogård som är en 1–5
förskola och F–1 skola, och Sjöfruskolan som byggdes ut under 2008–2009
för att kunna ta emot den stora ökningen av barn som skett i takt med att
allt fler barnfamiljer flyttat till området. Här finns idag inte mindre än sex
förskolor, och området är ett av de i Sverige med lägst genomsnittsålder.

Berätta, vad är Viryayoga?
– En dynamisk yogaform som
kombinerar nutida kunskap om anatomi och kroppens rörelsemönster,
med den österländska filosofin som
grundbult. Vi fokuserar på mobilitet
och sund rörlighet.
Vilka är det som kommer till Love Yoga?
– Väldigt blandat. Mitt mål har varit
att vara så bred som möjligt, och vi
har allt från totala nybörjare till folk
som är på en ganska avancerad
nivå. Ganska mycket killar också, det
är jättekul!

Vill du testa yoga?
Nu får alla som bor hos Bostaden
10 % rabatt på Love Yogas 10-kort.
Gäller mot uppvisande
av Bostadenkortet.
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5 snabba
I varje nummer möter vi en hyresgäst
som tipsar om sina nöjesfavoriter. Denna gång:

Ulla Gidlöf
Receptionist

MAT & DRYCK
Var går du helst ut och äter
i Umeå?
– TC så klart, god mat och
mycket trivsamt!
Och om du själv står för
matlagningen, vad bjuds det
då på?
– Då blir det Janssons frestelse
med rödbetor.

PÅ TV

MUSIK

Vad följer du på tv just nu?
– Så mycket bättre i TV4.

Vilken är årets bästa låt?
– Oj, det var svårt. Kanske
när Little Jinder sjöng Tommy
Nilssons låt ”Sex med mig” i Så
mycket bättre.

Har du några planer på
teaterbesök i höst?
– Ja, After Dark i april
på Idun.

Vilken är din bästa
konsertupplevelse?
– Det måste vara Lena PH
”jag är ingen älskling” i höstas –
den hade allt.

Finns det något galleri eller
museum du vill tipsa om?
– En snöig vintersöndag myser
jag helst hemma i mitt eget
paradis. Jag kan ju gå runt och
titta på mina tavlor och gamla
saker om jag vill.

Har du någon favorit tvserie
eller genre?
– Jag vill gärna skratta,
det gör jag till exempel
till Tobias & Morran eller
Absolutely Fabulous.

Och vilken artist vill du helst
av allt se på en Umeåscen
under 2017?
– Varför inte Maroon 5,
”Moves like Jagger”.

KONST/TEATER/DANS

Har du något favoritkafé att
tipsa om?
– Fikar inte ute, jag vet faktiskt
inte varför.

LÄSNING
Vilken var den senaste boken
du läste?
– Carolina Gynning – Laura,
flickan från havet. Den var
bara 8x12 centimeter stor men
489 sidor, gjord som ett block –
inte bok.
Hur ser läsvanorna ut när det
kommer till dagstidningar och
månadsmagasin?
– VK i pappersformat – kaffe
och tidningen är det bästa på
morgonen. Och jag lyxar till det
med ett månadsmagasin:
Hem & Antikt.

ULLA GIDLÖF FRÅN: ALVIK BOR: VÄST PÅ STAN GÖR: RECEPTIONIST PÅ FOLKETS HUS SEDAN 29 ÅR
INTRESSEN: BARNBARNET MATTIAS, SY & STICKA, MÅLA TAVLOR, SUDOKU OCH NJUTA AV LIVET

14

HEJ DECEMBER 2016

Bostaden-krysset

Lös krysset – vinn ett paraply
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 varsitt paraply.
Senast fredag 20 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 var ”klimatsmart”. Stort grattis till er fem som vann varsin bricka.
Margareta Nyberg, Matilda Bergström, Maria Jonsson, Adam Kingcha och Kerstin Salomonsson
HEJ OKTOBER 2016
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POSTTIDNING B
Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå

Vinn honung!

God jul

önskar alla
vi på
Bostaden

Mejla dina svar till vinn@bostaden.umea.se och skriv Grannquiz i ämnesraden. Du kan också skicka dina svar med brev till AB Bostaden, Box 244,
901 06 Umeå. Märk kuvertet med Grannquiz. Senast fredag 20 januari vill
vi ha ditt svar. Femton vinnare får varsin honungsburk.
Om du skickar in ditt svar via posten, skriv dina kontaktuppgifter här:
Namn:
Adress:
Telefon:

1
Det gäller att inte störa sina grannar sent på
kvällen. Vem skrev följande rader? ”Man dan
sar däruppe – klarvaket är huset fast klockan
är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt
tak är en annans golv.”
1. Nils Ferlin
X. Veronica Maggio
2. Povel Ramel

2
“HeyDiddlyHo, Neighboreeno” och
”Okillydokilly” är tre fraser som känns igen från
tvserien The Simpsons. Uttrycken kommer från
Homer Simpsons religiöse granne, som ofta
väcker Homers ilska. Frågan är – vad heter han?
1. Moe Szyslak
X. Ned Flanders
2. Nelson Muntz

3

Vinnare i förra numrets quiz
Vinnare i förra numrets quiz: Leelamani Svensson, David Meyers,
Pia Westberg, Ronny Smeds och Ahmad Ghasimi.
Tack för alla bidrag i tävlingen!

Den svenske 1700talspoeten Erik Johan
Stagnelius skrev i dikten ”Vän, i förödelsens
stund” de berömda orden: ”Natten är dagens
mor, Kaos är granne med…” – ja, vadå?
1. Ordning
X. Kärlek
2. Gud

