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Att göra en
bostad till ett
trivsamt hem
Finns det bostäder som är mer trivsamma än andra?
Som barn tillbringade jag många somrar i min morfars
gamla hus i Lövånger. Det var ett gammalt och omo
dernt hus där vi fick hämta vatten i en brunn ett stycke
från huset. Huset var placerat på en höjd och om kväl
larna, i skymningen, fick fotogenlampan tändas. Ett av
få teknikinslag var en batteridriven transistorradio som
vi lyssnade på ibland. Det var på många sätt ett under
bart hus.

Speciella dofter och ljud
Huset tycktes som utformat för alla de lekar jag och min
bror sysselsatte oss med under några intensiva sommar
månader. Det stora köket, kammaren som bara fanns
utan synbar anledning mellan kök och farstu, storstugan
där vi sov hela familjen tillsammans, trägolvet, de
spröjsade fönstren, pärlspontpanelerna, den solvarma
stenhällen framför farstukvisten. Allt med sina speciella
dofter och ljud, betydelsefulla för min upplevelse och
uppfattning om detta hus.

Modern bostad i stan
I stan bodde vi i en stor och modern bostad. Den var
också bra men på ett helt annat sätt. Huset var väl
planerat och funktionellt, med två toaletter, telefon och

färg-tv. Vi syskon hade dessutom var sitt rum. Skillna
derna mellan sommarhuset och bostaden i stan var
aldrig något vi diskuterade, men det var något vi intuitivt
upplevde. När vi pratade om sommar i Lövånger hade
huset en central plats, tillsammans med badandet, båten
och fisket. Till stan längtade vi också ibland, med då var
aldrig det moderna huset i våra tankar.

Lyft fram det estetiska värdet
Vad är det som gör att en bostad känns rätt från början
och snabbt förvandlas till ett trivsamt hem? Vi har under
många år i byggbranschen varit duktiga på måttstudier,
att räkna och mäta praktiska och funktionella egenska
per. Givetvis ska vi ha byggregler som en garanti för att
hus byggs på rätt sätt. Men ofta stannar byggprojekten
efter att reglerna är uppfyllda, men då är man bara
halvvägs egentligen. Då ska det estetiska värdet lyftas
fram. Det är min övertygelse att en bostads arkitektur ska
omfattas av en balans mellan funktion, hållbarhet och
design med f okus på god ekonomi. Då får man också
rätt förutsättningar som hyresgäst att skapa trivsamma
bostäder!
Ulf Nordwall
Fastighetschef

Bostadenkortet:
Gå på konsert i Solbackakyrkan
Bostaden har inlett ett samarbete med HolmsundObbola kulturförening. Vi lottar nu ut ett antal
biljetter till dig som bor i Holmsund och Obbola till
en konsert med populära orkestern Patina, söndag
den 3 april klockan 18.00 i Solbackakyrkan. Förutom konsert blir det allsång och melodikryss med
Anders Pernstrand. För att vinna, mejla till info@
bostaden.umea.se och skriv ”Patina” i ämnesraden. Eller skicka ett brev till AB Bostaden i Umeå,
Box 244, 901 06 Umeå. Märk kuvertet med ”Patina”. Senast måndag den 28 mars vill vi ha ditt svar.
Glöm inte att ange ditt telefonnummer så vi kan
meddela om du vunnit. En biljett per person.

Har du inte fått något Bostaden-kort?
Kontakta din kvartersvärd så hjälper
hon eller han dig.

Vi bjuder på hockey
Visa upp ditt Bostaden-kort så får du två gratis
biljetter till matchen Björklöven-Asplöven,
söndag 20 februari. Nedsläpp 16.00 i Umeå arena.
Du kan hämta sittplatsbiljetterna på Umeå arenas
kansli från måndag 14 februari. Öppettider
10.00–11.30, 12.30–15.00. Om det finns biljetter kvar,
kan du även hämta ut dem i biljettkuren i samband
med matchen. Först till kvarn!

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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Gå billigare på teater
Bostaden fortsätter att samarbeta med Umeå Teaterförening
och lottar bland annat ut biljetter till tre olika föreställningar i vår.

NYHET!
Erbjudanden via sms
Nu kan du få våra Bostadenkorterbjudanden, som till exempel bra
pris på kultur- och idrottsarrange
mang, direkt till din mobiltelefon.
Gör så här:
1. Logga in på din personliga sida
2. I översiktsrutan på personliga
sidans startsida, klickar du på
”Ändra” bredvid ”Mina kontaktsätt”
3. Fyll i ditt mobilnummer, kryssa i
sms-rutan under ”Bostaden-kortet”
samt vilka erbjudanden du är
intresserad av.

Först till kvarn
och en biljett per
Bostadenkort
gäller, förutom där
vi erbjuder gå två,
betala för en.

Vem sover i natt? 12/4. Ordinarie pris 140 kr.
Scener ur ett äktenskap 16/4. Ordinarie pris 220 kr.
Cullbergbaletten 24/3. Ordinariepris 180 kr.
Vill du tävla om biljetter, skicka brev till AB Bostaden i Umeå,
Box 244, 901 06 Umeå eller mejla info@bostaden.umea.se
senast fredag 25 februari. Skriv namnet på den föreställningen
du vill vinna biljetter till på kuvertet eller i ämnesraden på mejlet.
En biljett per Bostaden-kort gäller.
Vi erbjuder även bättre pris till några av vårens föreställningar.
Visa ditt Bostaden-kort på Biljettcentrum när du köper biljetten
så kan du se dessa föreställningar till förmånliga priser:
Klungan 2/3. Halva priset. Ordinarie pris 280 kr.
Norrlands Akvavit 7/3. Halva priset. Ordinarie pris 170 kr.
Vita hästen 16/3. Gå två betala för en. Ordinarie pris 280 kr.
Utrensning 21/3. Halva priset. Ordinarie pris 180 kr.
Emil Jensen 30/3. Halva priset.Ordinarie pris 140 kr.
Özz Nujen 8/4. Halva priset. Ordinarie pris 265 kr.
Lasse Berghagen 13/5. Halva priset. Ordinarie pris 360 kr.

Läs mer om de olika
föreställningarna på
www.umeateaterforening.se.
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Sonja och Ivar trivs
på Öbacka
Förra sommaren flyttade Sonja Hortell och Ivar Pettersson in i en nybyggd
tvåa på Storgatan 124 på Öbacka. Utsikten, lägenhetens utformning,
promenadstråket och läget vid älven var några saker som lockade.
– Och så ville vi ha lite lugnare omgivning, vi bodde mitt i city tidigare,
berättar paret.
Sonja och Ivar bor i en tvåa på 62 kva
dratmeter på sjätte våningen. Utsikten
är slående. Åt ena hållet ser de den
ståtliga, nybyggda tågstationen Umeå
Östra och Norrlands universitets
sjukhus. När de tittar ut från den sida
där den stora balkongen är belägen
ser de Umeälven och Kolbäcksbron.
– Vi njuter verkligen av utsikten, sä
ger Ivar. Samtidigt som det är tyst och
skönt här så händer det en hel del ut
anför våra fönster. Här passerar båtar,
bilar, tåg och ambulanshelikoptrar.
– Under sommaren satt vi mycket
på balkongen, nu hoppas vi att den
snart blir inglasad som vi blivit lovade,
så att vi kan sitta där året runt, säger
Sonja.
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Fint promenadstråk
Sonja och Ivar hade planer på att
flytta från centrala Umeå när de
läste om de nya husen på Öbacka.
Och när de besökte området fast
nade de direkt.
– Vi tyckte genast om lägenheten
och eftersom vi promenerar och
cyklar mycket var det en fördel med

det fina promenadstråket längs äl
ven, säger Ivar. När byggnationerna
vid Konsthögskolan är klara blir det
ännu bättre, då går det att promene
ra ända till centrum utan att behöva
gå bland biltrafik.
– Lägenheten är öppen och luftig
och lagom stor för oss, den är prak
tisk att städa, säger Sonja. Men det
vore ännu bättre om skåpen i köket
gick ända upp i taket, nu måste man
dammtorka rätt högt upp och det
kan vara lite besvärligt.

Lätt se miljöpåverkan
Husen på Öbacka är byggda med
öppna fasader mot älven och mer
slutna fasader, med färre och mindre

”Vi njuter verkligen av
utsikten. Under sommaren satt vi mycket
på balkongen, nu
hoppas vi att den blir
inglasad så att vi kan
sitta där året runt”.

fönster, mot norr. Syftet är att ta till
vara solen i söder och att sluta husen
mot norr, vilket ger bättre energi
värden. Lägenheterna värms upp med
fjärrvärme och värmeåtervinning, via
ett fläktsystem som tar upp värme som
alstras i bostäderna. Hyregästerna kan

själva följa sin miljöpåverkan via en
display som visar förbrukning av el,
varm- och kallvatten, anger rumstem
peratur och ger en väderprognos.
– Vi ser vår egen förbrukning och
hur den påverkan hyran på hyres

avin. Det sporrar oss att hålla igen,
säger Sonja.

Populär mangel
Bostaden har satsat på god kvalitet
vid val av material i lägenheterna,
med bland annat ekparkett i sov- och
vardagsrum, och klinker och kakel
i badrummen. Sonja och Ivar trivs
med den fräscha inredningen och
bland faciliteterna är paret extra
nöjda med att tvättstugan är utrustad
med en ny mangel.
– Sonja manglar allt, jag har till
och med pressveck på mina långkal
songer, skrattar Ivar.
Paret trivs som nämnts utmärkt,
men det finns också saker som skulle
kunna göra boendet ännu bättre.
– Vi hoppas att uteplatsen här
nere blir klar till sommaren, säger
Sonja. Och så pratas det om att ett
70-plusboende är på gång och då
kanske vi får en lunchservering i
området, det vore välkommet.

HLU – nu även
i Holmsund
och Obbola
I princip alla våra lägenheter,
men inte enkelrum, omfattas av
HLU. Och nu inför vi även det för
våra hyresgäster i Holmsund och
Obbola. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU) betyder
att du själv bestämmer om din
lägenhet ska underhållas eller
om du istället vill ha en hyresrabatt. Om du väljer att avstå
från renovering när det är dags,
kan du få en rabatt som dras på
din hyra en gång per år. Rabatten betalas ut året efter det att
renoveringen skulle ha utförts.

Se när du kan
få din lägenhet
renoverad
Från och med mars 2011 kommer du via din personliga sida
att kunna se när vi har utfört
olika typer av underhåll i din
lägenhet och när det är dags
igen. Där står också hur mycket
det kostar om du till exempel vill
tapetsera om i något rum eller
byta skåpluckor innan underhållsdatumet. Mer information
om detta kommer på vår webb.
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sociala kapitalet i Umeå kommuns
bostadsområden och undersökt om
det är mer hälsofrämjande att bo i
ett område med stort socialt kapital.
Kartläggningen visar att kvinnor
som bor i områden med stort socialt
kapital har högre chans till god hälsa,
medan något sådant samband inte
kunde påvisas för männen.
– Det finns studier från Stor
britannien och Australien som pekar
åt samma håll, att boendemiljön tycks
viktigare ur hälsosynpunkt för kvin
nor än för män, säger Malin Eriksson.
Vi studerar nu detta förhållande när
mare för att försöka bringa klarhet
och få ett bredare underlag.

Möta hot

Bättre hälsa
med goda
grannar
Trygghet och grannsämja ökar dina chanser
till god hälsa. Detta enligt en avhandling av
Malin Eriksson vid Umeå universitet.
– Nu går jag vidare och undersöker om
boendemiljön har olika betydelse för män
och kvinnors välmående, berättar hon.
Malin Erikssons avhandling hand
lar om sambandet mellan ”socialt
kapital” och självskattad hälsa. 15
000 personer som bor i Umeåregio
nen fick under hösten 2006 svara på
en enkät i ämnet boendemiljö och
hälsa. Resultaten visar att tillgång
till socialt kapital – det vill säga
föreningsengagemang, trygghets
känsla, tillit till grannar och männis
kor i allmänhet – ökar chansen för
god hälsa för både män och kvinnor
inom alla utbildningsnivåer.
– Men det finns skillnader mellan
olika grupper och kön. Sannolik
heten att vara föreningsaktiv är fyra
gånger högre för en person med
lång utbildning och män har fem
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Malin Eriksson
vet det mesta
om goda
grannar.

gånger större chans att känna sig
trygga när de vistas ensamma ute i
sitt bostadsområde under kvällstid
jämfört med kvinnor.

Skillnad mellan män
och kvinnor?
Malin Eriksson och hennes forskar
kollegor har även kartlagt det

Genom att särskilt studera ett
samhälle med stort socialt kapital
visar forskarna också hur detta kan
mobiliseras och öka möjligheterna
att gå samman i kollektiva aktioner
för att möta olika former av hot och
arbeta för en positiv utveckling. Från
ett folkhälsoperspektiv blir det också
alltmer vanligt att ha med boendemil
jön som en viktig bestämningsfaktor.
– Folkhälsovetare efterfrågar mer
kunskap om vilka faktorer i vår boen
demiljö som har betydelse för hälsan,
samt hur man kan utveckla bostads
områden för att främja hälsan. Umeå
kommun visar också stort intresse för
frågan, det hänger samman med att
skapa en hållbar utveckling för alla
delar av kommunen.

Bygga in naturliga
mötesplatser
Malin Eriksson betonar att det är vik
tigt att bygga in naturliga mötesplat
ser i bostadsområden. Mötesplatser
som uppmuntrar till att människor
engagerar sig i varandra och tar ge
mensamt ansvar för sin bostadsmiljö.
– Sedan finns det många andra
spår i vår forskning att fördjupa sig
i, till exempel detta med förenings
engagemang. Nu är högutbildade i
högre grad föreningsaktiva än lågut
bildade. Hur ska man inkludera fler
och vilka faktorer stänger ute folk
från föreningslivet?
Det verkar onekligen som om
Malin Eriksson har en hel del intres
santa frågor att forska kring framöver
– inom ett område som berör oss alla.

Hur är man en
god granne?
Det finns en hel del att tänka på
när man är hyresgäst och bor
i ett hus med många grannar.
Och det finns många saker
man kan störa sig på hos sina
grannar. Det viktigaste är att
kommunicera och att alltid visa
hänsyn.
Här följer några övriga tips på
hur man är en god granne:

• Prata alltid med grannarna
innan du tänker ha fest och be
dem komma och säga till om
ljudnivån blir för hög.

Besökarna diskuterade den nya samlingslokalen över kaffe och tårta.

Grannsämja på
kvarteret Solvik
Den 25 januari invigdes kvarters
lokalen på nya Öbacka, ett av Bosta
dens nybyggda områden. Hyresgäster
från området träffades över kaffe och
tårta och det diskuterades allt från
surströmmingsfest till framtida kvar
tersråd. Bostaden jobbar för ett ökat
boinflytande där hyresgäster får vara
med och bidra till ökad trivsel genom
kvartersråd. En av de som ville vara
med i kvartersrådet var Jessica Ahnén.
– Det är viktigt att även vi yngre
hyresgäster tar chansen att påverka
trivseln i kvarteret.
Ett fyrtiotal personer deltog under
invigningen och den nya mötesloka
len mottogs positivt av hyresgästerna.
– Jag har sju barnbarn och med de
ras föräldrar blir det ont om plats, så
lokalen är perfekt för stora middagar.
Den är dessutom fantastiskt fin, tyckte
Boel Häggström. Även de yngsta ville
dra nytta av samlingslokalen. Jennie,
som nyligen fyllt 8 år, planerar att
använda samlingslokalen för att ha ett
försenat födelsedagskalas för hela sin
klass på 22 personer.

• Tänk på att inte spela för hög
musik. Till exempel kan basljud
från stereon vara irriterande för
dina grannar, även om du själv
inte upplever att volymen är
särskilt hög.
• Om du har utekatter, håll
dem under uppsikt. Många är
allergiska och stör sig på om
katterna gör sina behov i till exempel sandlådor och liknande.
• Om du har hundar, lämna
dem inte ensamma i lägenheten i långa perioder. Det är
varken schysst mot hundarna
eller grannarna som kan störas
om hundarna skäller.

Om du har problem
med grannar som stör:

Bodil tycker att samlingslokalen är perfekt
när alla hennes barnbarn hälsar på.

Jeanette Forssén, arbetsledare på
Bostaden var på plats, liksom liksom
kvartersvärden Anne-Charlotte
Flystam.
– Det var en trevlig träff och de
verkade nöjda över den nya lokalen.
Nu hoppas vi att den kommer an
vändas till många trevliga träffar. Det
är viktigt att de boende på området
engagerar sig, det ökar trivseln och
omtanken.

Prata alltid med grannen i första
hand. Förhoppningsvis är inte
han eller hon medveten om att
du blir irriterad och kan ändra
sitt beteende.
Om du har pratat med personen som stör och det inte hjälper – kontakta din kvartersvärd
som då pratar med honom eller
henne. Om personen i fråga
ändå fortsätter att störa får hon
eller han ett varningsbrev. Om
störningarna ändå fortsätter,
kan han eller hon få avtalet
på sin lägenhet uppsagt. Tack
och lov går det väldigt sällan så
långt. Det är i snitt bara ett fåtal
hyresgäster per år som får sina
avtal uppsagda på grund av
störningar.

7

Utblick

Exotisk och djurrik resa
till Austrailen

Papegojor i trädgårdarna, kommunala utegrillar bland skyskraporna, enkelt byggda villor, massor av soltimmar och lättsamma människor. Andreas Nilsson, som fotograferar mycket
för Hej!, har varit i Australien i en månad tillsammans med sin
sambo Beatrice Hammar och barnen Agnes och Ruben.

Familjen Nilsson-Hammar är fort
farande uppfyllda av alla intryck
från resan när Hej! hälsar på i deras
lägenhet på Östra Norrlandsgatan.
– Vi blev väldigt väl bemötta över
allt, berättar Andreas. Öppenheten
hos australiensarna och det behag
liga klimatet gör att det är bekvämt
att resa där.
Familjen bodde hos sina bekanta
Gene och Emma i ett villaområde i
Mortdale, en förort till Australiens
största stad Sydney, där det är tätt,
tätt mellan husen. Villan är lite
enklare byggd än vad vi är vana
vid i Sverige. Tunnare väggar, inga
tapeter, knoppar som dörrhandtag
och fönster som man vevar upp istäl
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let för att öppna på konventionellt
sätt. För att hålla värmen i schack, i
Australien blir det aldrig kallare än
plus 10 grader ute, sitter det stora
fläktar i taken.

Krokodiler, koalabjörnar
och kängurur
Ute i villaträdgårdarna vandrar
papegojor och kakaduor omkring.
Djurlivet är även i övrigt väldigt
fascinerande och exotiskt för oss
nordbor, familjen såg sköldpaddor,
pelikaner, krokodiler, kängurur
och koalabjörnar under sin vistelse
plus att det förekom en del prat om
hajar vid stränderna.
– Alla roliga djur var nog det mest

spännande på hela resan, menar
Agnes och får medhåll av lillebror
Ruben.

Dyra ettor i Sydney
Familjen gjorde en hel del utflykter,
bland annat in till Sydney, Australiens
största stad med 4,5 miljoner invå
nare (om man räknar både tätort och
närliggande områden). Ett stående
inslag i stadsbilden där är enorma
utegrillar som kommunen tillhanda
håller.
– Klimatet uppmuntrar ju till att
grilla ute i stort sett året runt, konsta
terar Beatrice.
Noterbart är också de skyhöga
bostadspriserna, som får Stockholms

Umeåfotografen Andreas Nilsson
har spenderat en månad i Australien
tillsammans med sin sambo Beatrice
Hammar och deras två barn Agnes och
Ruben. Familjen bodde hos vännerna
Gene och Emma utanför Sydney.

fastighetskarusell att blekna. En etta
för motsvarande 7 miljoner kronor är
inte ovanligt.
Med det varma och torra klimatet
följer hög brandrisk. Medvetenheten
kring detta är stor. Familjens kompis
Gene är med i Frivilliga brandkåren
och på många platser finns skyltar
som talar om var man ska bege sig i
händelse av brand. Australiensarna
är också väldigt försiktiga med solen.
I stort sett ingen tycks ligga i solen
bara för att sola och på stränderna
är det solhatt och baddräkt på för att
skydda sig mot de starka strålarna.

Solceller och sopsortering

sättningar för att använda solenergi.
Solceller på taket är standard. Ut
rustningen för solenergi investerar
villaägarna i privat, men ersättning
en från staten är generös och på
några år brukar de flesta ha tjänat in
den summa de lagt ut.
När det gäller miljötänkande
verkar Australien inte vara lika nog
granna som i Sverige.
– Vid sopsorteringen blandas allt
i två kärl, en för brännbart och en
för återvinning, berättar Beatrice.
Ingen ifrågasätter bilismens effekter
på miljön och att cykla är inte alls
lika vanligt som i Sverige.

Fakta Australien
Antal invånare: 21,6 miljoner.
Största stad: Sydney 4,5 miljoner
(tätort och storstadsområde).
Huvudstad: Canberra.

Alla soltimmar ger utmärkta förut
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Vill du bli en bättre
skidåkare?
Även i år arrangerar Bostaden och IFK Umeå skidträffar med elitåkaren Martin Isaksson på Nydalas
konstsnöspår. Träffarna ger dig tips om både vallning
och åkteknik. Vi erbjuder även teknikträning i
klassisk stil för flickor och kvinnor under ledning
av IFK Umeås före detta elitåkare Ann-Katrin
Brändström.
Skidträffarna arrangeras onsdag 23 februari och
tisdag 1 mars. Båda träffarna pågår klockan 19–20.30.
Det blir en halvtimme med grundläggande vallningstips och en timme med praktiska övningar på basnivå
som du har nytta av i din åkning.
Lördag 19 mars klockan 12–13.30 ger Ann-Katrin
Brändström råd om skidåkning i klassisk stil.
Träffen är öppen för flickor och kvinnor i alla åldrar.
Anmäl dig till skidträffarna senast måndag 21 februari
och till teknikträningen senast torsdag 17 mars på
090-77 37 08. Max antal 20 personer per tillfälle.
Ta med utrustning för klassisk längdskidåkning
och var ombytt och klar
till starttiderna.
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Så sparar du energi

Kulturgården, Lövgården och IGLOO (Interaktivt,
Gemenskap, Livfullt, Organiskt, Omvandling). Det
är tre intressanta konceptförslag för vinterträdgården som Bostaden ska bygga på Ålidhem.
Bakom förslagen ligger studenter på Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet, som utvecklat dem i samarbete med Designhögskolan.
Studenterna har haft en dialog i form av en
workshop med bland andra Ålidhemsbor och
representanter från olika yrkesgrupper. Syftet var
att ta reda på deltagarnas behov av Vinterträdgården och få fram bra idéer. Resultatet redovisades vid en presentation på Designhögskolan
och går nu att ta del av på Bostadens webb.
Bostaden tittar nu närmare på förslagen för att
under vårvintern ta ställning till vilka idéer som är
möjliga att förverkliga.

Värm tevatten med vattenkokare. På så sätt
minskar du koldioxidutsläppet med 17 kilo per år.
Vattenkokaren kan också användas för att koka
vatten till pasta och potatis. Det sparar energi –
och tid (går dubbelt så snabbt som att koka upp
vatten i kastrull).
Dammsug baksidan av kyl och frys. Damm på
kondensorgallret kan öka energiförbrukningen med
25 procent.
Byt till lågenergilampor. De räcker tio gånger
längre än en vanlig glödlampa och förbrukar bara
en femtedel så mycket energi. För varje glödlampa
du byter mot en lågenergilampa sparar du cirka
400 kronor under lågenergilampans livslängd.

Grattis!

Nytt växelsystem

Ett stort grattis säger vi till dig som 		
svarade rätt i Bostaden-krysset:

Från och med 21 januari har vi ett nytt växelsystem.
Numret är fortfarande 17 75 00, men du kommer
nu att mötas av en förinspelad röst som ber dig
göra olika val. Därefter kopplas du till den som
bäst kan hjälpa dig. Vår förhoppning är att detta
ska göra att du snabbare kopplas till rätt person.
Det nya växelsystemet kan inledningsvis innebära
en del tekniska störningar.
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Innovativa konceptförslag
för Vinterträdgården

I decembernumret av Hej! hade vi ett korsord med
chans att vinna två trisslotter och en rebus där rätt
svar gav chans att vinna ett pocketogram.
Nu kan vi presentera vinnarna.
Rätt svar i Bostaden-krysset: Vi önskar en god jul
Rätt svar på rebusen: Får tomten en julklapp?

ViviAnn Nimrodsson, Anna Bylund, Ragnvald
Långström, Andrew Duvenhage, Angelica Unander
och Benny Thysell
Vi säger också grattis till dig som svarade rätt 		
på vår rebus:
Diana Zanzi Ferrando, Per Arvidsson, Kristine Olsson
och Emma Lindberg

Varierat och aktivt arbete
inspirerar Melvi
Tycker du att det är bra
skottat på Tunnelbacken?
Tacka El Salvador-bördiga
fastighetsskötaren Melvi Gil.
– Jag jobbade som lokalvårdare förut, men det här
är mer varierat och därför
roligare, berättar hon.
Att skotta och sanda är en stor del av
Melvis jobb under vintern. Och som
det snöat den här vintern har hon haft
fullt upp på dagarna…
– Det mesta kan jag ta med traktorn
och då är det lugnt, men det finns
alltid ytor som måste skottas för hand
och då kan det vara tungt om det är
blötsnö, säger Melvi.

Vattengymnastik
Hennes jobb är emellanåt fysiskt
krävande och det kan kännas i kroppen efter en hård arbetsdag. Därför
försöker Melvi träna en del, hon gick
på vattengymnastik hela 2010 och kör
även övningar hemma för att stärka

kroppen. Hon utnyttjar alltid Bostadens friskvårdstimme till att motionera
och kan kontakta sjukgymnast på
Previa vid behov.
– Vissa dagar när det är monotont
arbete under lång tid kan jag få ont,
till exempel på sommaren när jag står
på knä en hel dag och klipper rabatter
och buskar.

El Salvador och deckare
Melvi kom till Sverige från El Salvador
för 25 år sedan. Förutom tre månader
i Hallstahammar har hon bott hela sin
tid här i Umeå.
– Så jag känner mig allt som en
riktig Umeåbo, skrattar hon.
Som fastighetsskötare på Bostaden
har hon jobbat i fem år, mestadels vid
Tunnelbacken, men också på Ålidhem.
Innan dess arbetade hon bland annat
som lokalvårdare. När hon inte jobbar
gillar hon att läsa, gärna deckare. Den
senaste tiden har hon plöjt tre Camilla
Läckberg-böcker. Vara med barnbarnet, en flicka på 4 år, laga mat, baka
och träna är andra fritidsintressen.

Foto: Andreas Nilsson

Din
fastighetsskötare
Namn: Melvi Gil.
Gillar: Läsa kriminalromaner,
vara med mitt barnbarn,
laga mat, baka, träna.

Boka tvättstugan
redan i trapphuset
Nu provar vi en ny informationstavla i trapphusen i de
senast byggda husen på Öbacka. Med en enkel touchfunktion kan alla hyresgäster både få veta mer om sitt boende och med en personlig ”tagg” boka tid i tvättstugan.
Tanken är att tavlorna ska ersätta informationsblad och
vara ett komplement till Bostadens webb.
På tavlornas startsida finns lägenhetsnummer och hyresgästernas efternamn, tillsammans med första bokstaven
i förnamnet. Där finns också bild och kontaktuppgifter till
kvartersvärden.
All information i tavlan finns även på engelska.

Är det tillåtet att tapetsera?
Undrar du om det är ok att tapetsera i din lägenhet eller vad du ska
göra om grannarna har fest hela tiden? Skicka dina frågor om boende
till info@bostaden.umea.se. Skriv ”Fråga Bostaden” i ämnesraden. Ett
urval av frågorna kommer att publiceras i Hej!

Är du bra på att
lyssna, stötta och
ge information?
BRIS i Umeå behöver dig!
Kontakta BRIS Nords
kansli 090-203 65 10,
bris.nord@bris.se
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Lös korsordet – vinn fina priser
Första pris är en signerad tröja från UIK. Dessutom vinner fyra personer två trisslotter vardera. Skicka 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 eller skriv i ämnesraden på mejlet ”Bostaden-krysset”.
Senast tisdag 8 mars vill vi ha ditt svar.

Där du känner dig hemma

