Hej!
från
september 2011

Fariba vill göra
Umeå till en
galen stad

Bostaden
bjuder på
fotboll
sidan 3

4 Det händer i Vinterträdgården 4
Tips till nya studenter 5 40 år på Mariehem 6 Framtidens arkitekt i Umeå 8
Vinn teater- och musikbiljetter 10 Karin på Kundcenter 11 Tävlingsdags 12

Många vill hyra

2

Engagerade Ersbodabor

Högtryck när
universitetet startar
Juli och augusti är våra mest intensiva månader när
det gäller uthyrning. Under den perioden får vi runt
140 telefonsamtal per dag, att jämföra med runt 100
per dag det övriga året, och hanterar cirka 40 nya av
tal dagligen. Anledningen till det ökade trycket är att
de som sökt till universitetet får sitt antagningsbesked
i mitten av juli och att terminstarten närmar sig.
Majoriteten av studenterna söker studentbostäder,
men en trend som hållit i sig några år är att många
studenter även bokar sig för vanliga lägenheter, vilket
naturligtvis går bra. En annan trend är att alltfler bor
kollektivt i en vanlig lägenhet; därigenom kan man
påverka vilka man vill bo med, till skillnad från en
studentkorridor. Inför hösten har vi också fått in en
del studenter som bokar på vårt nybyggda område på
Öbacka. Där får man ner hyreskostnaden per person
genom att dela lägenhet.
Ett tips till dem som vill byta bostad är att göra det i
mitten av terminen eller i juni, då är det mindre tryck
och större utbud. Både juni och juli är också hyresfria
månader för studentrumsboende.

Vi lägger ut alla lediga lägenheter på vår webb. Det
gör det enkelt för alla sökande att se vad som finns
tillgängligt. Vi har också elektroniska hyresavtal
som innebär att du kan ordna allt kring avtalet via
nätet. Det är en stor fördel, inte minst för utländska
gäststudenter. En nyhet är att det nu också går att få
påminnelse via sms om sitt bostadssökande.
De elektroniska verktygen har gjort att vi fått en
tätare dialog med våra bostadssökande och hyres
gäster, vi får också mer respons. För att få in ännu
fler synpunkter som kan förbättra bostadssökandet
och boendet kommer vi under hösten börja med
enkäter till alla som flyttar in och ut. Bland studen
terna är det ett stort in- och utflyttningsflöde. 56
procent av våra 5 500 studentbostäder byter hyres
gäster varje år.
Maria Söderström
Teamledare på Kundcenter

Lyckad Talangskola med Umeå IK:s stjärnor

Dessa fotbollsungdomar fick via Bostaden chansen att gå i
Talangskolan 2011: övre raden från vänster: Agnes Hammar,
Ornella Irakose, Naimo Mohammed, Evelina Wing, Emelie
Teglund. Nedre raden från vänster: Fatima Harad Mohamed,
Masika Sureya, Alva Forss, Malin Axelsson.

Mellan 17 och 19 augusti
bedrev Umeå IK sin populära
Talangskola på Gammliavallen. Totalt 68 fotbollsungdomar i åldrarna 8–15 år fick
chansen att träna med Alagsstjärnor som bland andra
Sofia Jakobsson, Ramona
Bachmann och Caroline
Jönsson. Tack vare Bostadens
samarbete med UIK erbjöds
tio hyresgäster gratisplatser till
skolan och samtliga deltagare var mer än tillfreds över att
ha fått chansen att instrueras
av sina ”idoler”.

Hej! är Bostadens tidning för hyresgäster, som kommer ut med 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
MILJÖMÄRKT Licensnummer 341 841
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Kvartersvärdar i
Holmsund
flyttar
Efter många år
på Djupviksgatan
1 F sitter kvarters
värdarna Stefan
Rudegran och
Jan-Olov Wiklund
nu på Himmelska
Fridens torg 7.
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Vinn teaterbiljetter!
Bostaden lottar ut, i samarbete med Umeå Teaterförening,
biljetter till flera föreställningar. Berätta med max 30 ord om
ditt bästa teaterminne. Mejla det till info@bostaden.umea.se
och skriv namnet på den föreställning du vill se i ämnesraden.
Eller skicka ett brev till AB Bostaden, Box 244, 901 06 Umeå.
Pink Noise: 7 personer vinner två
biljetter var till föreställningen den
27 september. Senast 22 september
vill vi ha ditt svar.
Västerbotten: 7 personer vinner två
biljetter var till föreställningen den
22 oktober. Senast 14 oktober vill vi
ha ditt svar.
Katitzi: 15 personer vinner två biljetter var till föreställningen den 19 november.
Senast 14 oktober vill vi ha
ditt svar.

Bostadenkorterbjudande:

Vi bjuder
på fotboll
Söndag den 16 oktober klockan
14.00 möter Umeå IK – Hammarby
IF DFF på Gammliavallen. Visa upp
ditt Bostadenkort så får du och en
vän se matchen gratis.

Den girige: 12 personer vinner två
biljetter var till föreställningen den 9
november. Senast
14 oktober vill vi
ha ditt svar.
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Engagerat på Ersboda
Hur vill hyresgästerna på Ersboda utveckla sitt område? Under Bostadens dag den
11 juni – där det också bjöds på mat, afrikansk musik, skateboard, boule, hoppborg
och fotboll – hade alla chansen att tycka till.
– Nu ska vi gå vidare i den positiva anda som finns, säger Esa Norojärvi på Hyresgästföreningen som var med och arrangerade tillsammans med Bostaden.
Under dagen, som ord
Under Bostadens dag
nades på Östra Ersboda
fanns också aktiviteter
skolan, kunde besökarna
som hoppborg, ansikts
fylla i en enkät om sitt
målning, skateboard
boende. Många tog
(föreningen You Skate
chansen – och många
Girl), afrikansk musik,
anmälde sig till att jobba
sopsorteringstävling (Na
aktivt med att utveckla
turskyddsföreningen),
Ersboda framöver.
spontanidrott, fotbolls
– Ersbodaborna
match (ESK) och boule.
delar inte den negativa
Dessutom serverade
mediabilden av områ
Bistro
Le Garage mat
Under Bostadens dag på Ersboda serverade Bistro Le Garage mat och
det, säger Esa Norojärvi. Costas kaffe.
och Costas iskaffe. Det
Enkätsvaren pekar på att
anordnades även idé
rade hyresgäster. Synpunkterna tas lotto där besökarna fick ge förslag
hyregästerna trivs, att det är lugnt
nu om hand och utvecklingsarbe
och tryggt.
på hur Ersboda kan utvecklas.
tet
fortsätter
på
olika
sätt.
De svar som kom in används
– En kanondag i strålande sol
– Vi är glada över att Ersboda
nu för att utveckla Ersboda. Den
där vi fick tillfälle att träffa våra
borna engagerar sig så, det bådar
5 september följde Bostaden och
hyresgäster under avslappnade
Hyresgästföreningen upp synpunk gott för framtiden, menar Mia
former, sammanfattar Mia Han.
Han,
på
Bostaden.
terna i en workshop med engage

Hallå där, hur går det med vinterträdgården?
Kommer jag som hyresgäst att få
tillgång till vinterträdgården?
– Ja, alla som bor i området
ska kunna använda lokalen
på samma sätt som den
tidigare lokalen som försvann i branden. I övrigt
kommer vinterträdgården
att användas för så kal�lade ”Technical Visits” för att
visa stadsdelsutvecklingen av
”Hållbara Ålidhem”, och även för
mindre kulturella evenemang eller
föredrag.

På Geografigränd bygger Bostaden just nu 137 nya lägenheter.
Uthyrningen beräknas starta i
november 2011 och de första
hyresgästerna flyttar in under
vårvintern 2012. I samma
veva bygger vi även en
omtalad vinterträdgård.
Hej! tog ett snack med Folke
Parkle, projektledare för nyproduktion, om hur det går med vinterträdgården och Geografigränd.
När är vinterträdgården klar?
– Den kommer att invigas i september 2012.
Vad kommer den att innehålla?
– Med Designhögskolans idéer
som grund kommer den bland
annat att innehålla ett fullt utrustat
kök, kaffeautomat samt bord och
stolar men även flyttbara växter.
Huset kommer vara utrustat med
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tv, projektor, ljudanläggning och
mörkläggningsutrustning samt hörselslinga. Under den ljusa perioden
kommer all strömförsörjning att ske
via solceller.
Hur stor blir vinterträdgården?
– Cirka 150 kvadratmeter med
plats för 40–45 sittande gäster.

Hur går det med Geografigränd?
– Allt går enligt planerna och första
inflyttning blir under vårvintern 2012.
Hur stora blir lägenheterna?
– Ettorna blir 26–30 kvadratmeter,
tvåorna 44–50 kvadratmeter och
treorna cirka 68 kvadratmeter.
Illustration: Arkinova

Hej! ger dig bästa
Umeåtipsen
Vinn biljetter
till valfri film på
Folkets Bio. Tävla
på sidan 12.

Är du ny i stan och nyfiken på vilka ställen som gäller?
Här får du tips från tre rutinerade studenter.

Foton: Andreas Nilsson

Nisse Kjellberg från Örnsköldsvik pluggar
politices kandidatprogrammet.

Ellen Gummesson från Hallstahammar pluggar medie- och kommunikationsvetenskap.

Nisse Kjellberg pluggar politices kandidatprogram
met och har just påbörjat tredje terminen. Han
tycker att Umeå har mycket att erbjuda, bland annat
tipsar han om pubarna Lottas och Pipes of Scotland i
centrum. Själv besöker han gärna någon av pubarna
på campusområdet.
– Det kan vara ett trevligt sätt att avrunda dagen
på. Det finns ställen i varje väderstreck så det är bara
att välja något när man är på väg hem, säger han och
skrattar.
Även Erik Rehn, som pluggar till medieproducent,
gillar studentpubarna. Han nämner till exempel Epuben och Nationernas Hus.
– Ja, i festväg finns det mesta att göra i Umeå. Alla
vill träffas och det är lätt att lära känna nya männis
kor, säger Erik.

Många träningsanläggningar
Ellen Gummesson från Hallstahammar, som läser
medie- och kommunikationsvetenskap, brukar oftast
gå på Rex, som ligger i centrum, om hon ska på kro
gen med sina kompisar.
– Allstar är också bra, säger Nisse. Men om man vill
ha det trångt ska man gå på Corona på campusområ
det.
För den som vill träna finns bland annat Umeå

Erik Rehn från Stockholm pluggar till medieproducent.

Sport och Motion, Tenton, Formtoppen och Iksu.
Iksu räknas som Europas största och modernaste
sportanläggning och lockar många studenter.
– Där träffar man både nya och gamla kompisar att
spela badminton, beach volley och fotboll med, säger
Erik.

Låna kajaker billigt
Nisse tipsar om att gå med i Umeå Kanotklubb, för
att enkelt och billigt kunna låna kajaker och paddla i
både forsar och sjöar. Han gillar även att fiska i älven,
eller att ta en cykeltur längs strandpromenaden.
– Eller så kan man gå på Folkets Bio eller åka ski
dor, säger han.
Som ny i stan tror Ellen att det är en bra idé att åka
både till campusområdet och centrum för att se sig
omkring.
– Då får man en bild av stan och man lär sig hitta,
säger hon.
Själv lärde hon känna många människor under
nollningen, men Nisse har också ett bra trick.
– I Umeå är det mycket folk i rörelse. Nu när
skolan har dragit igång behöver man bara bege sig
till närmaste grönområde så träffar man på gäng med
trevliga människor. Det är kul!
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På Mariehem har Gun-Britt och Jan-Erik
Nyström många vänner och bekanta. De
uppskattar det sociala livet, men också
att de har nära till naturen. – Det tar bara
en kvart med cykel till riktigt bra svampoch bärställen, berättar Jan-Erik.
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Fyra decennier
på samma adress
Mariehemsvägen 5 K. Det har varit
Gun-Britt och Jan-Erik Nyströms adress
i 40 år. Unikt och värt att fira! Hej! var
med när Bostadens vd Ann-Sofi Tapani hälsade på och överlämnade
tårta, blommor och present.
– Vi har alltid trivts här, berättar
Gun-Britt.
I juni 1971 flyttade paret Nyström och dottern Lotta
från en liten, trång etta på Skolgatan till trean på 86
kvadratmeter på Mariehem. Flytten var ett måste.
Den lilla lyan var redan trång och Gun-Britt var
gravid, med sonen Lars-Åke.
– Den här lägenheten var rena lyxen jämfört med
Skolgatan, som var jättegammal och risig, säger JanErik. Vi gillade genast atmosfären och att utemiljön
var barnvänlig och bilfri.
Den första tiden i lägenheten kryllade det också av
barn på området, något som deras egna barn hade
stor glädje av. En stor fördel var även att det alltid
fanns vuxna ute på gården och att man hade koll på
varandras barn.
– Då var det nästan uteslutande barnfamiljer i hu
sen, i dag är det lite förändrat och inte lika många
barn på lekplatsen utanför fönstret, säger Gun-Britt.

Examen och luciatåg
När paret flyttade in täckte tre sandlådor huvud
delen av det som nu är grönytor i områdets gemen
samma park. I mitten av 1970-talet byggdes parken
om, så att den fick större grönytor. Bakom det låg
Kontaktkommittén – ett gårdsråd med hyresgäster
som Bostaden uppmuntrade till att starta på olika
områden – som också höll i många arrangemang
ända in på 1990-talet. Paret har sett och deltagit i
många examensavslutningar, luciatåg, barnkalas,
korvgrillningar och påskmiddagar.
– Vi har varit med om mycket roligt här, när det
var fint väder ordnades festligheterna oftast ute
på gården, om det regnade gick vi ner i kvarters
lokalen, berättar Jan-Erik.

Barnen ville inte flytta

Foton: Andreas Nilsson

När barnen blev lite större tittade Nyströms på en
större lägenhet på Morkullevägen. Men barnen ville

Bostadens vd Ann-Sofi Tapani (till höger) firar att Gun-Britt
och Jan-Erik Nyström har bott på samma adress i 40 år.
– Vi har varit med om mycket roligt här, säger Jan-Erik.

inte lämna Mariehemsvägen 5 K och alla kompisar så
paret blev kvar.
– Vi löste situationen genom att dela av ett av rum
men med ett skynke, så att barnen fick lite mer enskilt
utrymme, säger Jan-Erik.
En rolig anekdot är att parets äldsta barn, dottern
Lotta, när hon flyttade hemifrån valde att flytta till en
lägenhet vid Mariehems centrum – bara ett stenkast
från det område där hon vuxit upp.
Paret har varit nöjda med det mesta under sina fyra
decennier i lägenheten.
– Första åren kunde det vara lite busliv, tonåringar
som inte kom in på Ungdomsgården som fanns i
centrum körde moped här, men det var övergående,
säger Gun-Britt. Ja, och så är det lyhört, det har det
alltid varit, men vi har vant oss.

Plockar svamp
Lägenheten ligger nära naturen, något både GunBritt och Jan-Erik uppskattar mycket. Det har blivit
många turer i svamp- och bärskogen under åren.
– Det tar bara en kvart med cykel till riktigt bra
svamp- och bärställen, berättar Jan-Erik.
Paret har också en jordbruksfastighet med skog och
åker i Burträsk, där de spenderar stora delar av året
och där Jan-Erik jagar och fiskar.
– Men att flytta dit permanent är inte aktuellt,
understryker Gun-Britt. Då skulle vi sakna det sociala
livet på Mariehem. Vi har många bekanta här och
umgås faktiskt fortfarande med en familj som flyttade
in i området samtidigt som oss.
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Foton: Andreas >Nilsson

Utblick

Foton: Andreas Nilsson

I huvudet på en blivan
Fariba Bezaghian studerar andra året på arkitektutbildningen i Umeå. Hon tänker
på hus och byggnader hela tiden. Hur utforskar barn och djur rum? Varför är vissa
hus tysta? Hur bygger man så att människor känner sig fria? Många spännande
infallsvinklar – och hon vill gärna jobba i Umeå när hon är färdig.
Fariba har länge velat bli arkitekt
och blev därför glad när Arkitekt
högskolan kom till Umeå. Innan
arkitektstudierna hann hon bland
annat plugga estetik och filosofi på
Umeå universitet, två ämnen som
hon tror att hon får nytta av i sitt
blivande yrke.
– Första året på skolan har varit
väldigt intressant, det har handlat
en hel del om att undersöka oss
själva och våra fördomar om hur vi
vill leva och bo. Skolan vill komma
bortom begreppet byggnad och
8

tänka rum och få oss att tänka på
att ta ansvar för att vi arbetar med
mänskliga känslor.

Internationell inriktning
Arkitekthögskolan i Umeå har en
internationell inriktning med före
läsare från sex länder i Europa och
tar även in gästföreläsare från an
dra delar av världen. Studenterna
uppmuntras att ha en global blick,
vilket blir tydligt när man pratar
med Fariba som bland annat berät
tar om intressanta lösningar från

många u-länder.
– I u-länderna tvingas man ofta
vara kreativ med små medel och
det är inspirerande att studera. Det
går till exempel att lära sig mycket
av hur man maximalt packar varor
på en cykel. Samtidigt är det en ut
maning för arkitekter att i u-länder
lösa konkreta saker som avlopps
system, tvättställ och toaletter.
Själv kommer hon ursprungligen
från Iran, där hon tycker sig märka
att man ser på arkitektur på ett an
nat sätt än i Sverige.

– Här är det mer inriktning på
det praktiska och bekväma, i Iran
är man mer poetisk i tänket kring
arkitektur.

Tysta hus
Fariba tänker på hus och bygg
nader. Hela tiden. Hon funderar
kring byggnadens rum, material,
rörelse och mycket annat. Ett fa
vorithus i Umeå är Varmbadhuset
som hon beskriver som mystiskt
och Hotell Aveny, som har en
intressant fasad med spännande
material och fönster.
– Men många hus i Umeå är
tysta och anonyma, jag vet inte
riktigt vad det beror på.
När Fariba tittar på arkitektur
tycker hon också att det är fasci
nerande att se hur människor och
djur använder sig av de utrymmen
som finns.
– Barn har verkligen sinne för
rum. De utforskar rum på ett helt
annat sätt än vuxna och intresse
rar sig för andra delar av ett rum.
Med djur som hundar och fåglar
är det likadant. Det är spännande
att tänka att Umeås karta blir en
helt annan om man tänker på hur
fåglar bor.

nde arkitekt

Ett galnare Umeå
Arkitekthögskolan är en del av
Konstnärligt Campus som nu växer
fram nere vid älven och där även
Designhögskolan och Konsthögsko
lan finns. Målet är att området ska
sätta Umeå på världskartan som ett
kreativt centrum.
– Jag hoppas att miljön kan väl
komna andra i Umeå och ser med
spänning fram emot ett samarbete
mellan staden och vår skola, det ska
bli kul att vara med.
När Fariba är klar med studierna
vill hon gärna arbeta i Umeå. Hon
känner staden väl efter många år
här och har hört massor av syn
punkter på vad folk längtar efter
för arkitektur.
– Kanske kan jag bidra med något
spännande från Iran? Min vision är
att få vara med och skapa ett mer
levande samhälle med mer sociala
hus och undvika betongbunkrar
och byggnader som skiljer männis
kor från varandra. Det skulle också
vara roligt att få vara med och göra
Umeå till en lite mer galen stad,
som vågar profilera sig på sitt eget
sätt utan att härma andra.

Säg vad du tycker
om att bo hos
Bostaden och vinn
en hyresfri månad!
Bostadens kundundersökning pågår
fram till 23 september och du får den
i din mejl måndag 12 september.
Dina synpunkter är värdefulla och de
svar du lämnar kommer att användas för att vi på Bostaden ska kunna
förbättra vår service. Om du svarar
på undersökningen är du med i utlottningen av en hyresfri månad och
50 biocheckar.
Vill du hellre lämna dina
synpunkter på papper?
Då kan du ringa Bostadens växel
090-17 75 00 mellan klockan 09.00
och 15.00 på vardagar så skickar vi
en enkät hem till dig. Men gör det i
så fall så att svaren hinner komma in i
tid, det vill säga senast 23 september.

– En utmaning för framtidens byggande är hur vi ska kunna bygga så att människor
känner sig friare i ett allt mer övervakat samhälle, säger Fariba Bezaghian, som studerar
andra året på Arkitekthögskolan.

Tack på förhand för din medverkan!
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Tipspromenad på nya Öbacka
Personkrets II-V-I
september 8 Anders Person Lördag!
17 FH 25 år! OBS!
Karolina Vucidolac, Kristin
Amparo och Tobias Grim Trio
22 Jan Lundgren Trio
29 Siamo Due och Chimär
6 Lisa Ullén, Nina de Heney
oktober
& Mariam Wallentin
pelin
13 LED – the spirit of Led Zep
20 Lekverk
NBB
27 Josephine Lindstrand och
november 3 Jazz från Umeå Quartet
10 Karin Hammar
17 Sten Öbergs Gullingrupp
& Jan Allan
24 Lars Jansson Trio,
Weberkvartetten,
Nordiska Blåsarkvintetten
december

1 The Opposite
8 Je Suis

JAZZtallrik i baren från 19.00
Musik från scenen 20.00

www. jazziumea.com

Vinn biljetter till
Jazz i Studion!
50 personer vinner 2 biljetter var. Berätta med
max 30 ord vad du gillar bäst med jazz och
mejla det till info@bostaden.umea.se. Ange
Jazz i ämnesraden. Senast den 27 september
vill vi ha ditt mejl.

I början av 2011 bildades ett kvartersråd
bland de boende i
Bostadens nya kvarter Solvik. I mitten av
juni arrangerade de
sin första aktivitet, en
tipspromenad runt
kvarteret med faktafrågor om området.

Kulturellt i Holmsund
och Obbola
Tack vare ett samarbete med Holmsund-Obbola kulturförening kan vi lotta ut biljetter till höstens föreställningar. För att vinna, mejla info@bostaden.umea.se
och skriv namnet på det du vill vinna i ämnesraden.
Eller skicka ett brev till AB Bostaden, Box 244, 901 06
Umeå.

Holmsund – från då till nu – minnenas afton
Skärgårdsprofilen Sven Hanell berättar, Göran Westerlund visar sina unika bilder från gamla Holmsund
och Stampa takten står för musiken. Vi serverar sallad
med tillbehör och kaffe och kaka. Fem hyresgäster
vinner två biljetter var till föreställningen söndag 25
september klockan 18.00 på Sandviksteatern. Senast
22 september vill vi ha ditt svar.

En vandring med Puccini och Coelho
Vandringen leds av operasångerskan och cellisten
Pia-Karin Helsing. 7 hyresgäster vinner två biljetter var
till föreställningen den 23 oktober kl 18.00 på Solbackakyrkan. Senast 14 oktober vill vi ha ditt svar.

Stenar i fickan  
7 hyresgäster vinner två biljetter var till Västerbottensteaterns föreställning Stenar i fickan den 13 november klockan 18.00 på Sandviksteatern. Senast
14 oktober vill vi ha ditt svar.

Onsdag 24 augusti klockan 18.00 på Böleäng:

Nu kan fler matsortera
För att fler ska kunna sortera matavfall kommer
Bostaden att införa ett nytt avfallssystem, så
kallade djupbehållare, i några bostadsområden
under hösten. Behållarna grävs ned i marken
i närheten av soprummen. Totalt kommer 16
behållare att grävas ned. De placeras på Rullstensgatan 11–27, Matematikgränd och Flintvägen 2, 4 och 6. På Himlastigen sätts endast
djupbehållare för matavfall ned. Behållarna
placeras ut vid fastigheter som inte har sortering
för matavfall sedan tidigare.
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Bostaden bjöd på gårdsfest efter de omfattande renoveringarna. Maten som bestod av kravmärkt och ekologisk
buffé, kom från Bistro le Garage och var mycket uppskattad.

Karin och kunderna
Karin Lindberg har arbetat
på Bostaden i 21 år. Men hon
stormtrivs fortfarande.
– Det är spännande varje
dag, säger hon.
Karin jobbar på Bostadens Kund
center. Där har hon telefontid och tar
emot kunder. Hon hyr ut bostäder och
bilplatser, tar hand om andrahands
uthyrningar och lägenhetsbyten, hon
samarbetar med kvartersvärdarna och
lägger ut lägenheter för bokning och
upprättar avtal. Med mera.
– Ja, vi sysslar egentligen med allt
som har med bostadssökandet och
boendet att göra, säger hon.

Bra sammanhållning
På Kundcenter jobbar tio personer
plus en teamledare. Många har, liksom
Karin, arbetat länge på arbetsplatsen
och alla trivs ihop.
– Vi har väldigt bra sammanhållning
och har kul tillsammans, säger Karin.

Tidigare har Karin arbetat på färg
handel och som receptionist. Och
det var en tjänst som receptionist
hon sökte på Bostaden för 21 år
sedan. Hon fick jobbet och tjänsten
utvecklades sedan till att även inne
fatta uthyrning. Och därefter har
det rullat på.
– Jag har roligt varje dag på job
bet, säger Karin. Kundkontakterna
är härliga och allt är spännande.
Tänk, jag har jobbat här så länge,
men ändå dyker det upp nya frågor.
Det blir aldrig långtråkigt.

Din kontakt på
Kundcenter

Många olika språk

Namn: Karin Lindberg.

I sitt jobb möter Karin många olika
typer av människor. Bostaden samar
betar bland annat med universitetet
som behöver bostäder åt sina gäst
forskare, men också med socialtjäns
ten och äldreomsorgen. Många av
dem hon kommer i kontakt med
pratar andra språk och Karin får
plocka fram engelskan.
– Jag träffar många från bland

Ålder: 62 år.

Hän
d tur i natu
g med på guida
ren
Bostaden erbjuder dig att gå på upptäcktsfärd i naturen med guider
från Naturskyddsföreningen. Utflykterna passar både vuxna och barn.
Upptäck Carlshöjdsskogen:
Alldeles vid husknuten på Carlshem finns en fin gammelskog. Vi
vandrar bland åldrande träd och tittar på lavar och trädsvampar.
Söndag 25 september klockan 13.00–16.00. Samling vid Carlshöjdsskolans entré. Ta med oömma kläder, stövlar och lite fika.
Upptäck naturen vid Nydalasjön:
Vi cyklar längs sjöns östra strand och gör avstickare till fots in i skogen.
Söndag 9 oktober klockan 13.00. Samling vid cykelparkeringen till
Nydalabadet/Umeå lagun. Ta med cykel och lite fika. Vi avslutar vid
äventyrslekplatsen. Ingen föranmälan. För mer information, kontakta
Göran Bergqvist, goran.natur@gmail.com, 070-283 07 63.
Vill du bygga insektsholkar?
Kom och var med på en rolig kväll med Naturskyddsföreningen.
Vi bygger bostäder för insekter och fikar. Onsdag den 21 september klockan 18.00 hos Ersboda slöjdförening, Gräddvägen
15 E. Ta buss 5 till hållplats Gräddvägen eller buss 8 till hållplats
Snipvägen. Anmälan och frågor: marina.gortz@gmail.com,
076-807 34 34. Barn yngre än 12 år ska vara i målsmans sällskap.

Foto: Andreas Nilsson

Gillar: Har en trädgård, läser
mycket och har en bichon frisé
som tar mycket tid i pälsvård.

annat Pakistan, Indien och Kina,
säger Karin. Det är också en sak som
är så toppen med mitt jobb – jag får
hålla igång min engelska!

Vill du att
Västra Ersboda
centrum ska
byta namn?
Sedan tidigare finns det en folktandvård, den nyrenoverade
restaurangen Flamingo, en frisör
och kyrkan som var en av de
allra första aktörerna, på Västra
Ersboda centrum. Och i mars
2012 kommer även Ersboda Bad
& Gym att öppna i området. I
samband med denna nystart
ordnar vi nu en namntävling.
Tycker du att Västra Ersboda
centrum ska byta namn? Gå då
in på vår webb och var med i
omröstningen som pågår 19–30
september. Vi lottar ut fina priser,
bland annat ett årskort på anläggningen och en cykel.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
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Vinn biljetter
till Gargantua
Skuggteatern håller till i nyrenoverade lokaler i kulturhuset
Klossen på Ålidhem. Den 23
september har de premiär
för Gargantua, en svart
och lekfull pjäs om
att inte kunna vara
onormal på rätt sätt.
Skuggteatern sätter
upp Gargantua i
samarbete med
dramatikern
Gustav Tegby, som är
uppvuxen på Ålidhem. I samarbete
med Bostaden lottas 50 biljetter ut till
pjäsen. Utlottningen pågår till den 21
september. Mer info om utlottningen
hittar du på www.bostaden.umea.se.

Vinn biobiljetter!
I samarbete med Folkets
Bio lottar vi ut biobiljetter
till valfri film. 10 personer
med rätt svar i nedanstående quiz vinner två
biljetter var.
Mejla ditt svar till
info@bostaden.umea.se
och skriv Folkets Bio i
ämnesraden. Eller skicka
ett brev till AB Bostaden,
Box 244 , 901 06 Umeå.
Glöm inte att ange ditt
telefonnummer. Senast
fredag 30 september vill
vi ha ditt svar.
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Petra, Roland
och Ida tog bästa
sommarbilderna!

Foto: Petra Edin

n

Foto: Roland Lundgre

Foto: Ida Da

hlberg

Till det här numret utlyste vi en tävling
om den bästa sommarbilden. Vi fick in
många bra bilder. Kul! Juryn, som bestod
av Bostadens kommunikationsavdelning
och Plakat, fastnade för tre bilder tagna
av Petra Edin, Roland Lundgren och Ida
Dahlberg. Deras sköna sommarbilder ser
du här ovanför. Vinnarna belönas med
en brassestol var.
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Där du känner dig hemma

