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Nu ger vi våra
utemiljöer
ett ansiktslyft
Våra utemiljöer engagerar! Jag blev ansvarig för Bostadens
utemiljöer 1999 och har under mina dryga tio år på posten fått in mängder av synpunkter från våra hyresgäster.
Det brukar ofta bli en konstruktiv och givande dialog som
ger nya uppslag och i slutändan kan bidra till att förbättra
utemiljöerna. Den allt större mediala fokuseringen på
trädgårdar och utemiljöer de senaste åren har också gjort
att kunskapen om frågorna har ökat hos gemene man.
Jag tycker att vi på Bostaden har utvecklats inom området – både praktiskt och teoretiskt. Vi har en tydligare linje
nu när det gäller miljövänlighet, trygghet, odlingar och
belysning. Våra gräsklippare och andra trädgårdsmaskiner
är till exempel numera miljöanpassade och vi använder
inte längre konstgödsel. Vi har också ett flitigt utbyte med
trädgårdsansvariga på andra kommunala bostadsbolag,
inte minst genom SABO, som gett ut boken 5 steg för att
styra skötsel av utemiljö.

Tillsammans med dig
Allt detta innebär att förutsättningarna för att utveckla
Bostadens utemiljöer är bättre än någonsin, även om det
alltid är en ekonomisk utmaning att klara satsningarna
med egna resurser. Vi arbetar medvetet för att öka enga-

Fri entré till två
Umeå FC-matcher
Lördag den 12 juni spelar Umeå
FC mot Vasalunds IF klockan 16
och lördag den 4 september
möts Umeå FC och Östersunds
FK klockan 15. Båda matcherna
är på Gammliavallen. Visa ditt
Bostaden-kort så får du och en
vän gå in gratis på matcherna.

gemanget kring utemiljöerna ute i våra gårdsföreningar,
bland annat tillsammans med våra kvartersvärdar. Det är
en styrka om vi kan jobba tillsammans med dig och alla
andra hyresgäster i denna fråga. Vi jobbar ju mot samma
mål – att skapa så trivsamma och väl fungerande utemiljöer som möjligt.

Välkomnande entréer
2009 startade vi ett projekt vars mål är att lyfta samtliga
Bostadens utemiljöer inom tre år. Fyra trädgårdstekniker, geografiskt indelade i ett område var, är drivande i
projektet. De jobbar nära våra fastighetsskötare som har
fått en utbildning i hur vi ska arbeta med våra utemiljöer.
Juni–augusti har teamet hjälp av två sommarjobbare, som
även utbildats kring utemiljön. Teamet har kommit en bra
bit på väg mot vårt mål och du kan se resultatet av deras
insatser på många håll i vårt bestånd. På flera områden
har de till exempel skapat välkomnande och för Bostaden
typiska entréer med hjälp av vitt grus och nya blommor.
Trevlig sommar!
Sverker Moritz
Arbetsledare för fastighetsskötarna och trädgårdsteknikerna

Halva priset på
Holmsunds Tropikhus

Halva priset på Visfestival på Holmön

Med Bostaden-kortet kan du som
är hyresgäst gå in på Holmsunds
tropikhus till halva priset. Erbjudandet gäller både vuxna och
barn. Vuxna betalar 30 kr (ordinarie pris 60 kr) och barn upp till
18 år betalar endast 20 kr (ordinarie pris 40 kr). Begränsat antal,
först till kvarn gäller. Erbjudandet
gäller till och med 31 augusti.

Du som visar upp ditt Bostadenkort betalar halva priset till
enstaka konsertpass, gäller
högst två biljetter. Ordinarie
pris för enstaka konsertpass är
180 kr. Festivalpasset (alla tre
konsertpass) kostar 450 kr. Barn
under 15 år i vuxens sällskap
går in gratis. Kolla in artisterna
på www.visfestivalen.nu

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: Johan Gunséus.
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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Bostadens tyck till-funktion 		
på webben är populär
Tack vare vår tyck till-funktion på webben har
vi fått många bra frågor och synpunkter. Här är
några av dessa och vissa har vi redan åtgärdat.
Synpunkt: Bostaden bör ta sitt ansvar när det gäller sopsortering
och kompostering.
Det här har vi gjort: Vi jobbar hela tiden för en bättre sopsortering
och har sedan 2007 gått igenom våra fastigheter inför införandet
av matavfallssortering. Vi kan nu erbjuda över 10 000 kunder möjligheten att sortera matrester. Självklart vill vi att det ska bli ännu
bättre, men det kräver både planering och investeringar.
Synpunkt: Hur använder man sitt Bostaden-kort för att för få rabatt?
Det här har vi gjort: När du vill nyttja ett erbjudande via Bostadenkortet behöver du bara visa upp ditt kort så får du rabatten. Om
du inte har ett Bostaden-kort redan kan du kontakta din kvarters–
värd så hjälper hon eller han dig.
I det här numret av Hej! har vi flera fördelaktiga Bostadenkorterbjudanden till dig som hyresgäst.
Synpunkt: Varför har ni plockat bort information om platsnummer
på lediga bilplatser?
Det här har vi gjort: Problemet uppstod i samband med lanseringen
av personliga sidan och har nu åtgärdats så att du kan se nummer
på lediga bilplatser.

Umeå. Mer miljö.
I slutet av april lanserades miljöportalen ”Umeå mer miljö” där
du kan testa och jämföra din
miljöpåverkan och få tips och
råd för att leva mer miljövänligt.
Bostaden tillsammans med de
övriga kommunala bolagen
står bakom ”Umeå mer miljö”
och har med portalen tagit ett
samlat grepp och skapat en
gemensam plats för allt som
handlar om miljö och klimat i
regionen.
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Foton: Johan Gunséus

Hyresgästerna med när Hållbara
Jättesatsningen Hållbara Ålidhem, som
ska omvandla Ålidhem till en hållbar
stadsdel, växlar upp. I maj inledde Bostaden en dialog och samlade in synpunkter
från hyresgäster, intresseorganisationer,
Bostadens personal och representanter
från kommunen. Bland annat via evenemang på Ålidhem och universitetet.
– Vi bygger det Hållbara Ålidhem tillsammans, därför är
det jätteviktigt att vi får höra så många röster som möjligt,
säger Carl Wangel, projektledare för aktiviteterna.
Han har under maj och början av juni fått in massor av
synpunkter.
– Det har varit en intensiv och givande dialog. Vi har fått
många konstruktiva förslag som vi definitivt kommer ta med
oss in i projektet när det nu går från idé- till genomförandestadiet.

– En jättespännande satsning som kan göra Ålidhem till
en föregångare när det gäller nya miljölösningar i miljonprogram, säger Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd. Vi satsar
extra resurser för att tillsammans med de boende skapa en
trivsammare boendemiljö.

Omfattar 500 lägenheter
Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun har fått 		
33 miljoner kronor av Delegationen för hållbara städer för
projektet. Av dessa har Bostaden fått 25 miljoner kronor.
Merparten går till energisparåtgärder, och satsningen
omfattar bland annat ett lågenergihusbygge på Geografigränd samtidigt som man upprustar miljonprogramhusen

Trivsammare och tryggare miljö
Hållbara Ålidhem gäller stora delar av stadsdelen Ålidhem
och kommer att pågå fram till slutet av 2014. Den övergripande målsättningen är att halvera energianvändningen
för en stor del av Bostadens fastigheter, skapa trivsammare
och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara
stadsdelen.
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Önskemål om information från Bostaden på fler språk. Det är en av synpunkterna som kommit fram under dialogen med hyresgäster, intresse
organisationer, Bostadens personal och representanter från kommunen.

Vad har du för förväntningar
på projektet Hållbara Ålidhem?
Foton: Andreas Nilsson

David Franzén,
Tunnelbacken :
Intresset var stort när
Carl Wangel höll i
hållbarhetsvandringar
och workshops för att
samla in synpunkter
om Hållbara Ålidhem.

– Jag vet inte så mycket
om det, men tycker så
klart att det låter bra att
Bostaden satsar på miljön
och en hållbar utveckling.

Hanna Selinder,
Berghem:
– Jag tycker att det är
bra att de ser framåt och
tittar på nya lösningar.
Förväntningarna just nu
är väl att det byggs som
det är tänkt!
Ludvig Bohlin,
Berghem:

Ålidhem tar fart
med fokus på energi, klimat och attraktiv boendemiljö.
Upprustningen har Bostaden planerat sedan länge och de
extra pengarna möjliggör en större satsning på boendemiljön. Sammanlagt omfattas 500 lägenheter, varav 137 är
nybyggnationer.
– Att få in ett brett underlag är viktigt när så många
berörs, säger Elisabeth Lind, kommunikationschef på
Bostaden. Vad är hållbarhet för våra hyresgäster? Hur vill
de rusta upp sina lägenheter och vad är en rimlig hyresnivå i förhållande till högre standard? Hur vill de ha sin
utemiljö, belysning och så vidare? Därför satsar vi mycket
kraft på att få igång en bra dialog.

Evenemang på Ålidhem och universitetet
En officiell invigning av Hållbara Ålidhem hölls den 3 juni.
På plats fanns bland andra Peter Örn, ordförande för rege
ringens delegation för hållbara städer. Under maj arbetade
Bostaden hårt för att samla in synpunkter, framförallt från
sina 4 000 hyresgäster (varav 2 000 är studenter) på Ålidhem, men också från övriga Ålidhemsbor, näringsidkare,
föreningar, politiker med flera. Evenemang anordnades på
Ålidhem, universitetet och Mariehemsängarna. Det fanns
till exempel chans att tycka till om Ålidhem och vinna en fri
månadshyra samt att vinna en läcker ihopfällbar cykel i en
fartfylld tävling. Projektledaren Carl Wangel höll dessutom i
workshops och hållbarhetsvandringar där det fanns möjlighet att på plats tycka till om miljön på Ålidhem.

– Jag har inte hört så mycket om det. Men mina förväntningar är att koldioxid
utsläppen ska minskas och
att återvinningsprocessen
ska skötas både smidigare
och bättre. Det är en långsiktig investering som man säkert kommer att
tjäna på både ekonomiskt och miljömässigt.

Sylvia Andersson,
Öst på stan:
– Det har jag ingen åsikt
om, för jag har inte hört så
mycket om projektet. Men
det jag har hört tycker jag
låter bra.

Ålidhem
får ett eget
kulturhus
I höstas fick Umeåborna,
med hjälp av paintballkulor och papper och
penna, tycka till om vad som skulle fylla lokalerna
efter flytten av Ålidhems fritidsgård. Resultatet visade att de flesta ville ha ett musik- och kulturhus.
Och så blir det!
Studiefrämjandet kommer att hyra lokalerna
och skapa ett kulturhus, med utrymme för teater,
konserter, replokaler, inspelningsstudio och dansstudio. Huset ska gå under namnet Klossen.
– Med tanke på resultatet från kampanjen
är det här mycket tillfredsställande. Ett kulturhus
kommer att skapa utveckling och tillväxt för hela
området, säger Elisabeth Lind, kommunikations5
chef på Bostaden.

– Jag är väldigt förtjust i vår stora
balkong, berättar Maria Lindqvist.
Här har jag plats att pyssla med
mina växter.

Foton: Andreas Nilsson

Växterna trivs på Marias ba
Maria Lindqvist säger att hon inte har gröna fingrar. Men
hennes stora balkong på Ystarvägen med prunkande
växter signalerar något annat. Här samsas bland annat
humle, penséer, luktärter, aster, lavendel och malva med
ätbara saker som chili, tomater och paprika.
– Jag växte upp på landet och trivs med att ha mycket grönt omkring mig, berättar hon.
Maria Lindqvist flyttade med sin
sambo till Umeå från Örnsköldsvik
för fyra år sedan. Att de hamnade på
västra Ersboda var en slump, men
den voluminösa balkongen avgjorde
valet av lägenhet.
– Det är söderläge och storleken
gör att det finns möjligheter att skapa
något kul och pyssligt, säger hon.
Intresset för växter fick hon med
sig från barnsben. Hennes mamma
drev ett vandrarhem i en 1700-talsherrgård i Överhörnäs utanför
Örnsköldsvik och kopplade gärna av
med att påta i trädgården. Marias
syster i Göteborg är också en trädgårdsentusiast som inspirerat.
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– Jag är absolut ingen expert, men
tycker det är kul att pilla på. Och så
stillar det min längtan till landet och
naturen en smula.

Inspiration från Orienten
När Hej! är på besök skiner solen
på den gästvänliga balkongen, där
Maria fått plats med mycket utan att
det känns trångt. Mitt bland växter,
lyktor, prydnadsfigurer och växthus
har de tre katterna Oskar, Fanny och
Alexander två katthus med utkikstorn
och krypin där de kan leka, busa och
vila. En hel del av sakerna på balkongen går i en orientalisk stil med
sirliga detaljer och mycket färger.

– Tidigare har det varit mycket
shabby chic, vitt, lite slitet och romantiskt, men på senare tid har jag
övergått mer till att inspireras av det
orientaliska, det ger en mysig och
varm känsla.

Övervintrar växter
Maria konstaterar att klimatet uppe
i vår kalla nord gör högsäsongen för
växter brutalt kort. Det är egentligen
bara juli och augusti som det blir
riktigt grönskande och prunkande.
En del växter går dock att övervintra,
som humle, pion, lilja och rabarber.
– Visst skulle jag önska att högsäsongen var längre, men det är som
det är och med lite planering går det
att få det att blomma från maj till
september.
Maria blandar färdiga växter med
frön och handlar i huvudsak på en
närliggande trädgårdsbutik, som hon
tycker har ett bra utbud. Saker till
balkongen köper hon gärna på loppis
och hon gillar att skapa egna lösningar. Soffan på balkongen är till exem-

Gemenskap och
plantering i Holmsund
Vårplanteringen är en av årets höjdpunkter på Kvarteret
Maskinisten i Holmsund. Då samlas många av grannarna
och gör kvarteret vackert och blomstrande.
– Förutom att det blir jättefint är det också en trevlig
träff med bra gemenskap där vi grillar och fikar tillsammans, säger Eija Salomäki, som sitter i kvartersrådet.
Kvartersrådet på Maskinisten är aktivt och brukar ordna
ett flertal sammankomster under året, pensionärsbingo,
surströmmingsskiva, grillkvällar, luciafika med mera.
– Det kanske är för att vi är många pensionärer i rådet,
vi har tid att engagera oss, säger Eric Näslund.
I kvarteret, som spänner över Djupviksgatan, Svedbergsgatan, Sandviksvägen och Nygatan, finns runt 200
lägenheter. Uppslutningen på vårplanteringen – som i
år äger rum den 13 juni – brukar vara bra, runt 50 personer är snittet. Utöver att sätta plantor på grönområdet
mellan Svedbergsgatan 6-8, brukar varje trappuppgång
ordna en kruka var som de tar ansvar för. Bostaden står
för kostnaden och växterna köps in i samråd med en
trädgårdsbutik i Obbola.
– Det brukar bli olika plantor varje år, vilka bestämmer
vi på kvartersrådet några dagar innan vårplanteringen,
berättar Eric Näslund.

lkong

Foto: Andreas Nilsson

Trädgårdsteknikerns
bästa tips
Emma Lindmark är trädgårdstekniker
och arbetar med Bostadens utemiljö
i norra Umeå, från Nydalahöjd till
Sävar. Här är hennes fem bästa tips
för trädgårdsodling:

Foto: Andreas Nilsson

pel byggd av lecablock och en enkel
träskiva, som sedan täckts över av ett
överkast och orientaliska kuddar.
– Nästa projekt är att göra en målning med strandtema på tegelväggen
på balkongens ena sida.

Eija Salomäki och Eric Näslund är med i kvartersrådet
i Kvarteret Maskinisten i Holmsund. Kvarteret anordnar
sin årliga vårplantering den 13 juni.

Kratta inte bort löv från rabatten
I löven finns massor av näring. Låt dem ligga kvar. Då skapar du
automatiskt en ekologisk odling och minskar också transporterna.

Marias trädgår
och inrednings dstips
1 Ta reda på

vilken stil du
gillar.
re att fylla på
m
e
d växter
och saker se
dan och hålla
en
någorlunda
enhetlig stil.
Handla på lo
ppis. Billigt o
ch kul!
Lätt att hitta
ovanliga oc
h roliga pryla
r.
Om du har trå
ngt: häng up
p
saker på kro
kar.
Då är det lätta

2
3

Luckra jorden
Jorden måste ha syre för att leva. När du luckrar den med en
spade eller grep andas den bättre. Du sätter då igång det ekologiska kretsloppet.

Välj rätt växt på rätt plats
Det förenklar skötsel väldigt mycket. Daggkåpa, spireabuske och
rosensockel, klarar sol och är exempel på tåliga växter som passar de flesta områden. Om du är osäker, fråga i trädgårdsbutiken
när du köper frön eller färdiga blommor.

Plantera marktäckande växter
Daggkåpor och nävar är lättskötta och finns i många olika färger, höjder och blomningstider.

Tänk på blomningstider
Se till att ha vår-, sommar-, höst- och vinterblommor i rabatten.
Då förlänger du blomningstiderna och har grönt längre.
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Vill du få fler tips och läsa mer om Marias växter,
besök hennes blogg http://miasoas.blogg.se/
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Utblick

Jens barndom sitter
Jens Johansson, 28 år, är en levande reklamtavla för Tobleronehusen på Ersboda.
Med en stor tatuering på högerarmen
visar han hela världen var han är uppvuxen.
– Jag får många frågor om motiven jag
valt. Då är det roligt att berätta, säger Jens.
Foto: Privat

Jens Johansson hyllar sin uppväxt
i Tobleronehusen på Ersboda
genom en tatuering som täcker
nästan hela högra armen.
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Jens har bott i Göteborg i ungefär ett
år, men är uppvuxen i Umeå. Förra
våren flyttade han söderut för att
arbeta en sommar i Göteborg, men
han blev kvar.
– Ja, jag träffade min nuvarande
sambo, säger Jens och ler.
Han driver tillsammans med kol-

på huden
legan Thomas företaget
Quality Unlimited AB, som
erbjuder olika nätbaserade
tjänster för bland annat
fastigheter och entreprenörskap, riktade till privatpersoner och företag.
Själv bor han och sambon Heidi i en hyresrätt
i Majorna, som de hyr
av Poseidon – Göteborgs
motsvarighet till Bostaden – men till sommaren
flyttar de till en bostadsrätt
i Eriksberg.
– I Göteborg har hyresrätterna inte samma höga
kvalitet som i Umeå och det
är svårt att hitta en central
lägenhet, förklarar Jens.

Förutom Tobleronehusen har Jens Johansson tatuerat snöflingor och björklöv.
– Jag ville ha en stor tatuering med personlig innebörd, säger han.

Svårt att radera
Den största delen av uppväxten bodde
Jens i de så kallade Tobleronehusen på
Ersboda. Och hans ursprung är svårt
att radera. Jens har nämligen tatuerat
det över hela högerarmen.
– Min kollegas sambo Linda har en
tatueringsstudio och jag tyckte att det
lät roligt med en tatuering, säger Jens.
Sagt och gjort.
Jens ville ha en stor tatuering med
en personlig innebörd. Han bollade
flera idéer med tatueraren Linda och
landade så småningom i att tatuera bland annat Tobleronehusen på
armen.
– Jag gick in på Bostadens
hemsida och hittade en bild
av Tobleronehusen som jag
mejlade till Linda, säger
Jens och skrattar.
Tatueringen blev
klar i november – sex
tatueringstillfällen á
tre timmar senare.
– Jag är jättenöjd.
Och det gjorde inte
så ont heller, säger
Jens.

Tatueringen börjar några centimeter
från handleden med bland annat snöflingor och björklöv. Därefter följer
hans barndoms Tobleronehus, som
en del i ett landskap, en himmel och
till sist en stjärnhimmel som sprider
ut sig över axeln.
– Det är många som frågar mig om
motiven jag valt. Då tycker jag att det
är jättekul att berätta, säger Jens.
Han valde att tatuera sig så att han
kan dölja tatueringen med en skjorta
om han vill.
– Om jag vill se
representabel ut kan jag
dölja den. Men självklart
skäms jag inte för den.
Jag vill visa den och nu
är tatueringar mycket
mer accepterade jämfört med för femton år
sedan.

Umeå en 		
växande stad
Han har också poserat
framför en fotograf
med tatueringen.

– Jo, studion där jag tatuerade mig
ger ut en kalender varje år. I år fick
jag vara med i den, säger Jens och
skrattar.
Trots att han bara har bott i Göteborg i ett år, tror Jens att han kommer
att bli kvar. Nästan hela hans familj
har av en slump hamnat i Göteborg
och han försöker besöka Umeå en
gång i kvartalet.
– Om man ska jämföra städerna är
Göteborg mer somrigt, medan Umeå
är tusen gånger bättre på vintern,
säger Jens. Man märker också att
Umeå är en stad som växer – det
händer mycket där.
Jens och Heidis nya lägenhet
ligger på sjunde våningen. Och
det rimmar väl med Jens
drömboende, som helst ska
ligga högt och bjuda på en
härlig utsikt.
– Precis så bodde jag i
Tobleronehusen, det var också
på sjunde våningen. Och nu är
jag en reklampelare för Bostaden. Jag kanske ska skicka en
faktura, säger Jens och skrattar.
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Kan man betala
hyran miljövänligt?
Ja, med e-faktura kan du faktiskt det. Hyresavin kommer då till din Internetbank där du enkelt godkänner
den med en knapptryckning.
Betala med autogiro
Du kan också betala med autogiro. Då dras pengarna automatiskt från ditt konto på förfallodagen eller
nästkommande vardag. Du behöver bara se till att
du har tillräckligt med pengar på kontot den dagen.
Som ett led i vårt miljöarbete kommer vi i höst att
se över rutinen att skicka ut avier varje månad till dig
som har autogiro.
Du vet väl att du kan ha både e-faktura och autogiro
Då dras pengarna automatiskt och du kan titta på
fakturan utan att behöva godkänna den.
Kombinationen av dessa betalningssätt har flera
fördelar
• miljövänligt då det sparar på papper
• ingen extra kostnad för dig som kund
• smidigt och tidsbesparande.
Anmäl dig via din bank eller gå in på 		
www.bostaden.umea.se.
Har du frågor om e-faktura, kontakta Birgitta
Sandström på 090-17 75 77 31. Har du funderingar
kring autogiro, kontakta Malin Kultti på 090-17 75 21.
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Bostaden har köpt en laddhybridbil
Bostaden, Umeå Energi, UPAB och Umeva
har i en gemensam upphandling
investerat i sex elbilar.
Bilarna är av märket
Toyota Prius, en hybridbil som går både på el
och på bensin. Bilarna
har dock konverterats till laddhybrider, vilket innebär att de har försetts
med ett större batteri och kan laddas upp i vanliga eluttag. Kommunbolagens elbilar kan köras ungefär två mil på el innan batteriet börjar
tappa kraft. Då slår bensinmotorn igång automatiskt.
Laddhybrid

www.umeame

rmiljo.se

Visningslägenhet på nya Öbacka
Bostaden har med hjälp av EM-möbler låtit möblera upp och inrett en av seniorlägenheterna på nya Öbacka. Lägenheten kommer att visas för allmänheten vid två tillfällen varje vecka, tisdagar
16.15–17.15 och lördagar 13.00–15.00 fram till Midsommar. Lägenheten är en 2:a på 62,7 kvm med en hyra på 7504 kr.
Hur hittar jag dit?
Lägenheten ligger
på Storgatan 124 en
trappa upp, lägenhetsnummer 103.

Har du några frågor eller funderingar?
Då kan du vända dig till Annika Adolfsson
på Kundcenter på 070-645 17 75 eller
090-17 77 12. E-post: annika.adolfsson@
bostaden.umea.se

De här datumen kan du se lägenheten:
Lördag 12 juni, tisdag 15 juni
och lördag 19 juni.
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Hur ligger
du till i kön
just nu?
Under
vecka 23 lanserar vi en
ny tjänst för dig som vill ha svar på den
frågan. Vi kommer att erbjuda en så
kallad Köbarometer där du på aktuell
lägenhet kommer att kunna se vilken
registreringstid som behövs just nu för
att få erbjudande. Vi hoppas att det
ska underlätta för dig som hyresgäst
och bostadssökande. Mer information
hittar du på www.bostaden.umea.se.

Få SMS från
AB Bostaden
Under vecka 23 lanserar vi en ny tjänst
för dig som hyresgäst och bostadssökande. Du kan nu välja att bli kontaktad
av oss via SMS. Du kan till exempel få
SMS vid påminnelse om inloggning så
att du inte tappar din plats i kön. Du kan
också få SMS om du hamnar på plats
1–8 för erbjudande på en lägenhet som
du anmält intresse på. Mer information
hittar du på www.bostaden.umea.se

Din
kvartersvärd

Bostaden bjöd på
ombyggnadsfest

Namn: Roger Öberg
Ålder: 57 år
Gillar: Att pyssla med
husvagnen och hunden.
Som tack för visat tålamod under renoveringarna bjöd Bostaden alla hyresgäster
på Gluntens väg 7 på mat och dryck.
Onsdag den 19 maj klockan 17.00 dukades
det upp långbord utanför entrén på Gluntens väg 7. Inbjudna var alla med ett avtal
på adressen. Anledningen till festligheterna
var att Bostaden ville tacka alla hyresgäster,
mestadels studenter, för att de visat sådant
tålamod vid renoveringarna, som har varit
omfattande.
Bra uppslutning
De inbjudna fick bland annat avnjuta grillad kyckling, ris, potatisgratäng, vegetarisk
gryta, kaffe och kaka samt läsk och mineralvatten. Av 84 boende på adressen var det
ett fyrtiotal som deltog på middagen. Även
personal från Bostaden fanns på plats:
– Det var jätteroligt att så pass många
hyresgäster ville vara med, säger Nils-Erik
Andersson, arbetsledare på Bostaden.
Bostaden bryr sig
Middagen mottogs positivt av hyresgästerna på Gluntens väg 7.
– Det var ett kul och lite oväntat initiativ
från Bostadens sida. Genom att bjuda på
middag visar de att de bryr sig och det kändes lite som en invigning av allt det nyrenoverade, säger Sarah Carlsson, en av de som
bor på Gluntens väg 7.
Renoveringen klar i början av juli
Renoveringen av studentkorridorerna på
Gluntens väg 7, som har pågått ett bra tag,
har bland annat inneburit att hyresgästerna
får större gemensamma ytor, ny köksinredning, fler duschar, nya postfack, ny belysning, ny klimatvänlig ventilationsanläggning.
Det mesta av renoveringen beräknas vara
klart i början av juli 2010.

Sudoku-lösning
Vänd tidningen upp och ner för
lösning på sudokut på sista sidan.

Foto: Andreas Nilsson

Roger vill göra det
fint för hyresgästerna
Västra Ersboda är ett händelserikt område.
Nu ska utemiljön rustas upp, tomma lokaler
hyras ut och torget få nytt liv. Deltar i arbetet
gör kvartersvärden Roger Öberg.
På Västra Ersboda centrum har
ett antal lokaler stått tomma
en period. Men det är nu ett
minne blott.
– Ja, nu lyfter vi området, berättar Roger Öberg, som varit
kvartersvärd på Västra Ersboda
sedan 2006.

Nyheter planeras
Bostaden har många planer.
För det första har den byggnad
där bland annat Ica tidigare
huserat byggts om. Dit flyttar
hissföretaget Kone, men också
Folktandvården, som därmed
lämnar sin gamla lokal på
Västra Ersboda centrum. Och
i Folktandvårdens förra lokal
planeras fler nyheter.
– Där blir det ett gym, avslöjar Roger. Men vi ska inte själva
driva gymmet, utan det ska
en annan aktör göra. Om allt
rullar på bör gymmet vara klart
om ett år. Även kiosken som är
inrymd i samma byggnad kommer att fräschas upp.
Han forsätter:
– Tack vare det här är alla
lokaler på Västra Ersboda
uthyrda. Det gör verksamheten
på torget mycket bättre. Det
blir mer liv och rörelse.
Dessutom har restaurangen
på torget bytt ägare och under
våren har lokalen totalrenove-

rats. Nytt namn är Flamingo
och där kommer bland annat
en ordentlig lunchbuffé att
serveras.
– Ja, och i sommar ska vi
förbättra utemiljön i centrum,
med bland annat ny belysning
och mer grönt, säger Roger.
Den labyrint som finns mitt
på torget ska renoveras och
stenkanten runt om ska bytas ut
mot buskar. Dessutom ska träden på torget ersättas av nya,
och fräscha planteringar byggas
vid fasaden mot gamla Ica.
– Det kommer att bli fint, säger Roger. Vi tror att utemiljön
är viktig för att få folk att röra
sig i området. På så vis hoppas
vi kunna minska klotter och
annan skadegörelse.

Fint omkring sig
Som kvartersvärd ansvarar
Roger för runt 300 lägenheter.
Han trivs med sitt omväxlande jobb och med att få träffa
många människor.
– Och en annan sak: man
får göra så mycket positivt för
människor i deras vardag. Som
det här med utemiljön. Här är
hyresgästerna väldigt positiva
till förändringarna som ska
ske, och det förstår jag – de ska
ha fint omkring sig den tid de
spenderar här.
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Bakom Fasaden

av Oskar Forsgren

Sudoku
Här är något att klura på i hängmattan. Facit på sidan 11.
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Glad sommar!
Nu närmar sig midsommar och skönt
semesterfirande med stormsteg.
Vi hoppas att alla våra hyresgäster
får en härlig sommar!
Nästa nummer av Hej! utkommer i
september.

Där du känner dig hemma

