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Att fjärma sig  
eller dela med sig
■ Anna Lindmark Sundström 
skriver om dilemmat som uppstår 
i valet mellan att alienera sig från 
sina känslor eller ej.

Båtentusiaster rustar  
sig inför sjösättning
■ Snart är båtsäsongen här, men innan 
Umeås båtägare kan ge sig ut på vatt-
net krävs en hel del arbete. 

Lärare kampanjar  
för skolan först
■ Lärarförbundet vill att politiker ska 
ha skolan i åtanke vid varje förslag 
eller beslut de tar. Därför lunchdejtar 
de just nu Umeås förtroendevalda. 

AFFÄRSPROFILEN 
Åsa Fällman

UMEÅ KOMMUN • S. 12

■ Arbetsskadorna bland unga i Västerbotten 
har ökat de senaste åren. I sommar kommer 
Arbetsmiljöverket inspektera riskbranscher 
där många unga jobbar, såsom omsorgen och 
byggverksamhet.

■ Den 25 maj är det EU-val, men 
få svenskar vet vad partierna går 
till val på. Statsvetaren Daniel 
Walther förklarar varför.

Ungas arbets- 
miljöer under lupp

Låg kunskap  
om EU-valet

Hon ser fram emot alla hinder
■ Nästa helg anordnas Toughest – en hinderbana av det hårdare slaget. Umeå Tidning har  
träffat Amanda Almroth som längtar efter att ta sig an de 40 utmanande hindren på den åtta  
kilometer långa banan.
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Umeåsmycken på 
export till Taiwan
■ Caroline Ahlbäcks företag 
har ny återförsäljare i Taiwan 
– ett första steg in på den 
asiatiska marknaden.
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Hoppas få skrälla  
på hemmaplan
■ I helgen väntar travfest på 
Umåker då V75 kommer till 
Umeå. En av hemmatränarna 
som ställer upp är Sören Len-
nartsson, som tränar Global 
Octopus och kommer köra 
Rote Jon i helgen.  sport s. 24
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DEBATT

UMEÅ-
TWITTRAT
Redaktionen vittjar nätet  
på veckans tyckare

Debatt: Tillväxtmiljard för byggande

Debatt: Vi vill ha inflytande – inte medlidande

insändare

När börjar Kulturhuvud-
stadsåret, egentligen?
Det laddades med buller och 
bång under flera år. Det gjor-
des upp stora planer, bildades 
inspirationsgrupper och lysan-
de idéer smiddes.

2014 skulle bli en milstolpe 
i Umeås historia. Hela Europa 
skulle kasta beundrande blick-
ar och mer eller mindre falla 
i trans över Umeå, Europas 
Kulturhuvudstad 2014!
Så vad har det blivit? Ett litet 
småtjusigt fyrverkeri på älven 
för 25 miljoner, en svindyr 
VIP-middag för den utvalda 
eliten, ett halvfärdigt kultur-
palats för uppemot en miljard 
och ett missnöje bland kul-
turarbetare som känner sig 
blåsta. Kulturfolkets idéer var 
tydligen bra att ha för att visa 
upp när ansökan skulle lämnas 
in, men när saken var klar så 
tycks alla tjusiga målsättning-
ar ha pyst ut som luften i en 
ballong. Och fast det nu har 
gått flera månader in på 2014 
så verkar ju det nya blänkan-
de Kulturpalatset inte ens ha 
öppnat?

Men – nu är vi här och nu 
vill vi ha valuta för skatte-
pengarna! Så nu undrar vi som 
inte är bland de 100 i den inre 
cirkeln, utan tillhör de 100 000 
som brukar kallas »vanligt 
folk« – när börjar Kulturhu-
vudstadsåret – egentligen?

Mr Besserwisser

Det byggs alldeles för lite i Sverige såväl 
i Umeå. Trots att vi blivit drygt en halv 
miljon fler i landet sedan alliansen fick 
regeringsmakten 2006, är byggtakten 
lägre nu än då. Det är ingen hållbar ut-
veckling. 

Bristen på bostäder hindrar företag 
från att rekrytera den personal de be-
höver för att expandera. Studenter som 
blivit antagna till utbildning som krävs 
för att få det jobb de vill ha, tvingas tacka 
nej till utbildning när de inte hittar ett 
boende. Bostadsbrist hämmar tillväx-
ten och gör det svårare för människor 
att flytta till jobb, utbildning och att 
bilda familj. Bostadsbristen och den 
låga takten på nybyggnation försäm-
rar möjligheten att nå vårt tillväxtmål 
i Umeå Kommun samtidigt. Missar vi 
målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020.  

Det finns ingen enskild åtgärd som en-
samt råder bot på bostadsbristen, och det 

finns ingen enskild aktör som ensam kan 
lösa dagens kris. Därför har socialdemo-
kraterna tidigare föreslagit en nationell 
byggpakt, där stat, kommuner, bostads-
bolag och byggbolag gemensamt drar 
upp linjerna för vad varje enskild aktör 
kan göra och bör göra. En regering mås-
te ha en mer samordnande roll – att bara 
peka finger på andra aktörer duger inte. 

I studentstaden Umeå råder särskild 
brist på hyresrätter. Ingen annan boen-
deform främjar rörligheten på bostads- 
och arbetsmarknaden så mycket som 
hyresrätten. Hyresrätt är också oftast det 
enda möjliga alternativet för den som ska 
börja studera, eller för den som vill flytta 
hemifrån till livets första egna bostad.  

Därför föreslår socialdemokraterna ett 
investeringsstöd riktat till studentlägen-
heter och små hyreslägenheter. Denna 
stimulansform fanns, fram tills den bor-
gerliga regeringen tog vid. De stöden ut-
värderades av statliga Boverket både 2005 

och 2010, och fann att de varit effektiva.
 2006 konstaterade Sveriges förenade 
studentkårer att bristen på studentbostä-
der var osedvanligt liten på grund av det 
omfattande byggandet. Det finns alltså 
goda erfarenheter av det förslaget.  

Nu går vi vidare och föreslår lösning på 
ett lansomfattande problem. Socialdemo-
kraterna föreslår att en tillväxtmiljard 
ska fördelas till de kommuner som tyd-
ligt tar ansvar för byggandet av fler hy-
resrätter. Varje kommun ska ha möjlighet 
att få del av dessa medel på ett rättvist 
sätt utifrån hur många nya hyresrätter 
som byggs i förhållande till befolknings-
mängd. För Umeå Kommun är förslaget 
välkommet och stärker möjligheten att ta 
ett större ansvar för bostadsförsörjning-
en för invånarna och tillväxten i Umeå. 

Hans Lindberg (s)
Christer Lindvall (s)

Socialdemokraterna föreslår ett investeringsstöd riktat till studentlägenheter och små hyreslägenheter.

ABDULKARIM  
MOHAMUD 
@AbbeMohamud 

Umeå, staden där man får uppleva 
alla årstider under en helg.

JONAS LINDKVIST 
@6clFernet 
Odds på att bergh pryder 

omslagen på guiden och ronden 
denna vecka? En miljard starthästar 
i umeå.

EMELIE FÄLLMAN 
@emelie_fallman 
Dialekten som man har 

i Umeå har fastnat i mitt huvud, 
ärligt den försvinner inte! Kommer 
hädanefter tänka på umeanska  
#vaheterensdialekten

LOTTA PETTERSSON 
@LottaP  
Umeå Energis reklamfilm 

har 4 miljoner visningar efter några 
få dagar och i topp på Yotube i USA. 
Jösses!

När vi som är 65+ lämnar arbetsmarkna-
den blir vi inte per automatik objekt för 
samhällets ingripande. Nej, vi behåller 
vårt intellekt, vår förmåga och våra er-
farenheter. Kort sagt, vi är fortfarande en 
resurs för samhället – och en stor grupp 
väljare som inga politiker har råd att 
bortse ifrån. Enligt SIFO:s undersökning 
är uppemot 700 000 pensionärer osäkra 
på hur de ska rösta vid höstens val.

Detta borde sannerligen vara en väck-
arklocka för det politiska etablissemang-

et. Vi kräver nu att bli sedda, hörda och 
respekterade och framför allt få större in-
flytande över vår egen verklighet. Enligt 
den nationella överenskommelsen är de 
offentliga och idéburna sektorerna jäm-
bördiga parter som ska föra dialog sin-
semellan och samverka vid beslut – och 
således bör alla engagera sig i de frivilliga 
organisationer som omfattas av detta. Du 
som är senior – engagera dig gärna i nå-
gon av de fem pensionärsorganisationer 
som har verksamhet i Umeå.

Vi uppmanar därtill politiker och tjäns-
temän inom Umeå kommun att lyssna 
in pensionärs-organisationerna på ett 
helt annat sätt än som görs idag. KPR 
(kommunala pensionärs-rådet) är bra, 
men det behövs också tillskapas nätverk, 
fler diskussionsforum, mötesplatser och 
större inflytande för oss 65-plussare. Typ 
NU!   

Birgitta Lundkvist, 
BrittInger Ärlebro
SPRF Umeå avd 36
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Att fjärma sig 
eller dela med sig
■ Anna Lindmark Sundström 
skriver om dilemmat som uppstår 
i valet mellan att alienera sig från 
sina känslor eller ej.

Båtentusiaster rustar 
sig inför sjösättning
■ Snart är båtsäsongen här, men innan 
Umeås båtägare kan ge sig ut på vatt-
net krävs en hel del arbete. 

Lärare kampanjar 
för skolan först
■ Lärarförbundet vill att politiker ska 
ha skolan i åtanke vid varje förslag 
eller beslut de tar. Därför lunchdejtar 
de just nu Umeås förtroendevalda. 

AFFÄRSPROFILEN
Åsa Fällman

UMEÅ KOMMUN • S. 12

■ Arbetsskadorna bland unga i Västerbotten 
har ökat de senaste åren. I sommar kommer 
Arbetsmiljöverket inspektera riskbranscher 
där många unga jobbar, såsom omsorgen och 
byggverksamhet.

■ Den 25 maj är det EU-val, men 
få svenskar vet vad partierna går 
till val på. Statsvetaren Daniel 
Walther förklarar varför.

Ungas arbets-
miljöer under lupp

Låg kunskap 
om EU-valet

Hon ser fram emot alla hinder
■ Nästa helg anordnas Toughest – en hinderbana av det hårdare slaget. Umeå Tidning har 
trä� at Amanda Almroth som längtar efter att ta sig an de 40 utmanande hindren på den åtta 
kilometer långa banan.
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Umeåsmycken på 
export till Taiwan
■ Caroline Ahlbäcks företag 
har ny återförsäljare i Taiwan 
– ett första steg in på den 
asiatiska marknaden.
 ekonomi s. 14

Hoppas få skrälla 
på hemmaplan
■ I helgen väntar travfest på 
Umåker då V75 kommer till 
Umeå. En av hemmatränarna 
som ställer upp är Sören Len-
nartsson, som tränar Global 
Octopus och kommer köra 
Rote Jon i helgen.  sport s. 24
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Träningstrender från sidolinjen
Jonas Pekkari om sin svajiga relation till samtidens träningshysteri

När blev det så hippt med själv-
späkning? När hände detta? När 
började gemene man frivilligt löpa en 
halvmara på lunchrasten och ägna 
lördagsförmiddagen åt att välta trak-
tordäck som rekreation? När blev 
jag den där spensliga och otränade 
killen i lite för dyra märkessneakers 
som så kraftigt sänker formsnittet 
på Iksu. Jag är helt säker på att jag 
alldeles nyss var åtminstone skapligt 
tränad, i vettig form, och jag har inte 
nämnvärt justerat min motionsfrek-
vens sedan slutet av förra decenniet. 
Det är ju ni, era jävlar, som har blivit 
så äckligt vältränade!

 Om några veckor går tävlingen 
Toughest av stapeln i Umeå, ett 
evenemang som går ut på att, i övrigt 
mentalt friskförklarade, människor 
frivilligt krälar genom lervälling, 
springer i gyttja och klättrar över 
strategiskt utplacerade hinder. Ak-
tiviteter som tidigare var en olycklig 
konsekvens av ett alldeles för hårt 
festande under Brännbollsyran är nu 
en omtyckt tävlingsform.

Jag är naturligtvis bara avund-
sjuk. I åratal har jag läst och hört 
om denna mytiska »runners high«, 
när hård fysisk ansträngning frigör 
endorfiner och gör löpningen till en 
lustfylld upplevelse jämförbar med 
sex eller en riktigt fin rödvinsfylla. 
Denna känsla har dock lyst med sin 

frånvaro, och i dess plats hittar jag 
ömma benhinnor, mjälthugg och 
en känsla inte helt olik den du får 
av en rejäl magsop från en berusad 
inlandsbo när du tränger dig före 
i hamburger-kön en genomsnittlig 
lördagskväll. 

Denna typ av motionsmässigt själv-
plågeri tar även plats i nöjesutbudet. 
I programmet Svett och Etikett på 
SVT-Flow (tänker inte ens försöka 
förklara vad SVT-flow är – googla 
istället) kastar sig träningsentusias-
ten Kalle Zackari Wahlström med 
liv och lust in i olika motionsformer. 
Han utsätter sig villigt för body-
buildingens vidriga dieter, går upp i 
ringen mot livsfarliga MMA-fighters, 
förkovrar sig i yogans mystiska värld 
och lyfter stenbumlingar som strong-
man. Det är naturligtvis gränslöst 
underhållande att uppleva. Från 
soffan. 

Jag vet inte om det är bristande 
självdisciplin, eller kanske bara ren 
självbevarelsedrift, men jag har ald-
rig kunnat driva min kropp genom 
barriärerna, aldrig pressat mig till 
det yttersta. Halvvägs in i ett sju ki-
lometers löp-pass börjar jag automa-
tiskt känna efter lite för mycket. »Är 
det där en liten sträckning kanske?«, 
»Undrar om jag börjar bli förkyld?« 
»Kan man få skavsår av splitternya 

löpartajts?«. Jag saknar aldrig ur-
säkter för att undvika träning. Men 
det ser ju så härligt ut, alla dessa 
rosenkindade selfies från tidiga 
morgon-joggingturer och timslånga 
spinningpass. Hela livsstilen osar 
bara »LYCKAD INDIVID«. Själv 
fokuserar jag istället på så kallad 
discomuskel-träning, korta pass för 
maximal estetisk effekt med mini- 
mala positiva hälsoeffekter. 

Men nu när Toughest kommer 
till stan tänker jag naturligtvis 
inte missa det. I alla fall inte om 
det live-streamas på SVTFlow och 
kan avnjutas från 
tv-soffan.

Nu finns vi på Facebook!
www.facebook.com/umeatidning

Elisabeth Glaas... 
…är journalist. I veckan 
har hon bland annat 
skrivit om EU.

Ronja Ikatti
…är journaliststudent. 
I veckan har hon bland 
annat varit nyfiken på 
Crossfit.

Isabella Pillay... 
…är journalist och 
fotograf. I veckan har 
hon talat med arrang-
ören för Made-festi-
valen.
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Ingen toatömning   
i vattnet
avfall Från och med 
april 2015 införs ett för-
bud som säger att fritids-
båtar inte får släppa ut 
toalettavfall i hav, sjöar 
och inre vattendrag.
Förbudet ställer krav 
på att latrintömning ska 
ske vid Umeås hamnar. 
Fritidsnämnden be-
slutar därför att ge 200 
000 kronor i bidrag till 
båtföreningarna för att 
stödja en miljövänlig 
hantering av båtarnas 
latrintömning.

Antalet arbetsolyckor bland 
unga ökar i Västerbotten. 
Medan flest killar skadar 
sig inom byggbranschen 
råkar nästan lika många 
tjejer ut för olyckor i vård- 
och omsorgsyrken. Under 
sommaren kommer därför 
Arbetsmiljöverket genomföra 
ett stort antal inspektioner 
av ungas arbetsplatser. 

arbetsmiljö I hela Sverige 
drabbas omkring 4 000 unga 
mellan 16 och 24 år av arbets-
skador varje år. I Västerbotten 
har antalet olyckor successivt 
ökat under de senaste fyra 
åren, från 70 olyckor år 2010 till 
122 förra året. 

Cecilia Lindqvist, som är en av 
arbetsmiljöinspektörerna som 
kommer vara ute på ungas ar-
betsplatser i sommar, tror att 
ökningen av skador kan bero 
på bland annat stress. 

– Nu spekulerar jag, men 
det kanske är stressigare på 
arbetsplatser i dag. De vi tittar 
på just nu, unga ungdomar, har 
lägre riskmedvetande. Kanske 
vill de visa framfötterna på det 
nya jobbet och kanske blir de 
för ivriga och gör saker de inte 
får göra, säger hon om möjliga 
orsaker. 

Under sommarperioden kom-
mer Arbetsmiljöverket Väs-
terbotten göra 50 inspektioner 
runt om i länet på ungas arbets-
platser. Främst görs de inom så 
kallade riskbranscher, såsom 
tillverkningsindustrin, bygg, 
detaljhandel, vård och omsorg 
samt restaurang. Inom bygg 
och omsorg har det skett flest 
antal olyckor de senaste fem 
åren, men det är stora skillna-
der i vilka som skadas inom de 

respektive branscherna. Av de 
87 unga personer som råkade 
ut för en olycka inom bygg-
verksamhet var 83 män. Inom 
vård och omsorg var 66 av de 
72 olycksdrabbade kvinnor. 

Cecilia Lindqvist förklarar 
vad det beror på:

– Det är inte så många killar 
som jobbar inom omsorgen, de 
väljer ofta bygg före. Fortfaran-
de är arbetsmarknaden köns-
segregerad.

Under sina besök på arbets-
platser kommer inspektörerna 

bland annat se till att de unga 
anställda har en handledare 
som är tillgänglig, att de fått in-
formation om risker som finns 
och att de har rätt skyddsut-
rustning.

– Vi trycker lite extra på att 
man får en bra introduktion 
så att det är tydligt vad som är 
förbjudet som ung anställd och 
vad som inte är det. 

En vanlig brist som Arbets-
miljöverket sett på ett natio-
nellt plan är att unga inte får in-
formation om hur de ska agera i 
hot- och våldsituationer, vilket 

unga kvinnor är extra utsatta 
för inom främst omsorg och de-
taljhandel. 

– I Västerbotten har vi sett 
att de unga får väldigt bra in-
troduktion och handledning 
gällande hot- och våldsituatio-
ner. Jag kan inte säga att det bli-
vit någon ökning av det, menar 
Cecilia Lindqvist.

Vad hoppas ni att inspektio-
nerna ska ge för resultat?
– Målet är att minska antalet 
olyckor och arbetsskador. 

Vilket råd kan du ge till unga 
som ska jobba på ett nytt ställe 
i sommar?
– Att se till att man får infor-
mationen man har rätt att få: 
Vilka arbetstider man har, när 
man har raster, hur man han-
terar maskiner och verktyg, 
vilka skyddskläder som finns, 
vad det finns för risker… Alla 
har rätt till schyssta villkor.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Ingela Lundberg
ingela.lundberg@umeatidning.se

Fler unga skadas i jobbet

Cecilia Lindqvist är en av arbetsmiljöinspektörerna som ska kont-
rollera ungas arbetsmiljö i sommar. – Vi har gjort inspektionerna 
under flera år i rad och sett att de varit framgångsrika. Vi når ut till 
arbetsgrupper som varit olycksdrabbade, berättar hon. 

FOTO: PRIVAT

      Vi trycker lite 
extra på att man får 
en bra introduktion 
så att det är tydligt 
vad som är förbjud-
et som ung anställd 
och vad som inte är 
det. 

Antal arbetsplatsolyckor  mellan 2009 – 2013

2009 2010 2011 2012 2013

55
70

98

117 122

Statistiken avser personer i åldrarna 16 – 24 år  i Västerbotten
FAKTA NY UTE I ARBETSLIVET

När du börjar ett nytt jobb är det viktigt att 
du får en introduktion. I den ska du få veta 
vilka dina arbetsuppgifter är och vad du inte 
får göra, hur verktyg och maskiner fungerar, 
vilka arbetsmiljöregler som gäller samt vilka 
risker som finns och hur du kan skydda dig 
mot dem.
 Är du under 18 år ska du dessutom ha en 
handledare som du kan vända dig till. Hand-
ledaren ska alltid finnas tillgänglig för frågor 
och stöd när du jobbar.
 Den som är chef på arbetsplatsen ska se till 
att arbetsmiljön är bra. Säg ifrån om du upp-
täcker något som kan skada dig eller någon 
annan, så att chefen kan göra något åt det.
 Tills året du fyller 16 år räknas du som barn. 
Då måste arbetsgivaren ta kontakt med dina 
vårdnadshavare och få deras godkännande 
att du får arbeta.

Källa: Arbetsmiljöverket

Tarmläckage  
efter operation
lex maria En man 
genomgick en till synes 
lyckad tarmoperation. 
Några dagar senare 
återvänder dock mannen 
med tarmläckage.
Det var fem dagar efter 
operationen som mannen 
återvände till sjukhuset 
med buksmärta, feber 
och allmänpåverkan. 
Han flyttades till inten-
sivvårdsavdelningen 
och eftersom att det 
misstänktes tarmläckage 
opererdes han på nytt. 
Misstanken bekräftades 
och åtgärdades.
Mannens tillstånd för-
värrades dock ytterligare 
och han drabbades av 
allmän organsvikt. Han 
fördes då till ett annat 
sjukhus där han fick dia-
lys och vård i så en kallad 
konstgjord lunga.
Mannen hämtde sig så 
småningom och är nu 
återställd.
Landstinget har efter att 
ha utrett fallet och tagit 
fram åtgärder för att 
förhindra upprepning 
anmält ärendet till Soci-
alstyrelsen för gransk-
ning enligt lex Maria.

Man avled  
efter infektion
lex maria En man fick 
en så kallad venport ino-
pererad för att underlätta 
cellgiftsbehandling på 
grund av en komplicerad 
cancersjukdom. Kort 
därefter blev venporten 
infekterad och mannen 
avled. Det var två dagar 
efter det att venporten 
hade opererats in som 
mannen återkom till sjuk-
huset med svår sårinfek-
tion och blodförgiftning. 
Mannen fick intensivvård 
men hans liv gick inte 
att rädda. Landstinget 
har anmält ärendet till 
Inspektionen för vård och 
omsorg för granskning 
enligt lex Maria.
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Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem

Världspremiär!
mulderbosch röda

Nr 71538 Mulderbosch Syrah Cinsault Heritage 
Blend 2012. 269 kr. 3 l BiB. Alkoholhalt 13,5 %

Beställ på 

systembolaget.se 

eller i din butik.
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Brännland 35, Umeå 
Tel: 090–301 30

brannlandswardshus.se

Helg på 
Wärdshuset
Mat, fika och våfflor 
av lokala råvaror.

Välkommen!

Ät 2 betala för 1
(mot uppvisande av kupong)

 (vid uppvisande av kupong)

LÖVSTEK MENY 89:-

#

# Verkmästargatan. 1, E12, Sofi ehemsrondellen
090–12 33 38, www.bamsegrillen.se

Sophia Mårtensson, som jobbar 
extra inom hemtjänsten i Holm-
sund, har varit förskonad från 
arbetsskador. Däremot känns 
arbetets många lyft av i ryggen.
– Det är ett ganska tungt jobb, 
säger hon. 

arbetsmiljö Sophia Mårtens-
son är 19 år och studerar till läka-
re. För att dryga ut studiekassan 
arbetar hon i princip varje helg 
inom hemtjänsten. 

– Jag trivs jättebra med att job-
ba med äldre. Och eftersom jag 
studerar till läkare känns det som 
en bra start till vårdyrket, säger 
hon. 

Sophia är inte en av dem som rå-
kat ut för en arbetsplatsolycka 
eller skada inom vård och omsor-
gen. Ändå känns jobbet i kroppen. 

– Det finns ju vissa äldre som är 
lite tyngre att lyfta och jag känner 
ofta att jag har ont i ryggen.

När Sophia precis börjat jobba 
inom hemtjänsten fick hon och 
hennes nyblivna kollegor gå en 
kurs med en arbetsterapeut, som 
lärde ut vilka tekniker de skulle 
använda för att exempelvis hjäl-
pa äldre upp ur sängen och vid 
förflyttningar med hjälp av en så 
kallad turner. 

– Men det som är tungt är att 
det är brukaren själv som väljer 

vilka metoder som ska användas. 

Det innebär att även om det finns 
utrustning och metoder som kan 
underlätta personalens arbete går 
de inte att använda om brukaren 
säger nej. 

– Vi måste ju lyssna till vad 
brukaren säger, många tycker re-
dan att det är jobbigt att de måste 
ha hjälp. Alla vill ju kunna klara 
sig själv. 
Men det 
blir ju en 
arbetsmil-
jöfråga, till 
slut orkar 
vi i per-
s o n a l e n 
inte mer 
och då blir 
det även 
farligt för 
brukaren, 
säger Sophia och konstaterar att 
det är svårt att hitta en lösning på 
problemet. 

För att förebygga arbetsskador 
försöker Sophia vara noga med att 
lyfta med benen. Känner hon att 
det blir för tungt ringer hon till en 
kollega som kan hjälpa till.

– Jag skadade ryggen för några 
år sedan, innan jag började jobba 
inom hemtjänsten, och jag vill inte 
att det ska bli värre igen. 
Enligt Arbetsmiljöverkets under-

sökningar är unga kvinnor extra 
utsatta för hot och våldssituatio-
ner inom omsorg och detaljhan-
del. Det är dock ingenting som 
Sophia Mårtensson känner igen.

– Alla äldre gillar inte att man 
kommer. Man kan få ta otrevliga 
ord, speciellt när man är vikarie 
så tycker vissa att man inte kan. 
Men de flesta är trevliga och prat-
glada och jag har inte märkt av nå-

got hot, säger hon.

Var hemtjänsten 
ditt förstahandsval 
som sommarjobb 
i år?
– Ja, jag har inte 
sökt något annat 
jobb eftersom jag 
trivs jättebra. Jag 
gillar att få träffa 
och prata med 
människor som va-

rit med om mycket och så är det 
roligt att få höra att man hjälper 
till. Man känner sig som en god 
människa.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Brukarnas val kan  
göra jobbet extra tungt

Sophia Mårtensson trivs bra på hemtjänsten i Holmsund, men emellanåt kan arbets- 
uppgifterna vara tunga.  »Nästan alla säger att det är jobbigt ibland«, berättar hon.

     Det blir ju en 
arbetsmiljöfråga, 
tillslut orkar i vi i 
personalen inte mer 
och då blir det även 
farligt för brukaren.

FOTO: ANNA BERGMAN
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Vi erbjuder nu även 
medicinsk hud- och 
skönhetsvård samt 
hudlaser. Hos oss 
kan du få hjälp med 
rosacea, ytliga blodkärl, 
akne, ärr, pigmentför-
ändringar och hårbort-
tagning. Välkommen 
till vår hudterapeut 
och undersköterska 
Sandra. 

Boka tid hos Sandra, 
090-77 25 40, 
072-050 59 39 eller 
sandra@polarkliniken.se 
www.polarkliniken.se Resultat med omtanke

Sandra tar hand om dig

Boka på 090-13 54 90 eller www.hotelbotnia.com

Varm & skönt
Unna kollegorna en varm bastu och ett skönt bad, sedan 
grillar ni själva en god köttbit på glödheta täljstenarna 
och njuter av maten i Älvkåtan. Minimum 10 personer.

Representanter från Lärar-
förbundet lunchdejtar just 
nu Umeås ledande politiker, i 
syfte att föra upp skolrelate-
rade frågor som de viktigaste 
inför höstens val. 
– En viktig fråga för oss som 
förbund är att vi i framtiden 
ska ha kollegor och lärare 
som kan undervisa våra 
barn, säger Mattias Ångman, 
Lärarförbundet Umeå.

valfrågor Lunchen med 
för- och grundskolenämn-
dens ordförande Margareta 
Rönngren (S) börjar lida mot 
sitt slut och Annelie Edmunds-
son kollar av checklistan över 
ämnen att diskutera. 

– Det är så mycket vi vill pra-
ta om, säger hon, men konsta-
terar sedan att de avverkat alla 
punkter på listan. 
Annelie Edmundsson och Mat-
tias Ångman är båda lärare 
vid två skolor i Umeå och sit-
ter även med i Lärarförbundet 
Umeås styrelse. Inför årets val 
bedriver fackförbundet kam-
panjen »Skolan först«, efter-
som de vill att politikerna ska 
fokusera på höjda lärarlöner, 
mindre administration i skolor-
na och ökat stöd till eleverna. 
En del av kampanjen är just 
lunchdejterna med de förtroen-
devalda. 

– Så fort politikerna funde-
rar på någonting, till exempel 
»ska man sänka skatten?« eller 
»ska man höja skatten«, vill vi 
att de ska sätta skolan först och 
fundera hur den påverkas. Vi 
vill att de ska ha det perspekti-
vet, berättar Mattias Ångman.

Vid lunchmötet med Margare-
ta Rönngren diskuteras bland 

annat rekryteringsbehovet av 
lärare. År 2020 kommer det en-
ligt beräkningar saknas mellan 
800 och 1 000 lärare i Umeå. 
I hela Sverige uppskattas be-
hovet uppgå till 43 000 lärare. 
Annelie och Mattias anser att 
höjda löner för lärare är ett vik-
tigt verktyg för att locka fler till 
yrket.

– Pengar är inte allt, men det 
gör mycket, säger Annelie. 

Margareta Rönngren menar 
att kommunen försöker hänga 
med i de avtal som finns. 

– Det är viktigt att vi är en 
bra arbetsgivare, framför allt 
att vi lyfter skolan som en vik-
tig verksamhet. Skolan är på 

allas läppar just nu, lyckas man 
i skolan går det bättre i livet, sä-
ger han.

En annan fråga som lyfts under 
lunchen är storleken på barn- 
och elevgrupper. 

– Alla skolnämnder är eniga 
om att grupperna ska bli min-
dre, men nu går utvecklingen 
mot att det blir fler barn och 
färre lärare, säger Margareta 
Rönngren och tillägger:

– Det måste finnas en flexi-
bilitet, att det kan vara mindre 
grupper eller fler lärare per 
grupp. Det är rektorn som har 
det yttersta ansvaret.

Annelie Edmundsson och 
Mattias Ångman tycker att 

lunchmötena är ett bra forum 
för att lobba för Lärarförbun-
dets kärnfrågor. 

– Det känns som att jag inte 
skulle ringa eller mejla Mar-
gareta för att framföra detta. 
Luncherna är ett tillfälle att 
lyfta frågorna och det känns 
jätteviktigt att sådana här saker 
kommer fram, säger Annelie.

Margareta Rönngren är även 
hon nöjd med mötet. 

– Jag kan inte säga att det var 
några jättenyheter vi pratade 
om, men dialogen är viktig. Det 
är viktigt att lärarna ska känna 
att vi har respekt för deras pro-
fession. 

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se 

Mattias Ångman och Annelie Edmundsson är lärare och företrädare för Lärarförbundet. Just nu träffar 
de Umeås politiker för att försöka göra skolan till den viktigaste valfrågan.

Lärarförbundet sätter  
skolan först över en lunch

FOTO: ANNA BERGMAN

Rådhusespl. 15, Umeå. Tel 77 44 04 
Mån–tor 7–21 • Fre 7–18 • Lör 9–18

www.mekka.se

JUBILEUMSKAKA

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker

JUBILEUMSKAKA (Ord. 149:-)(Ord. 149:-)109:-

SM i matlagning 
ska avgöras i Umeå 
matlagnings-sm En 
deltävling i Årets Kock 
2015 kommer att avgöras 
i Umeå.
 Årets Kock, vilket är 
Svenska Mästerskapen i 
professionell matlagning, 
avgörs i två semifinaler, 
en Sista chansen och 
slutligen i en final. Det 
är deltävlingen Sista 
chansen som kommer 
att genomföras i Umeå i 
november.  
 LRF är värd för 
deltävlingarna och Arne 
Lindström, Västerbot-
tens ordförande, vill lyfta 
fram det lokala.  
– När krögar-Sveriges 
blickar riktas mot Väs-
terbotten ska vi passa på 
att lyfta våra fina råvaror 
och jordbruket här, säger 
han i ett pressmedde-
lande.

Argsint förälder 
ofredade rektor
ofredande En Umeå- 
bo i 60-årsåldern döms 
till dagsböter för ofre-
dande efter att verbalt ha 
attackerat en skolrektor.
Det var i mars 2013 som 
mannen stormade in på 
rektorns kontor. Han var 
arg för att rektorn hade 
gjort en orosanmälan 
angående mannens son. 
Han ville att rektorn 
skulle ta tillbaka sin an-
mälan men när rektorn 
inte ville göra det höjde 
han rösten och kallade 
henne bland annat för 
kärring, han sade att han 
skulle skriva saker om 
henne på Facebook och 
att hon var en usel männ-
iska. Han blockerade 
även dörröppningen då 
rektorn ville ta sig ut från 
kontoret. När mannen till 
slut lämnade pekade han 
på rektorn och sade att 
denne skulle passa sig. 
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fotohörnan väst på stanfotohörnan väst på stan
swefo.se

Tel 090-13 93 90 | Brogatan 5 | www.swefo.se

STUDENTPLAKAT
Pris fr. 149 kr
[ ]VI GÖR ÄVEN INBJUDNINGSKORT, 

TACKKORT OCH FRAMKALLAR
DINA STUDENTBILDER!

DAGS FÖR 
EXAMEN!

Många grubblar. Men vi vet faktiskt.  
På Juristbyrån är vi experter inom familjejuridik  

och hjälper dig med testamenten, bouppteckningar  
och arvskiften. Boka en kostnadsfri Livsbesiktning®  

(värde ca 950 kr) eller gör Testamentstestet på  
juristbyran.com, så får du veta vad som gäller  

för just dig och dina nära. Välkommen till Juristbyrån.  
Vi kan kärlek, död och pengar.

Vi vet vad  
som händer  
efter döden. 

Juristbyrån Umeå. Telefon  070-679 61 52.
E-post: julia.hansson@juristbyran.com

Sagagallerian, Götgatan 1–3, Tel.  090–77 74 20
www.magazindunord.com

Kampanj silkestäcken!
Köp ett silkestäcke för 795:- (ord. pris 1.095 kr) så 

kan du köpa en silkeskudde och /eller påslakanset i mjuk 
bomullssatin från Kosta Linnewäfveri för 395 kr  

(ord. pris 495 – 695kr). /Välkommen!

FRAMTIDSPARTIET I  UMEÅ 

NU KNACKAR VI 
DÖRR NÄRA DIG!  
 
Carlshem, Sofiehem, Ersboda, 
Rödäng, Böleäng, Hörnefors, 
Sandbacka, Obbola, Holmsund, 
Mariehem och Marieberg är några 
av områdena som kommer få 
besök inför EU-valet den 25 maj.  
 
Läs mer på umesosse.se  

TOTALLÖSNINGAR 
FÖR ERA BEHOV!
090–12 77 51, 
www.gvab.se

FAMILJEFÖRETAGET GRUBBE VENTILATION 
ÅTERFINNS NU I NYA LOKALER PÅ 

SPINNVÄGEN 9, NYA OMRÅDET VID BEIJERS

VÄLKOMNA 
TILL VÅRA NYA 

LOKALER 
PÅ EN KAFFE!

www.gvab.se

A L LT  I N O M  V E N T I L AT I O N , B Y G G N A D S P L ÅT  &  S E RV I C E

Anhörigboendet för familjer 
med svårt sjuka barn i Umeå, 
som fått namnet Hjältarnas 
hus, ska börja byggas i augus-
ti. Det beslutade landstings-
styrelsen vid förrra veckans 
sammanträde.

anhörigboende Beslutet inne-
bär att landstinget kommer bygga 
och hyra ut lokaler till föreningen 

Hjältarnas hus som ansvarar för 
verksamheten. Landstingsstyrel-
sen vill ha Hjältarnas på Norr-
lands universitetssjukhus områ-
de för att anhörigboendet bidrar 
direkt till vården genom kortare 
inläggningar på barnavdelning-
arna på NUS och bättre hälsa för 
familjerna.

Målsättningen är att Hjältarnas 
hus ska stå färdigt under hösten 

2016. Till dess kommer förening-
en Hältarnas hus behöva medel 
för att bygga upp en hållbar verk-
samhet, men också pengar till in-
redning, inventarier och utemil-
jö. Här hoppas föreningen på ett 
fortsatt engagemang från företag i 
regionen.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Hjältarnas hus byggs i Umeå

Kommunstyrelsens arbets-
utskott har beslutat att reser-
vera 33,5 miljoner kronor för 
finansiering av Väven 2015.

finansiering Kommunsty-
relsens kostnad 2014 för Väven 
beräknas till 33,1 miljoner kronor. 
Den tidigare beslutade budgetra-
men för året uppgår till 20 miljo-
ner kronor. För att täcka kostna-
den beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott i februari att tillföra 
13,1 miljoner kronor ur kommun-
styrelsens eget kapital. 
År 2015 beräknas kostnaden för 
Väven till 81 miljoner kronor. 
Den tidigare beslutade budgeten 
för 2015 uppgår till 45 miljoner 
kronor.

En del av mellanskillnaden på 
36 miljoner klaras med pengar 
som budgeterats för kulturhu-

vudstadsårets kansli. Budgetra-
men för kansliet 2015 är 5 mil-
joner kronor, varav 2,5 miljoner 
behövs för att avveckla kulturhu-
vudstadsåret i form av utvärde-
ring, lokaler, personal med mera. 
Återstående 2,5 miljoner kan an-
vändas för Väven. För 2015 be-

hövs alltså ett tillskott om 36 mil-
joner kronor minus 2,5 miljoner, 
det vill säga 33,5 miljoner kronor, 
en summa som reserverats av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ingela Lundberg
ingela.lundberg@umeatidning,se

33,5 miljoner kronor till Väven

Väven tarvar större budget.

Landstingsstyrelsen vill uppföra Hjältarnas hus på området kring Norrlands Universitetssjukhus. 
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Om drygt två veckor är det 
EU-val. Få svenskar upple-
ver sig dock känna till vilka 
politiska program och förslag 
som partierna går till val på 
trots att vår vardag i stor 
utsträckning påverkas av 
beslut som fattas av EU.

eu-val Den 25 maj ska vi 
svenskar välja 20 personer som 
ska sitta i Europaparlamentet 
de kommande fem åren. Sveri-
ge har fortfarande makten över 
välfärden, det vill säga det som 
exempelvis rör sjukvård och 
skola. När det däremot gäller 
jordbruksekonomin, miljöfrå-
gor och den fria handeln så är 
det EU som bestämmer. 

– När det gäller regional 
utveckling så fattas en majori-
tet av besluten i Bryssel, säger 
Daniel Walther, doktorand på 
Statsvetenskapliga institutio-
nen, vid Umeå universitet.

Trots att vår vardag i många av-

seenden formas av hur politiker 
i Bryssel väljer att bestämma är 
kunskapen om hur EU fungerar 
och intresset för att rösta i jäm-
förelse med det svenska valet 
relativt lågt. 

På uppdrag av nyhetssajten 

Europaportalen har Sifo frågat 
1 000 svenskar hur bra de kän-
ner till vilka politiska program 
och förslag som partierna går 
till val på den 25 maj – 85 pro-
cent svarade inte så väl eller 
inte alls. En av tio uppgav sig 
vara väl eller mycket väl infor-
merad om partiernas valpro-
gram. 

Vad kan den låga kunskaps- 
nivån bero på?
– Bland annat distansen, det 
geografiska avståndet. Det är 
även svårbegripligt för många. 
De flesta vet inte vem som gör 
vad. Men å andra sidan så har 
många svag förståelse för det 
svenska systemet. Där finns 
det dock en tradition av att 
rösta. 

Att nå ut med information 
och väcka intresse för hur EU 

fungerar verkar svårt. Daniel 
berättar till exempel att en un-
dersökning visar att 37 procent 
av svenskarna bland annat inte 
visste att parlamentet tillsätts 
genom val.

Just det faktum att EU kan 
kännas lite diffust för väljarna 
innebär att mindre partier kan 
få många röster i EU-valet, men 
det betyder inte nödvändigt-
vis att de partierna når någon 
framgång i svenska val. 

– EU-valet kan av vissa upp-
levas mindre viktigt, vilket gör 
att man röstar på mer extrema 
partier. Av den anledningen går 
ofta små partier framåt.

Han tar exemplet Piratparti-
et, som fick många röster i förra 
EU-valet, och berättar att Femi-
nistiskt initiativ (FI) har satsat 
på EU-valet där de hoppas få 
skjuts även i det svenska valet 
i höst. Även Sverigedemokra-
terna (SD) kan få många röster 
och det har mycket att göra med 
att en stor andel av partiets an-
hängare väljer att rösta.

– Det är ett skäl till att gå och 
rösta: SD:s väljare går och röstar. 
Daniel tillägger:

– Beslut fattas av de som del-
tar. Deltar du inte kommer du 
ändå att påverkas men du har 
inte haft något inflytande un-
der processen. Besluten fattas 
ändå.

Elisabeth Glaas
elisabet.glaas@umeatidning.se

FAKTA EU-VALET
När: Den 22–25 maj 2014 är det Europa-
parlamentsval i alla de 28 EU-länderna. I 
Sverige är det val den 25 maj. 
Vilka får rösta: Svenska medborgare som 
är 18 år eller äldre, som är eller har varit 
folkbokförda i Sverige någon gång eller är 
EU-medborgare.

OM EU-PARLAMENTET
• I valet till Europaparlamentet ska EU:s 
väljare rösta fram 751 ledamöter. De ska 
representera oss i EU-parlamentet de kom-
mande fem åren. 
• EU-parlamentet är med och bestämmer 
om nya lagar i EU.
• Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamen-
tet. Just nu är det nio kvinnor och elva män.
• EU-parlamentet representerar väljarna i EU
 

Förenklad version av hur beslut fattas:  
• EU-kommissionen, som består av en kom-
missionär från varje EU-land, lägger förslag 
till nya EU-lagar. Europaparlamentet och 
ministerrådet beslutar sedan gemensamt 
om ny lagstiftning.
EU-parlamentet är väljarnas röst och minis-
terrådet talar för de 28 regeringarna i EU. 
Reglerna gäller sedan i alla EU-länder.
• EU:s makt varierar från område till 
område. Inom handelspolitiken är det till 
exempel bara EU som får lagstifta. Med-
lemsländerna kan inte stifta egna lagar. I 
andra frågor får EU bara stödja medlems-
länderna när de själva lagstiftar. Det gäller 
till exempel inom kulturpolitiken.
EU-länderna bestämmer själva över frågor 
som enbart berör det egna landet, till exem-
pel planering av sjukvård och skola.

FAKTA EU
• EU började egentligen ta form 1952 i 
och med att Europeiska kol- och stålge-
menskapen bildades. Det var efter andra 
världskriget som Belgien, Frankrike, Italien, 
Nederländerna, Luxemburg och Tyskland 
skapade en gemensam marknad för kol och 
stål med syfte att hejda kapprustning och 
nya krig mellan länderna. Bland annat hade 
en grundläggande uppgift för EU blivit att ta 
bort olika handelshinder mellan länderna. 
Personer och varor ska behandlas lika obe-
roende av vilket EU-land de kommer ifrån.
Numera samarbetar EU även i andra frågor 
som på ett eller annat sätt rör flera med-
lemsländer, till exempel om miljöfrågor. 
EU samordnar också medlemsländernas 
ekonomiska politik.
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Daniel Walther, statsvetare, berättar om en undersökning som 
visar att 37 procent av svenskarna inte hade kännedom om att 
parlamentet tillsätts genom val.

EU upplevs diffust  
trots konkret påverkan

EU-VAL
25 maj

Den allmänna 
kunskapsnivån 
om EU är rela-
tivt låg bland 
svenskarna. 

Källa: EU-upplysningen.se

Skyddstillsyn  
för bensintjuv
stöld En kvinna i 
20-årsåldern döms till 
skyddstillsyn bland an-
nat för stöld av bensin på 
ett antal mackar i Umeå. 
Kvinnan har även gjort 
sig skyldig till att ha 
snattat tonfisk på en affär 
i Uppsala samt lurat till 
sig ett antal varor på en 
teknikaffär i Umeå.  
Kvinnan, som återfinns 
i sju avsnitt i belast-
ningsregistret, döms för 
snatteri och bedrägligt 
beteende till skyddstill-
syn. Hon ska även betala 
skadestånd på drygt  
2 000 kronor. 

Volvo frias efter 
arbetsplatsolycka
arbetsplatsolycka 
En man klämde två fing-
rar allvarligt i en olycka 
på Volvo lastvagnar i 
slutet av 2011. Nu frias 
företaget från ansvar vid 
olyckan. Åklagare för 
miljö- och arbetsmiljömål 
krävde i tingsrätten att 
Volvo skulle betala en 
företagsbot på 150 000 
kronor med anledning 
av olyckan. Men företa-
get frias då tingsrätten 
funnit att maskinen där 
olyckan skedde hade de 
nödvändiga skydden som 
maskinen ska ha.

Butikschef stal från 
arbetsplatsen
förskingring En 
butikschef för ett företag 
i Umeå döms till villkor-
lig dom och böter efter 
att ha tagit för sig av 
varor och pengar från 
arbetsplatsen. Det var 
mellan 2010 och 2013 som 
butikschefen stal varor, 
bland annat kakor, godis, 
leksaker, prydnadsföre-
mål och dvd-filmer, för 
ett sammalagd värde av 
cirka 45 000 kronor. Bu-
tikschefen beställde även 
hem saker till sig själv 
utan att betala för dem, 
han gav bort material till 
andra anställda och han 
förskingrade cirka 10 000 
kronor från en mynt- 
automat. Butikschefen 
döms nu för stöld, trolös-
het mot huvudman och 
förskingring, till villkor-
lig dom och dagsböter.

En kvinna döms till skydds-
tillsyn för att ha stulit bland 
annat bensin och tonfisk.



149:- 
ENDAST!

PREMIÄRFESTEN HOS
EXPO FORTSÄTTER!

49:- 
Lyktset 2-delar
25/30 cm. Sorterade färger.
Rek ca pris 149:-

Ljuslykta
Diameter 16 cm
Sorterade färger
Rek ca pris 49:-

Taklampa
Markslöjd – Cloud
Diameter 42 cm

Plafond
Markslöjd – Boberg
Diameter 39 cm

Traktörpanna 26 cm
OBH Nordica, belagd insida

Rek ca pris 945:-

Traktörpanna 26 cm

495:- 

Skål med lock
Tål maskindisk och micro.
Ugnseldfast – Diam 32 cm.

Rek ca pris 179:-

Kaffegods 4-pack
Tål maskindisk och micro
Kvadrat. Rek ca pris 149:-

Skål 14 cm
Tål maskindisk och micro
Kvadrat. Rek ca pris 29:-

Skål med lock

Fat med lock
Tål maskindisk och micro.
Ugnseldfast – 38 x 25 cm.

Rek ca pris 249:-

Fat med lock

99:- 

Skål med lockSkål med lock

59:- 

Handduk 50 x 70 cm
Borganäs – 100% bomull, 
sorterade färger. Rek ca pris 69:-
Finns även i Badhandduk 
65 x 130 cm för 49:-. 
Rek ca pris 119:-

Trasmatta Multi
Finns i 3 storlekar:
50 x 80 cm  Rek ca pris 49:- / 19:-
60 x 120 cm Rek ca pris 119:- / 39:-
140 x 200 cm Rek ca pris 495:- / 199:-

Överkast Gripsholm
150 x 260 cm, endast 119:-
260 x 260 cm, endast 199:-
Finns grå, svart, vit och 
marinblå färg.

19:- 

Skål 14 cm

10:- 

49:- 19:- 

Traktörgryta 24 cm 
Rek ca pris 695:-

Kastrull 2.0 liter 
Rek ca pris 545:-
Kastrull 2.0 liter 

249:- 
Kastrull 1.5 liter 
Rek ca pris 495:-
Kastrull 1.5 liter Kastrull 1.5 liter 

199:- 
Gryta 3.0 liter  
Rek ca pris 645:-
Gryta 3.0 liter  

279:- 

Gryta 5.0 liter 
Rek ca pris 695:-

299:- 299:- 

Praktisk hällpip!

OBH NORDICA • SPLIT VISON Värmeresistenta 
och ergonomiska handtag i unik design för 
enkel avrinning. Glaslock och praktiska hällpipar. 

Passar följande hällar: induktion, elektrisk, 
keramisk, halogen. Tål maskin disk, fi nns 
både i rostfritt stål och rostfritt stål chilli röd.

149:- 
ENDAST!

119:- 
PRIS FRÅN

19:- 

Glasskålar 
på fot
Diameter 15 cm 
– tål maskindisk. 
Sorterade färger. 
Rek ca pris 59:-

19:- 
PRIS FRÅN

Ordinarie öppettider: Måndag-Fredag 10–18, Lördag 10–16, Söndag 12–16
Norra Obbolavägen 28, på Teg Umeå. 090-17 89 99Med reservation för slutförsäljning.



10       8 m aj – 1 4 m aj 201 4 ·  ume å tidningnyheter

112: UMEÅ Ett axplock av veckans utryckningar och  
dramatiska händelser från Umeåpolisen

Uppgifter från polisen.se

Skogsbrynet 1, Umeå. Tel. 070–601 99 01, www.lottasomsorg.se

Vi växer och för att möta den stora efterfrågan 
på våra tjänster förstärker vi nu med två 
välkända profi ler inom hemtjänsten i Umeå.
SUSANNE MARKLUND, kvalitetsansvarig som är
demensspecialiserad undersköterska och rehabassistent.
ÅKE WIKLUND, verksamhetschef och utbildad 
sjuksköterska med 20 års erfarenhet av äldrevård. 

Lottas Omsorg erbjuder hemtjänst med personlig omsorg på uppdrag 
av kommunen samt hushållsnära tjänster. Vill ni ha personal med hög 
kompetens och ett professionellt bemötande välj Lottas Omsorg!
/ Lotta Lundsten, VD

VÄLKOMMEN SUSANNE OCH ÅKE!

performance Runt 14-tiden i lördags stod över hundra kvinnor 
i olika åldrar uppradade i en tyst demonstration mot kvinnomiss-
handel på Rådhustorget i Umeå.

Alla kvinnor var på olika sätt sminkade som misshandelsoffer 
med exempelvis brännmärken, rivsår, stryptag och blåmärken.  
Det var ett konstperformance som synliggör kvinnomisshandel, 
en del av Elin Lundgrens konstverk »Back in babys arms«.
Nyfikna förbipasserande stannade för att fota eller filma upp-

trädandet, och ingen av de lördagsshoppande Umeåborna kun-
de gå miste om konstprojektet som fick stor uppmärksamhet. 
Efter att ha stått uppradade, helt stilla och tysta i cirka  
30 minuter, vandrade kvinnorna vidare  sminkade utifrån  
verkliga misshandelsfall. 

Ronja Ikatti
ronja.ikatti@umeatidning.se

Levande konst om kvinnomisshandel

Från början var det tänkt att 150 kvinnor skulle delta men det blev 
till slut 103 kvinnor, sminkade som om de blivit misshandlade, som 
vandrade genom Umeå centrum i lördags.

FOTO: RONJA IKATTI

Skallade och bet 
taxichaufför
misshandel En 
Umeåbo i 25-årsåldern 
döms till ett års fängelse 
efter att väldsamt gett sig 
på en taxichaufför med 
sparkar, slag och bett.
Det var i början av juli 
2013 som händelsen 
inträffade. Den dömde 
mannen skulle åka med 
taxichauffören men när 
chauffören kontrollerade 
om mannnen hade till-
räckligt med pengar för 
att betala resan, och upp-
täckte att han inte hade 
det, började mannen som 
var narkotikapåverkad 
att attackera chauffören 
genom att slå, skalla och 
bita honom. Mannen 
lämnade sedan bilen men 
återvände för att hämta 
sin sko som han tappat 
under tumultet och 
fortsätter då att slå och 
sparka chauffören och 
stjäl då även pengar ur 
chaufförens ficka. 
Mannen döms till ett år 
i fängelse för våld mot 
tjänsteman, narkotika-
brott samt stöld. Han ska 
även betala skadestånd 
till chauffören på  
17 500 kronor.

Rattfull körde på 
parkerad polisbil
rattfylleri En polis-
bil genomförde en trafik-
kontroll vid E12 när en 
äldre man körde på den 
parkerade polisbilen.
Polisbilen hade blålju-
sen blinkades medan 
polismännen genomförde 
en trafikkontroll. Ändå 
körde en äldre man in i 
sidospegeln på bilen och 
smet sedan från plat-
sen. Poliserna lyckades 
stoppa bilisten som var 
påtagligt onykter. Vilket 
en blåskontroll också be-
kräftade. Mannen är nu 
misstänkt för rattfylleri 
och smitning.

FREDAG 2 MAJ
15.40 Umeå, Ica Maxi, 
stöld
Polis på väg till Ica Maxi 
då väktare gripit en 
manlig snattare.

20.45 Umeå, Ersbboda, 
misshandel
Polis och ambu-
lans är ïnne i lägenhet 
där en man i 30-års 

åldern blivit misshand-
lad. Han är vaken och 
kontaktbar. Gärnings-
mannen är inte kvar på 
platsen. Anmälnings-
upptagning och vård 
pågår.   

LÖRDAG 3 MAJ
06:55 Skadegörelse 
Ersboda
Okänd gärningsman har 

krossat ett fönster till en 
lägenhet på Ystarvägen.

07:28 Trafikolycka vilt 
Baggböle
Bil som kört på ett rå-
djur efter E12 i höjd med 
Baggböle. 

18:04 Borttappad flicka 
Ersboda
En kvinna ringer till 

polisen och uppger att 
hon har träffat på en 
2-årig flicka som verkar 
ha kommit bort från 
sina föräldrar. Flickan är 
dåligt klädd, blöt, ned-
kyld och gråter. Patrull 
på väg.

18:12 Tillägg ovan:
Flickan återförenad med 
sin pappa.

SÖNDAG 4 MAJ
13:49 Gräsbrand Bred-
träsk, Bjurholm
Gräsbrand som sprider 
sig snabbt i vinden. 
Räddningstjänst på 
plats meddelar att de 
har branden under 
kontroll.



Anmäl dig på
ncc.se/obackastrand5
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Med femte etappen sluter
vi vårt populära bostadskvarter 
Öbacka Strand. Lägg Umeå för 
dina fötter och blicka ut mot 
älven från de tio våningar höga 
husen. Här kommer du som 
söker ett lugnt och bekvämt 
boende i bästa tänkbara läge 
att njuta av närheten till både 
natur och city. Och det brusande 
vattnet förstås.
Välkommen till Öbacka Strand V.

TISDAG DEN 27 MAJ PREMIÄRVISAR VI DE NYA LÄGENHETERNA
Anmäl dig på ncc.se/obackastrand5 redan nu och försäkra dig om en VIP-in-
bjudan till en trevlig kväll på Folkets Hus.
     Då får du möjlighet att träffa säljare och mäklare och prata inredning 
samt kika närmare på planritningar för de olika lägenheterna. Och så berät-
tar vi mer om hur du får möjlighet att välja bland de nya lägenheterna före 
alla andra.

Vi ses!

ÖBACKA STRAND V: 52 BOSTADSRÄTTER
2–4 ROK | 60–138 KVM | PRIS 1 440 000–4 350 000 KR

Öbacka Strand V
– guldkantat boende, 
granne med älven
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AFFÄRSPROFILEN

KORT OM  
ÅSA FÄLLMAN
Från: Född i Uppsala, 
uppvuxen i Umeå
Bor: Sandbacka
Första avlönade jobb: 
Helgjobb i Ica Gluntens 
chark
Drömjobb som barn: 
Under lågstadiet var 
det detektiv eller polis
Familj: Man, två barn 
och hund
Studerat: Till civilin-
genjör på Chalmers i 
Göteborg 
Yrke: Näringslivsut-
vecklare för Umeå 
kommun
Några tidigare yrken: 
Forskare, institutions-
chef, marknadschef vid 
FOI och tillväxtchef på 
GE Healthcare

FAKTA  
NÄRINGSLIVSSERVICE
Vad: Näringslivsservi-
ce är Umeå kommuns 
operativa organ för nä-
ringslivsutveckling och 
tillväxt. Arbetet sker i 
nära samverkan med 
det lokala och regio-
nala näringslivet och 
dess organisationer, 
universiteten och an-
dra offentliga aktörer. 
Kommunen bevakar 
också näringslivets 
intressen när det gäller 
kommunikationer och 
annan infrastruktur 
och arbetar med extern 
marknadsföring för att 
stärka Umeås attrakti-
vitet.
Källa: Umeå kommuns 
hemsidaFO
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Åsa Fällman är civilingenjören som 
har arbetat statligt, privat och 
kommunalt. Oavsett arbetsgivare 
består hennes drivkraft till stor del 
av utveckling.

När började du på näringslivsservice?
– I september 2012.

Hur kom det sig att du började där?
– Jag träffade Roland Carlsson som 
berättade om sitt jobb, vilket väckte mitt 
intresse. Jag lockades av att jobba med 
hela Umeås tillväxt och har inte ångrat 
mitt val en minut, det är ett oerhört 
omväxlande arbete.

Vad innebär ditt arbete som näringslivs-

utvecklare på Umeå Kommun?
– Näringslivsservice uppdrag är att få 
Umeå att växa genom att skapa goda för-
utsättningar för företagen. Vi kan dock 
inte göra allt själva utan samverkar med 
andra lokala partners. Min roll är bland 
annat att sitta med i styrelser och samt 
hålla kontakt med företag.

Vad drivs du av som yrkesmänniska?
– Jag gillar att se utveckling och föränd-
ring, att se när människor utvecklas 
och växer. Jag gillar att jobba i blandade 
team som försöker åstadkomma något. 
Jag är en teammänniska.

Var på en tiogradig skala där »sätta upp 
konkreta mål« är 10 och »ta dagen som 

den kommer« är 1 befinner du dig?
– En åtta. Jag är ganska strategisk, jag är 
verkligen inte någon som tar dagen som 
den kommer och flyter med ån, säger 
hon leende.

Vad behöver Umeå bli bättre på? 
– Rent konkret är det bostadsbyggan-
de och kompetensförsörjning till vissa 
branscher. Sedan tycker jag att vi kan ha 
en bättre science park. De unga företa-
gen kan ha vinning av att sitta närmare 
varandra. Vi har sett på andra orter hur 
kreativt och innovativt det är att skapa 
rum för många aktörer.

Elisabeth Glaas
elisabeth.glaas@umeatidning.se

Åsa Fällman Näringslivsutvecklare, Umeå Kommun
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BRASSERIE DANS LE MAGNIFIQUE HOTEL DE VILLE

brasserie • vinbar • ost & chark
rexbar.com, www.facebook.com/rexnattklubb

VÄ LJ MELL A N  
DAGENS HUSM A NS,  
KL ASSIKER ELLER  

VA RFÖR INTE EN 
 A FFÄ RSLUNCH?

LUNCH PÅ REX

Fr 16 
After Work 

med full meny. 
Vin & vinyl 

20–02.
Slink in!

LUNCHAFFÄRER  
PÅ REX

UPPROP TILL UMEÅS FÖRETAGARE

Att äta lunch och också träffa andra företagare  
på lunchen är en bonus – kom till REX nya lunch
koncept för företagare – Lunchaffärer på REX. 
Under sju fredagar bli fredagslunchen en plattform 
för Umeås företagare att träffas – det är här man gör 
den bästa lunchaffären, vi ses på REX på fredagar!
Lunch serveras varje vardagmellan 11–14.  
Boka bord på 090-70 60 50.

LUNCHVÄRD

23/5
Fredag
16/5
Fredag

28/5
Onsdag

Umeå Näringslivs-
service

Tidigare lunchvärdar:

9/5
Fredag

Gratis wedge*  
när du köper  
ett Baffler XL  
järnset! 
Erbjudandet gäller för dam eller  
herr järnset, minimum 6 klubbor,  
den 1 maj till 30 juni eller så långt lagret räcker.

*Gäller Big Trusty wedge.

Golfstore Umeå GK  
Tel 090-410 14  
www.golfstore.se

Öppettider i maj:
Mån–tors  11–17
Fre  10–16
Lör–sön  10–15

Passa på och kom igång med 2 bra set för både herr och dam.
Ett för den som är i starten på sin golfkarriär och ett för den som spelat ett tag.

Strata Start Paket
Innehåller 7 järn stål, 2 metalwood grafit,
1 Hybrid grafit, Putter och stand bag
finns i dam och herr.  
Damsetet alla klubborna i grafit.

1.895:- Herr (Ord. pris 2.495:-)

2.095:- Dam (Ord. pris 2.095:-)

Alla företag ska ha råd med en växel
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Med vår mobila växel missar du inga viktiga samtal

• Fria samtal inom Sverige från 99kr/månad*

• Svara, koppla och gör hänvisningar direkt i mobilen

• Fungerar i din smartphone, fasta telefon och dator

Lägg till 
Samsung smartphone och Telia Jobbmobil Multi

Norra Obbolavägen 139, 904 22 Umeå, 090-776000, www.dialect.se.
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Hon designar, tillverkar och 
säljer smycken av trasigt 
porslin. Sedan företagsstar-
ten har siktet varit inställt på 
den asiatiska marknaden – i 
dag har hon en återförsäljare 
i Taiwan. 

design Umeå Tidning träffar 
Caroline Ahlbäck, som driver 
och äger företaget Andra Au-
gusti, på hennes ljusa och stil-
rena kontor. Där sköter hon det 
administrativa och hemma sker 
produktionen av smyckena.

Andra Augusti etablerades 
2012, och ända sedan starten 
har Caroline haft som mål att 
komma in på den asiatiska 
marknaden. Det är nämligen så 
att det porslin hon använder är 
återanvänt designporslin från 
Norden, främst av Umeåsonen 
Stig Lindberg, och det är ett 
formspråk som verkar gå hem 
i framför allt Japan.

– Japan har varit ett land jag 
haft som mål att komma till ti-
digare, att få en återförsäljare 
i Taiwan är verkligen ett steg 
i rätt riktning. Det är kul och 
spännande att komma in på 
den marknaden.

Caroline berättar att återför-
säljaren, som är en inrednings-
butik, hittade Andra Augusti 
på Instagram och det är den vä-
gen hon tänker fortsätta gå för 
att knyta fler kontakter.

– Det är för kostsamt att åka 
runt fysiskt. Sedan tycker jag 

Umeådesign till Taiwan

KORT OM ANDRA AUGUSTI 
Gör: Designar, producerar och 
säljer smycken av återanvänt 
porslin, mest designporslin 
från Norden
Har: Åtta återförsäljare i 
Sverige, en på Irland och en i 
Taiwan
Kuriosa: »Rörstrands muse-
um hörde också av sig via 
Instagram, de är Andra Au-
gustis största återförsäljare.«, 
säger Caroline
Produkter: Främst halsband 
och ringar, men även örhäng-
en, manschettknappar och 
broscher
Populäraste mönster: Berså av 
Stig Lindberg

Genom marknadsföring via sociala medier har Caroline Ahlbäcks företag funnit återförsäljare utomlands. Nu senast i Taiwan. 
På bilden  visar Caroline upp  Marianne Westmans mönster Mon Amie, som hon skapade för Rörstrand, som utgör ett populärt motiv 
bland Andra Augustis smycken.

Favoritmönstret bland Andra 
Augustis smycken är Berså, 
som Stig Lindberg tillverka-
de för Gustavsberg 1961-
1974. 2005 återupptogs 
tillverkningen av porslin 
med mönstret.

att kommunikationen via sociala 
medier blir väldigt transparent, 
både till kunder och återförsälja-
re, vilket jag tycker är bra.

Andra Augusti finns i dag på Fa-
cebook och Instagram och det är 
där fokus kommer att ligga även 
fortsättningsvis.

– Jag har strategier på hur jag 
ska använda dem och hur jag ska 
tänka kring kommunikationen 
med följarna.
Anledningen till att företaget 
finns på sociala medier är för att 
nå ut till kunder och visa upp 
vad företaget har på ett kost-
nads- och tidseffektivt sätt. Men 
när det gäller Japan finns ingen 
uttänkt strategi utan varumär-
ket Andra Augusti får sprida sig 
via följarna. Däremot kommer 
företagets egen webbutik att 
översättas till engelska under 
året, vilket har ett klart syfte att 
bli mer tillgänglig för internatio-
nella kunder.

– Jag har även börjat skriva 
inläggen på sociala medier på 
engelska.

När Caroline får frågan om 
hon har tagit hjälp av exempelvis 
någon organisation för utlandse-
tablering blir svaret nekande. 

– Inte än, men tack vare att 
jag sitter på Bic (företagsinkuba-
tor, reds. anm.) får jag ovärderlig 
hjälp med allt möjligt kring före-
tagandet.

Elisabeth Glaas
elisabeth.glaas@umeatidning.se

Att få en återför-
säljare i Taiwan är 
verkligen ett steg i 
rätt riktning. Det är 
kul och spännande 
att komma in på den 
marknaden.

FOTO: ELISABETH GLAAS

Ny kommunchef  
i Vännäs
kommunchef Hans-Åke 
Donnersvärd anställs 
som ny 
kom-
munchef 
i Vännäs 
kommun.
Hans-Åke 
Donner-
svärd 
arbetar nu som kommun-
chef i Bjurholm, vilket 
han har gjort sedan 
hösten 2013. Tidigare har 
han bland annat varit 
kommunalråd i Nacka 
kommun och kvalitets- 
och uppföljningschef i 
Lidingö stad. 
– Jag ser med spänning 
fram emot att få komma 
till Vännäs kommun. 
Vännäs är en expansiv 
kommun med möjlig-
heter att möta kom-
muninnevånares och 
företagarens framtida 
förväntningar, säger 
Donnersvärd i ett press-
meddelande. Hans-Åke 
Donnersvärd börjar sin 
anställning i Vännäs 
kommun 1 augusti.

Arkitektkopia  
köper Original
uppköp Arkitektkopia 
Umeå köper Original och 
samlar bolagen under 
ett och samma tak i nya 
lokaler på Västerslätt. 
Verksamheten växer i 
och med det från 10 till 
17 personer. Uppköpet 
innebär dessutom en 
fördubbling av omsätt-
ningen och en ökning av 
personalen. Den största 
drivkraften för uppköpet 
ska dock vara att behålla 
kompetensen på orten 
och att skapa de bästa 
förutsättningarna för 
kunderna och persona-
len. Något som ska möj-
liggöras av att de båda 
bolagen kompletterar 
varandra väldigt bra. 
– Konkurrensen i tryck-
eribranschen är stor, 
och sammanslagningar 
krävs för att branschen 
här i Umeå ska överleva 
på sikt. Genom att växa 
skapar vi trygghet för 
oss som jobbar i bran-
schen, samtidigt som vi 
behåller kompetent och 
kunnig personal i Umeå, 
berättar Lennie Larsson, 
vd på Arkitektkopia, i ett 
pressmeddelande. 
På sikt ser Lennie Lars-
son att uppköpet kom-
mer att göra det möjligt 
att anställa ytterligare 
personal. Flytten till de 
nya lokalerna sker till 
hösten.

FOTO: PRIVAT
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Priserna gäller dd–dd/m 2013 med reservation för slutförsäljning

Öppet alla dagar 8–22
Tel: 090-71 72 40  ICA.se/kvantumumea

Öppet alla dagar 
8–22

Tel: 090-71 72 40  
ICA.se/kvantumumea Kronoparken

Vi på ICA Kvantum har en hjärtstartare 
som vår personal är utbildad på med 
kunskaper i förstahjälpen 
och hjärtlungräddning 
med hjärtstartare.

Se veckans blad på 
våran hemsida: 

ICA.se/kvantumumea 
för alla veckans 

erbjudanden

 FÄRSK FLÄSKFILÉ 
 Ursprung Danmark. 

 59  90  /kg 

Passar bra
på grillen!
Recept och inspiration 

i appen ICA Grilla 
och på ica.se

KLIPP!

 20  :-    /st 
 BACON 

 Tulip.   375 g.     3-pack.
Jfr pris 53:33/kg.   

Max 2 köp/hushåll.  

 20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-   3-PACK

Se veckans blad på 
våran hemsida: 

Se veckans blad på 
våran hemsida: 

Se veckans blad på 

LÖK I KNIPPE
Italien. 250 g. Klass 1. 

Jfr pris 20:00/kg.  
Max 3 köp/hushåll. 

 5k    /st 

Priserna gäller 5–11/5 2014 med reservation för slutförsäljning.

VARJE DAG!
matglädje

KLIPP!

 10  :-    /st 
 KYLDA SÅSER 

 ICA.   200 g.     
Jfr pris 50:00/kg.    

 20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-    20  :-   
KLIPP!

 15  :-    /st 
 WIENERBRÖD, KANEL-, 

KARDEMUMMABULLAR
  Findus.   400–420 g.   Fryst.   

Jfr pris 37:50–35:71/kg.   
Max 2 köp/hushåll.  

3-PACK

Jfr pris 50:00/kg.  Jfr pris 50:00/kg.  

KLIPP!

 49    90  /kg 
 HUSHÅLLSOST 

 Arla.   2,2 kg.   Fetthalt 17–26%.   
  Max 1 köp/hushåll.  

LITEN HÄLLEFILÉ
Nordostatlanten. 
Lösvikt över disk.

LITEN HÄLLEFILÉ

169k 
/kg

VILDFÅNGADE 
BLÅMUSSLOR
Nordostatlanten. Ca 1 kg.

VILDFÅNGADE 

3990 
/kg

Gräddvägen 17, Ersboda | 090-70 10 09 | kakelhuset.se
Öppet: Vardagar 9–18 | Lördagar 11–15

INSPIRATION FRÅN KAKELHUSET

• Vi hjälper dig att designa.

• Låt alltid våra erfarna  
  montörer utföra arbetet.

Boka tid på tel 70 10 09!

Golv som  
värmer själ  
och fötter.

Marinvägen 12, Örnsköldsvik. Tel. 0660–582 70
Se resten av vårt sortiment på www.ovikmarinamotor.se

BÅTENS DAG HELGEN 10–11 MAJ KL.10–15 LÄS MER OM BÅTENS DAG PÅ: www.ovikmarinamotor.se 
LÄS MER OM BÅTENS DAG PÅ: 

www.ovikmarinamotor.se 

• Provkörningsmöjligheter
• Örnsköldsviks sjöräddningssällskap fi nns på plats.

• Båtar från bla Aquador, Flipper och Bella 
• Kampanjpriser på utombordare från Mercury. 

• Aktiviteter för hela familjen
• Lunchservering på skärgårdsbåten Poseidon vid vår brygga
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I år har Business Sweden 
uppdraget att främja norr-
ländska företags internatio-
nalisering. 
– Ska företag lyckas måste 
de ha en genomarbetad af-
färsplan och en strategi. Det 
räcker inte med tur, säger 
Jonas Carlsson, Business 
Sweden regionala represen-
tant.

internationalisering Det är 
för att öka exporten från en av 
Sveriges resursrikaste regioner 
som Business Sweden har fått 
i uppdrag av utrikesdeparte-
mentet att genomföra den så 
kallade Norrlandssatsningen. 
Det är främst små och medel-
stora företag i Västerbotten, 
Norrbotten, Västernorrland 
och Jämtland som är satsning-
ens målgrupp.

När Umeå Tidning talar med Jo-
nas Carlsson, som både arbetar 
som affärs-
rådgivare lo-
kalt och som 
samordnare 
inom Busi-
ness Sweden 
globalt, berät-
tar han att de 
två stora branscherna i regio-
nen är skog och gruva, men att 
Norrlandssatsningen innefatt-
ar alla företag som vill interna-
tionaliseras. 

– Många yngre företag går 
mot en affärsmodell som är ba-
serad på e-handel. Det är i de 
fallen som har en spännande 
affärsidé, men som kräver en 
större marknad än Sverige som 
jag kan komma in som affärs-
rådgivare.

Norrlandssatsningen pågår 
under 2014, vad har ni gjort 
hitintills?
– Framförallt har det varit ett ex-
tra tryck på seminarier och kom-
petensutveckling. Dessutom har 
vi förstärkt vår egen representa-
tion och är numera fler rådgivare 
som kan hjälpa företagen.

Exempel på det stöd som Bu-
siness Sweden kan ge är att 
genomföra djuplodande mark-
nadsundersökningar, hitta 
leverantörer och vägleda i ex-
porttekniska frågor som tull-
satser och moms.

– Även om du som vd och 
ägare har en bra egen kompetens 
är det uppskattat att ha ett boll-
plank av en exportrådgivare. Att 
få hjälp att ta det i rätt steg och 
förstå att det tar kalendertid. 

Som affärsrådgivare har Jo-
nas Carlsson stor nytta av sin 
erfarenhet av att ha bott och levt 
i Shanghai, där han tidigare var 
kontorschef för exportrådet. 

Han berättar att processen 
bland annat handlar om att 
internationalisera sitt företag 
om att sätta sig in i en annan 
affärskultur som befinner sig 
många timmar bort samt att sä-
kerställa att det är en affärspart-
ner att bygga vidare på.
– Vi kan hjälpa till så vägen 
mot nya affärer blir rakare och 
effektivare.

Du talade tidigare om en ök-
ning när det gäller företag som 
satsar på e-handel, hur påver-
kar sociala medier, företags 

internationalisering?
– Arenan, mötesplatsen, har 
flyttats från den fysiska mäss-
san till internet. Så den som 
har kunskap och förmåga att 
möta sina leverantörer och 
kunder på sociala medier och 
bygga en konkurrenskraftig 
relation har fördelar. Du kan 
bygga ett djupare förtroende, 
vilket är av positiv art vid ex-
pansion. Det kan även göra det 
något svårare för konkurrenter 
att ta över kunden.

Jonas konstaterar att det har 
skett ett paradigmskifte där in-
ternet är en självklarhet – och 
det inte enbart för dem som dri-
ver verksamheten via internet 
som exempelvis en webbhan-
del. Nej, det kan även gälla 
tunga industrier som behöver 
bygga strategiska relationer via 
sociala medier.

– Det här ställer nya krav på 
kompetens, om företagen inte 
redan har det, måste de vär-
dera vikten av att anställa den 
typen av medarbetare som har 
rätt kunskap.

Överlag så innebär internet 
fler marknadskanaler för att vår-
da och utveckla företag, men Jo-

nas tror aldrig att det personliga 
mötet kan uteslutas.

– Man bör träffa sin kund 
fysiskt någon gång i sin affärs-
utvecklingsresa och använda in-
ternet med syfte att effektivisera.

Hur ser då omvärlden på 
svenska företag som affärs-
partners?
– Det anses att vi har högkvali-
tativa produkter, vi är pålitliga 
och står för vad vi säger. Sveri-
ge har ett otroligt högt anse-
ende ute i Europa, vilket är en 
grundläggande värdering som 
inte minst främjar e-handeln. 
Svenska företag vågar kunden 
handla hos.

Elisabeth Glaas
elisabeth.glaas@umeatidning.se

Kunskap nyckeln till utlandet

FAKTA BUSINESS SWEDEN
Vad: Underlättar för svenska 
företag att växa internationellt 
och för utländska aktörer att 
investera i Sverige.
Business Sweden bildades 
genom en sammanslagning av 
Exportrådet och Invest Sweden 
och ägs av både staten och 
näringslivet.

Kabelvägen 1 | Västerslätt | Umeå

Gräs = Robot!

Släpvagnar
till rätt pris!

Finska släpvagnar och
båttrailers med kvalitet.

Kabelvägen 1G
090-14 10 34

www.bergkapell.se
Vard 07.00-16.00

FRÅN Se våra kommande projekt på 
www.riksbyggen.se/vasterbotten

37273_Riksbyggen_122x65.indd   1 2014-01-30   14:09

Cementvägen 18
090–18 18 95 | bula.se

Mån–tors 8–17
Fre 8–15, Lunch 12–13

Ny & begagNad 
iNredNiNg för 

ert koNtor!

Jonas Carlsson

FOTO: PRIVAT

Under 2014 sker en satsning på företag i Norrland som vill internationaliseras. Det är Business 
Sweden som håller i trådarna och bland annat anordnas seminarier. Jonas Carlsson (som talar 
på bilden), Business Sweden, berättar att bland annat har ett exportseminarium anordnats dit 
handelsminister Ewa Björling var inbjuden. FOTO: PRIVAT

Umeå klättrar  
på rankinglista
företagsklimat 
Umeå klättrade upp 37 
placeringar när årets 
ranking av företagskli-
matet i kommunerna 
presenterades i veck-
an. Därmed hamnar 
staden på plats 124, 
vilket är bästa place-
ringen sedan 2006.
– Att tillväxtstaden 
Umeå inte 
hamnar 
högre i vår 
ranking 
brukar 
många 
fundera 
över. Nu är det så att 
branscher som exem-
pelvis handeln tycker 
företagsklimatet är bra 
men inte mycket mer 
och då hamnar man 
inte högre, för konkur-
rensen är tuff, säger 
Karina Folkesson, 
Svenskt Näringsliv, på 
Svenskt Näringslivs 
hemsida.

Exoskelett och 
trygghet i final
venture cup Den 15 
maj avgörs Venture 
Cup Nords regionfinal 
och Umeåföretagen 
Samverkat och  
CarbonArm är nomi-
nerade. Entreprenören 
Disa Edvall Malm 
tävlar i kategorin 
Människa & Samhälle 
med sitt företag Sam-
verkat som vänder 
sig till kommuner 
och använder sig av 
vetenskapliga metoder 
för att utveckla sociala 
skyddsnät. Bakom 
CarbonArm står före-
tagarna Magnus Ny-
berg, Patrik Johansson 
och Robin Wendahl. 
De tävlar i kategorin 
Life Science och Tek-
nik med sitt exoskelett 
för överkroppen, som 
ger människor med 
muskelförsvagning 
styrkan åter.

Katarina 
Folkesson



RIKTIGT FINA 
ERBJUDANDEN 
UNDER V75-VECKAN!
Pegasus Hästshop 
på Umåker 
– Umeås bredaste 
hästsortiment för 
rid- och trav!

Sänkt pris på Bio Rosa 
Nyponpulver!

Nyponpulver av högsta kvalitet 
- för häst och människa.

1,5kg tidigare pris 499:- NU 399:-
750gr tidigare pris 249:- NU 199:-

Guldskon, 
KW-skon, 

Tuna-brodd

Vans Barbot 
- Hästlastbilar för B-körkort

PEGAGUS HÄSTSHOP
Umåker Stallbacke, tel 090–502 50

Öppet vard 10-17.30, lörd 10-14
Även öppet under provlopp och tävlingar

Följ oss gärna på Instagram och Facebook 
och ta del av nyheter och erbjudanden.

Källquist 
läderridstövel 

NU 1195:- *
ord. 1695:-

Softshellväst 
NU 299:- *

ord. 390:- 

V75-priser på 
vagnar från 
Finn-Tack! *

15% 
rabatt *

 på alla 
Horse Life 
ridbyxor 

Ultra Shield
Marknadens bästa 

fl ugmedel 
nu till kanonpris *

NU 199:-

Shires Regntäcke 
ofodrat *

NU 549:-
Ord. pris 649:-

Prisex:
Grund 173:-
Groov 90 206:-
Groov 125 214:-
Sport 215:-
Müsli Blå 199:-

*Erbjudandena räcker till den 17/5

Vi representerar fl era andra ledande 
märken, såsom: John Whitaker, Kingsland, 
Equality Line, Mustad, Kerckhaert, 
Mountain Horse, Polar, Walsh, Racing Tack, 
Nutra Nuggets, Red Mills m.fl .
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Fastigheter med nya ägare

VATTEN & ENERGIBORRNING 
VI HAR MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET!

JÖRGEN SJÖBERG 070–340 34 80  
WWW.BRUNNSBORRARNA.SE

 3 500:-
efter rot-avdrag

Byte wc-stol inkl. montering

Spana in våra erbjudanden på www.badrumsboden.se
tel: 090–13 13 04 www.linkansakeri.se

MAGASINERING
Har du platsbrist, eller behöver 
du förvara ditt bohag? 
Pris från 150 kr/mån.

Boka en GRATIS AC-kontroll!
FASTIGHETSKYLA • FORDONSKYLA • VÄRMEPUMPAR • BERGVÄRME MM

TA DET COOLT BAKOM RATTEN I SOMMAR

Förrådsvägen 22, Västerslätt, 090-70 83 80, www.mobilkyla.se

Marahällan, 911 94  Vännäs 
Tel 0935-124 50

Ronny
070-665 45 74

Jörgen - Försäljning
070-346 57 21

Trävaror till rätt pris!
Vi har lister, paneler, brädor och

plank mm. Välkommen till oss!
Öppettider: mån-fre 7–16

lördagar 8–12

ENGLUNDS TRÄ ABRing Jim Wållberg 070–518 27 37
info@svpg.se • www.svpg.se

Slå mig en signal så berättar 
jag mer om den bästa 
energilösningen just för dig!

Din bergvärmeexpert

Form: Vanligt köp
Församling: Vännäs
Adress: Rotvägen 24
Pris: 850 000 kr
Taxeringsvärde: 687 000 kr
Säljare: Syversen, Sara Johanna 
Ellinor & Lundstedt Syversen, Lena 
Maria Linnéa
Köpare: Holmgren, Bengt Erik Andre-
as & Olofsson, Britt Annlouise
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Landsförsamling
Adress: Kornvägen 1
Pris: 3 250 000 kr
Taxeringsvärde: 1 889 000 kr
Säljare: Jonson, Gunilla & Jonson, 
Olle
Köpare: Eriksson, Karin Pernilla & 
Jansson, Sonny Karl-Erik Jörgen
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Gåva
Församling: Vännäs
Adress: Brån 147
Pris:  – kr
Taxeringsvärde:  – kr
Säljare: Folkesson, Maria Ann-Char-
lott & Folkesson, Hans Mattias

Köpare: Folkesson, Hans Anton 
Fastighetstyp: Bebyggd lantbruk-
senhet

Form: Gåva
Församling: Umeå Landsförsamling
Adress: Överboda 18
Adress: Överboda 561
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 2 537 000 kr
Säljare: Folkesson, Ann-Charlott & 
Folkesson, Mattias
Köpare: Folkesson, Frida Maria 
Fastighetstyp: Bebyggd lantbruk-
senhet.

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Sävar-Holmön
Adress: Holmö Byaväg 170
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 377 000 kr
Säljare: Edlund, Kurt Fritiof & Otter-
stedt, Anna Charlotte
Köpare: Edlund,K urt Fritiof  
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Ålidhem
Adress: Lill-Sandskär 12
Pris: 421 000 kr
Taxeringsvärde: 420 000 kr

Säljare:  – 
Köpare: Ernerby, Bertil André  
Fastighetstyp: Småhusenhet, tomt-
mark till fritidshus

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Landsförsamling
Adress: Kabelvägen 16DF
örsamling: Umeå Landsförsamling
Adress: Kabelvägen 16E
Pris: 1 000 000 kr
Taxeringsvärde: 600 000 kr
Säljare: Säljgruppen I Umeå AB 
Köpare: Dal Fastigheter I Umeå AB 
Fastighetstyp: Hyreshusenhet, 
huvudsakligen lokaler

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Ålidhem
Adress: Sjöfruvägen 23
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 1 879 000 kr
Säljare: Nyberg,Andrea Margareta  
Lidén, Mona Susanne
Köpare: Nyberg, Andrea Margareta  
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Maria
Adress: Vargvägen 31B
Pris: 2 300 000 kr
Taxeringsvärde: 1 284 000 kr
Säljare: Bäckman, Pia  
Köpare: Nilsson, Sven Linus & Nils-
son, Myemma

Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Umeå Stadsförsamling
Adress: Soliststråket 4
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 1 831 000 kr
Säljare: Andersson, Rickard & 
Andersson, Ulrica
Köpare: Andersson, Lars Rickard  
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Stadsförsamling
Adress: Norra Majorsgatan 17A
Adress: Norra Majorsgatan 17B
Pris: 8 028 000 kr
Taxeringsvärde: 950 000 kr
Säljare: Falkkrutet I Umeå AB 
Köpare: Brf Krutet  
Fastighetstyp: Hyreshusenhet, 
tomtmark

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Umeå Landsförsamling
Adress: Kåddis 68
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 2 489 000 kr
Säljare: Åström, Bengt Gunnar 
Esbjörn & Forsberg, Nina Elisabeth
Köpare: Åström, Bengt Gunnar 
Esbjörn 
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Stadsförsamling
Adress: Fällforsån 121
Pris: 425 000 kr
Taxeringsvärde:  – kr
Säljare: Öhman, Thim Artur Euren & 
Öhman, Mats Erling Eurén
Köpare: Olofsson, Per Magnus Alex-
ander & San, Solida
Fastighetstyp: Småhusenhet, tomt-
mark till helårsbostad

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Ålidhem
Adress: Innertavle 468
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 1 635 000 kr
Säljare: Gustavsson, David Carl 
Johan & Gustavsson, Anna Helena 
Elisabeth
Köpare: Gustavsson, Anna Helena 
Elisabeth  
Fastighetstyp: Småhusenhet, helårs-
bostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Ålidhem
Adress: Vegagatan 25
Pris: 349 000 kr
Taxeringsvärde: 351 000 kr
Säljare: Umeå Kommun  
Köpare: Andersson, Per Mikael  
Fastighetstyp: Småhusenhet, tomt-
mark till helårsbostad
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Tel: 090-71 48 80   |    myresjohus.se/umea

30 SEKUNDER TILL HEMMA.

Umeå | 075-241 11 95

www.rydman-ab.se

För dig som har villa 
och friti dshus med 

enskilt avlopp!
Vi säljer allt inom enskilt avlopp, 

dränering,vägtrummor,kabelskydd m.m.
Vi föreslår oparti skt den bästa 

lösningen för Dig!

Johnny Rydman  070–226 32 39
Marti n Långström  070–333 70 70

”JA... SÅ VAR DET 
  DET DÄR MED 
  RELINING...”

www.proline.se ∙ p-o.nilsson@proline.se

Rörrenovering med två metoder

flexibelt foder och polyesterplast

Ring P-O Nilsson 070-836 34 76

DIN KOMPLETTA 
VVS-BUTIK I UMEÅ

• Utställningar
•  Badrumsmöbler
•  Duschar/kranar
•  Rör och kopplingar
•  Packningar
•  Egna rörmokare
•  Slangar

•  Reservdelar till
 blandare och
 toastolar
•  Pelletsbrännare
• Solfångare
• Värmesystem
•  Golvvärmetillbeh.

#

#

Gräddvägen 29, Ersboda. Tel 090–820 02 01
Öppet: Vardagar 9–17. Fri parkering.

KP’s Fönsterputs
Fönsterputsning av kontors

lokal, hus, lägenheter!

073181 54 36

www.kpsservice.se

KUNSKAP – ENGAGEMANG – TRYGGHET

MIKAEL ÅKERBLOM 070–233 26 33
WWW.NYBERGSBYGGOCHMALERI.SE 

090-14 80 88 | Förrådsv. 10
varmehjalpen.se

LUFTVÄRMEPUMPAR 
LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR 

BERGVÄRME • ISOLERING • KAMINER

LUFTVÄRMEPUMPAR LUFTVÄRMEPUMPAR LUFTVÄRMEPUMPAR LUFTVÄRMEPUMPAR LUFTVÄRMEPUMPAR 
LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR 

BERGVÄRME • ISOLERING • KAMINERBERGVÄRME • ISOLERING • KAMINER

Hungrigare och modigare.
Som en utmanare ska vara.

Fri som fågeln

Spara och förvara
Hyr förråd eller lager i rena, varma och ventilerade lokaler, 

med larm och videoövervakning. Förråd från 2 kvm med  

flexibla lösningar. Större förråd med egen port och lastning 

under tak. Läs mer på tegsforradlager.se

hyr förråd Nu 090-77 60 30 www.riktit.se 
070-795 30 34

ALLT INOM BYGG
Vi bygger efter  
dina önskemål.
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Nils Andersson är egentligen 
helt ointresserad av hockey 
men har ändå valt det som 
yrke – ett beslut som han inte 
ångrar. Däremot känner han 
samvetskval över sitt beteende 
gentemot mot sina lagkamrater 
under de sista åren i Björk- 
löven. 

hockey  När Nils Andersson 
gick i tredje klass tröttnade han 
på hockey och slutade. Han ville 
hellre spela golf och innebandy, 
som han var mycket bättre i. 

– Mamma och pappa har alltid 
sagt att jag skulle hålla på med det 
jag tyckte var roligt och de pusha-
de aldrig mig att jag skulle börja 
spela hockey igen.

Ett par veckor gick och Nils 
snörade på sig skridskorna igen. 
Han kom tillbaka till sporten med 
ett större engagemang och han ut-
vecklades mycket som hockeyspe-

lare i Björklöven. Det är även tre 
tränare i Löven, som Nils tackar 
för att han är där han är i dag.

– Pappa tränade oss till jag 
spelade i U16, sedan trodde To-
mas Sandlin på mig och gav mig 
förtroende, det var väldigt nyttigt 
för mig och utan det förtroendet 
hade jag nog inte varit den hock-
eyspelaren som jag är i dag. Det 
var många som var lika bra eller 
bättre än vad jag var. Sist har vi 
Patrik Sundström, han kanske 
inte sa mest till mig men det han 
sa var så genomtänkt, han hade 
aldrig fel i det han sa. 

Till säsongen 2009/10 tog Nils 
en ordinarie plats i Björklövens 
a-lag, trots att han bara var 18 år. 
När han tänker tillbaka på den ti-
den så tycker han att han inte rik-
tigt var ödmjuk, något han ångrar.

– Jag hade en Zlatan-mentalitet 
och var väldigt kaxig och så fort 

något gick bra ville jag skylta med det 
för alla. Detta är något jag får jobba 
med i dag när jag är i Umeå och träf-
far gamla lagkamrater. Men jag bru-
kar tänka att om jag inte hade haft det 
drivet jag hade som ung kanske jag 
inte hade utvecklats som jag gjorde. 

Året efter flyttade Nils till Växjö 
för att spel i deras a-lag. Det blev en 
mycket lyckad säsong i dubbel be-
märkelse.

– I Umeå visste alla vem jag var 
och jag blev alltid jämförd med pappa 
(Torbjörn) och brorsan (Erik). Det var 
nog mycket därför jag var som jag var 
i Umeå. Jag ville inte vara sämre än 
dem. I Växjö visste ingen vem jag var 
och det var skönt.

Växjö tog klivet upp i SHL under 
Nils första säsong i laget och året efter 
fick han debutera SHL. Kombinatio-
nen med att Nils hade fått rollen som 
en defensiv, spela sarg-ut-back och 
begränsat med speltid gjorde att han 

En tänkare – både på    och utanför isen
Nils Andersson är  i Umeå för att hälsa på familjen. Han är fostrad i Björklöven och drömmer om att i framtiden bilda backpar  med sin         bror Erik i löven . »Men då får Erik ta den defensiva rollen.«

Nils Andersson 
var med och förde 
upp Djurgården till 
SHL.  Till kommande 
säsong väntar spel i 
Malmö.

2
… Kommer hästen Up 
Date Hoss ta två raka 

segrar i Guldbjörken? I 
helgen får vi svar då Erik 

Adielsson kör hästen 
och ska försöka försvara 

fjolårets seger. 

Linn Lundström 
lämnar Dalen
innebandy  IBK Dalens 
lagkapten och landslags-
stjärna Linn Lundström 
lämnar klubben för spel 
med konkurrenten Pixbo 
Wallenstam.
– Jag tycker att det ska 
bli jättespännande att jag 
som innebandyspelare 
och person ställs inför en 
ny utmaning. Jag har hit-
tills varit Umeå och Da-
len trogen i hela mitt liv 
och trivts jättebra, men 
just nu känner jag att 
det är dags att testa mig 
själv i en ny miljö och 
då känns Göteborg och 
Pixbo Wallenstam helt 
rätt, säger Lundström i 
ett pressmeddelande.

Voltigeseger för 
Johanna Lindberg
ridsport Johanna 
Lindberg vann juni-
orklassen vid den inter-
nationella voltigen i hol-
ländska Ermelo i helgen. 
Tävlingen var hennes 
förstaEuropatävling. 
– Det kändes jättebra, jag 
försökte bara koncentre-
ra mig och hålla fokus, 
säger Johanna till SvRF.

Kvartett får  
inte nytt kontrakt 
ishockey Under 
måndagskvällen medde-
lande Björklöven att de 
ej kommer att förlänga 
kontraktet med fyra 
spelare. Det är mål-
vakten Daniel Wälitalo 
och forwardstrion Jens 
Ledin, Marcus Lundberg 
och Olof Mårs.
– Det handlar om två 
saker: vi vill göra en 
förändring och då får vi 
göra det med de som inte 
har kontrakt, och sedan 
känner vi att vi inte 
kan ge dem den istid de 
behöver för att utvecklas, 
säger sportchef Fredrik 
Grönberg till Björklövens 
hemsida.
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Fatv. 11, Ersboda, Umeå
070–322 86 88

www.husvagnsdoktorn.se

NYHET!
DÄCKSERVICE

Vi säljer och 
monterar däck 
till din hus-
vagn, husbil, 
släpvagn eller 
personbil.

Continental, 
Michelin m.� .

En tänkare – både på    och utanför isen
Nils Andersson är  i Umeå för att hälsa på familjen. Han är fostrad i Björklöven och drömmer om att i framtiden bilda backpar  med sin         bror Erik i löven . »Men då får Erik ta den defensiva rollen.«

FAKTA NILS ANDERSSON
Ålder: 22 år
Bor: På Söder i Stockholm
Uppväxt: Obbola 
Familj: Mamma, pappa, en bror och 
syster
Moderklubb: IF Björklöven
Fritidsintressen: Skriva, musik och  
matlagning
Tidigare utövade sporter: Innebandy, 
fotboll och golf

tog chansen att flytta till Djurgår-
den och Stockholm. Redan från 
början fick Nils den roll han trivs 
bäst med – att spela powerplay 
och vara delaktig i offensiven. 
Glädjen blev dock inte långvarig 
utan redan på försäsongen fick 
han en bentackling så korsbandet 
i knäet gick av.

– Det var riktigt tungt och 
man var orolig. Vissa jag pratade 
med sa att jag aldrig skulle kun-
na springa eller idrotta mer. Men 
med skadan kom jag till insikt att 
allt i livet inte bara handlar om 
idrott. 

Nils har alltid varit intresserad av 
att lära sig och har haft lätt för sig 
i skolan. Under sin skada plugga-
de han för att kunna söka in till 
läkarlinjen och han har hittat ett 
nytt intresse – matlagning.

– Det är det bästa med att bo 
i Stockholm. Jag har en helt an-

nan umgängeskrets här. I Umeå 
och Växjö så tog jag med hockeyn 
hem. Här i Stockholm kan jag gå 
hem till mina vänner för att laga 
en god middag, efter att vi har 
spelat en match utan att vi pra-
tar om matchen eller hockey. Jag 
är egentligen helt ointresserad av 
hockey, jag gillar att skriva och 
lyssnar mycket på musik, och 
jag ser aldrig en match bara för 
att njuta. Om jag ser en match är 
det i rent utbildningssyfte, för att 
se vad jag kan ta med mig i mitt 
spel. Jag är tänkare och jag mår 
bra när jag inte behöver tänka 
på hockey dygnet runt. Därför är 
jag glad över mina vänner här i  
Stockholm. 

Nils missade hela förra säsongen, 
men till årets säsongstart var han 
tillbaka på rinken. Nils och Djur-
gården har precis avslutat en lyck-
ad säsong där de lyckades med att 

ta steget upp till SHL efter många 
om och men. Även om laget tog 
klivet upp funderade Nils länge 
var han ska spela under den kom-
mande säsongen. Valet föll tillslut 
på Malmö. 

– Funderingarna var om jag 
skulle vara kvar eller om jag ska 
fortsätta utveckla mitt offensiva 
spel i allsvenskan ett par år till. 
Mitt långsiktiga mål är att bli en 
stabil powerplay-back i SHL. Då 
kanske spel i allsvenskan är det 
bästa för mig?

En till liten dröm har Nils, att få 
spela med sin bror i Löventröjan.

– Det skulle vara roligt, men 
då få Erik ta den defensiva rollen 
i vårt backpar, avslutar Nils med 
ett gott skratt. 

Erik Åström
erik.astrom@umeatidning.se

Jag hade en Zlatan- 
mentalitet och var väldigt 
kaxig och så fort något 
gick bra ville jag skylta 
med det för alla. Detta är 
något jag får jobba med i 
dag när jag är i Umeå och 
träffar gamla lagkamrater.

FO
TO

: E
RI

K 
ÅS
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Ö

M

Roland Rodmark, Britta Lindgren, Mårten Rodmark
Annika Hedman, Charlotte Lundgren, Svante Nordwall

Rodmark Åbergs
Östra Kyrkogatan 85

Tel: 090-77 71 60, 14 41 00
www.umeabegravningsbyra.se

UMEÅ BEGRAVNINGSBYRÅ

Vi tror det är viktigt med personligt engagemang som 
drivkraft och att alla våra kunder har olika önskemål. 
Att vi är auktoriserade av Sveriges Begravningsbyråers 
Förbund, är givetvis en extra trygghet både för oss och för er.

Enkelt!

Kabelvägen 1 | Västerslätt | Umeå

Kungsgatan 51, 090–77 03 31
Mån–fre 10–18, lör 10–15

www.smycka.se

KJELLINS GULD
etabl. 1887

Nyheter! 

CATCH A FALLING STAR

Vinnare 
påskkrysset

Stort grattis! 
En trisslott kommer 
med posten.

Åke Edström, Umeå
Margareta Flank, Sörfors
Thomas Carlsson, Umeå



sport22 8 m aj – 1 4 m aj 201 4 ·  ume å tidning

Jinxen ain’t no joke

SPORTPROFILEN

Vad är det som är så roligt med 
bågskytte?
– Det är en sport som kräver tå-
lamod, känsla och precision. Det 
som inspirerar mig mest med 
sporten är att hur duktig jag än 
blir så kan jag fortfarande alltid 
bli bättre, eftersom det finns så 
många olika sätt att skjuta på.

Vad är svårigheten med sporten?
– Beroende på vad du skjuter 
med för slags båge så finns det 
olika svårigheter. Skjuter man 
Compound som jag gör så behö-
ver man kunna ganska mycket 
om hur man justerar bågen och 
hur olika material och tillbehör 
fungerar, skjuter man däremot 
med recurve eller långbåge så 
handlar det lite mer om att lära 
sig läsa av avstånd och skjuta på 
känsla. (det går även att skjuta 
med sikte och vikter på recurve 
om man så vill.)

Är bågskytte en materialsport?
– Många skulle nog tycka det om 
compoundbågarna, ja. Men det 
är ju det som är det fina med den 
här sporten, gillar man att nörda 
ner sig i utrustning så har man 
möjlighet till det, och vill man 
skjuta mer på känsla, eller kan-
ske kombinera detta så finns det 
möjlighet att göra det också. Al-
ternativen är oändliga!

Vilken gren tävlar du i?
– Just nu är det mest att öva skyt-
te och delta i klubbtävlingarna, 
och så tycker jag att det verkar 
jättekul med 3D-skytte i skog – så 
det är något jag kommer försöka 
börja med framöver.

Ni byter nu från inomhusbana 
till utomhusbana, påverkar det 
skyttet?
– Absolut, men till det bättre. Det 
är jättehärligt att skjuta utom-

hus, det blir fler faktorer att ta 
hänsyn till såsom vindriktning 
och så vidare. Har man egen båge 
går det också att fara och skjuta 
när man vill – till skillnad från 
när vi håller till i bokad lokal. 
Det går också att skjuta på läng-
re avstånd än 18 meter – som är 
avståndet på inomhusbanor – för 
den som vill det. Utomhus har vi 
tavlor på upp till 90 m.

Vad har du för mål för kommande 
säsong?
– I sommar har jag tänkt lära 
mig skjuta med recurvebåge, 
så jag kommer förmodligen 
investera i någon sådan variant 
till hösten. Det är ju lite annor-
lunda skjutstilar och det är kul 
att kunna öva på båda.

Joel Thungren
joel.thungren@umeatidning.se

FAKTA ANGELICA MIA NYLANDER
Ålder: 24
Från: Umeå
Sport: Bågskytte i Umeå Bågskytteklubb
Gör: Studerar till dietist vid Umeå Universitet

Angelica Mia Nylander   Bågskytte
»Det är en sport som kräver tålamod, känsla och precision«

FOTO: JOEL THUNGREN

krönika
Veckans krönikör: daniel brännlund är Umeå 
Tidnings webb/nöjesredaktör som brinner för Arse-
nal och San Fransisco 49:ers.

Oh yes, jag är tillbaka på sportsidorna. När Erik 
ansvarslöst reser upp till fjälls då hoppar jag in. 
För att jag bryr mig.  Och hur ska jag då ta vara 
på denna tillfälliga comeback? Jo jag ska predika 
för er om den mäktigaste kraften i universum. 
Ett högre väsen, allsmäktigt och hänsynslöst.  Ett 
väsen som straffar den som vänder den sin rygg. 
»Du skall inga andra gudar hava jämte mig« och så 
vidare. Jag talar så klart om jinxen.

Jinxen är i allra högsta grad verklig och den är 
inte att jävlas med. Om du vet vad som är bra för 
dig så ska träna in frasen »ta i trä« så att den blir 
reflexartad. För det är det enda som kan rädda dig 
när du tar ut en seger i förskott, då du säger saker 
som »försvaret har sett stabilt ut« och så vidare. 
Alla idrottsutövare och idrottssupporters har fått 
det här berättat för sig, men lik förbannat så igno-
reras det eller glöms bort. Och då slutar det illa. 

Det mest brutala och nyliga exemplet utspelade sig 
ganska nyligt i Premier League-fotbollen. Liver-
pool har haft en säsong som toppat alla förvänt-
ningar, en säsong där de närmat sig sin första 
ligatitel på vääääldigt länge. För några omgångar 
sedan mötte de sina främsta motståndare i titelra-
cet, Manchester City. En vinst där och Liverpool 
skulle ha allt i egna händer de återstående match-
erna. Liverpool vann också matchen. Men då hän-
de det. Steven Gerrard grät. Liverpools lagkapten, 
klubbens ikon som hela fotbollsvärlden unnar en 
titel, segergrät som att titeln nu bara var att hämta 
hem. Fint sa många. Jinx sa jag. Och mycket riktigt 
så slog jinxen till. För tre omgångar sedan mötte 
Liverpool Chelsea på hemmaplan och de förlorade 
efter att Gerrard halkat och tappat bollen till mot-
ståndarna som gjorde mål. I måndags tappade de 
en 3-0-ledning till 3-3 på 10 minuter mot mediokra 
Crystal Palace. Så nu talar de mesta för att Man-
chester City tar hem titeln istället. Ouch…

Jag har själv jinxat nyligen. Jag och ett gäng polare 
spelar Fantasy Premier Leauge, det är som den 
svenska varianten Drömelvan där du väljer spe-
lare som drar in poäng åt dig beroende på hur de 
spelar i verkliga livet. Vinnaren i vår liga blir bju-
den på mat och halvvägs in ledde jag med över 150 
poäng, vilket är mycket. Men då var jag tvungen 
att ta ut segern i förskott. Nu med en omgång kvar 
har jag tappat hela min ledning. Jag har fortfaran-
de chansen efter veckor av intensivt tvärtom-jinx-
ande (det går vi in på en annan gång), men det kan 
vara för sent att reparera skadan. 

Är det även för sent för Liverpool och Steven 
Gerrard? Det vet vi efter helgens avslutande liga-
omgång. 
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huvudPARTNERS PARTNERS

NO

andybody  parks!
red bull silent disco

tove lo  BROILER

DEN SVENSKA 
BJÖRNSTAMMEN

DANIEL ADAMS-RAY

movits! 

Nl

UTSÅLT 2013 - BRANNBOLLSYRAN.COM - #brännbollsyran

Därför väljer vi 
att annonsera i 
Umeå Tidning:

A N N O N S Ö R S I N F O R M AT I O N

JOAKIM FORS | MEDIAMARKT

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– Jag gillar idén med en lokal gratistid-
ning, den har ett trevligt utseende och 
bra intressanta reportage.

Varför har du valt att annonsera i 
Umeå Tidning? 
– Umeå Tidning når väldigt många hushåll och företag i centrala 
Umeå och har en utgivningsdag som passar oss väldigt bra! De har 
också ett professionellt team av medarbetare som verkligen jobbar 
för att sälja in tidningen.

ANDREAS TOUMAS | SÄNGJÄTTEN

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– Jag tycker att Umeå Tidning är precis 
vad Umeå saknade! En riktigt bra gratis-
tidning. Varje mellanstor stad värd sitt 
namn har en och det var på tiden att vi 
fi ck en hit.

Varför har du valt att annonsera i Umeå Tidning? 
– Vi har lagt en marknadsföringsplan med både TV och print för att få 
en bra räckvidd. När det gäller print så tycker jag att man får bra valuta 
för pengarna genom att annonsera i Umeå Tidning. Den går ut till väl-
digt många hushåll och det är viktigt för oss vid val av annonsmedia.

ERIK LINDQVIST | LINKANS ÅKERI

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– En kostnadsfri tidning som håller hög 
kvalitet på reportage och artiklar.

Varför har du valt att annonsera i Umeå Tidning? 
– En prisvärd lösning som når hela Umeå, där de fl esta av våra 
kunder fi nns.

TOMAS RENKONEN | UFH

Vad tycker du om Umeå Tidning?
–  En snygg och intressant tidning som 
växer hela tiden. Bra innehåll som borgar 
för att den verkligen blir läst.

Varför har du valt att annonsera i 
Umeå Tidning? 
– Ett bra sätt att nå ut med alla evenemang i Huset till en målgrupp 
som valt bort att prenumerera på traditionella morgontidningar. Sen 
får man bra räckvidd för pengarna också.
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I helgen är det återigen dags 
för årets stora travfest i Umeå, 
då V75 kommer till Umåker. 
Sören Lennartsson är hem-
matränaren som hoppas på att 
få jubla inför Umeåpubliken. 

trav Arrangörerna är mycket 
nöjda med startfältet och hoppas 
på storpublik i helgen.

– Det är väldigt väderberoende, 
men vi hoppas på mellan 6000–
7000 åskådare. I år har vi gjort ett 
arrangemang för hela familjen så 
det kommer bli en härlig fest. Jag 
var orolig för startfältet men vi 
har verkligen fått ett bra startfält 
och de bästa kuskarna kommer 
att komma, säger Umåkers chef 
Henrik Bäckström. 

När det kommer till helgens 
höjdpunkt, Guldbjörken i V75:s 
gulddivision, hoppades Henrik på 
ett något starkare startfält.

– Det delas ut Elitloppbiljetter 
runtom i landet och därför kom-
mer inte de absolut bästa hästar-
na, dock är det väldigt glädjande 
att två hemmahästar startar i det 
andra storloppet, Berth Johans-
sons Memorial, säger Henrik 
Bäckström.  

Ett barfota hemmahopp på Umåker
Följande hemma- 
hästar startar i V75:
V75-1 (Silverdivisionen) 
5 Sundsvik Saigon - Toni 
Ylitalo (Rainer Björkroth)

V75-4 (Vårbjörken) 
8 Rote Jon - Sören Lennart-
son (Göran Westman) a

V75-5 (Klass II) 
11 Ivory Easy - Krister Sö-
derholm (Olle Bobrink) a

V75-6 (Berth Johanssons 
Memorial) 
2 Global Octopus - Jan Nor-
berg (Sören Lennartson) 
8 Saxo Holmsminde - Mar-
cus Savin

Umåkertränaren Sören Lennarts-
son som tränar hästen Global 
Octopus, men som kommer köras 
av Jan Norberg, hoppas på att kun-
na skrälla i Berth Johanssons Me-
morial, V75 lopp 6.

– Vi möter väldigt meriterade 
hästar, men har fått ett väldigt 
bra spår, säger Sören Lennarts-
son om loppet.

Global Octopus har blandat 
och gett under vinter, senast blev 
det en andra plats efter målfoto.

– De dåliga resultaten skyller 
jag på att han körde med skor. 
Det är en extrem barfota-häst 
och kommer köra barfota i hel-
gen. Det vore verkligen roligt att 
få skrälla men vi inriktar oss på 
prispengarna istället.

Denna helg är något som Sö-
ren verkligen ser fram emot. Då 
elitserien bland hästar kommer 
till Umeå. Utöver Global Octo-
pus som han tränar kommer 
han även att köra Rote Jon i Vå-
björken, V75 lopp 4.

– Det är den här helgen vi alla 
längtar till under hela året, av-
slutar Sören Lennartsson. 

Erik Åström
erik.astrom@umeatidning.seFOTO: JOEL THUNGREN

Sören Lennartsson med 
hästen Global Octopus.

Missa inte Umeå Tidnings-

loppet i V75  avd. 5 !

Öppettider
Måndag-fredag 10-19, Lördag 10-16, Söndag 11-16  |  Livs 8-20.

VÅREN BJUDER 
ÅTER PÅ LOPPISFEST
Sälj allt det där som bara stått och samlat damm på vinden, 
i källaren eller garaget. Eller fynda allt du kan tänkas behöva  
– och lite till. Återanvändning är inte bara kul utan bra  
för miljön också. Välkommen!

LÖRDAG �� MAJ OCH SÖNDAG �� MAJ  
KLOCKAN ��-�� PÅ STRÖMPILENS PARKERING

Vill du sälja?  
En säljplats kostar bara 100 kr

Boka din plats via hemsidan:  
www.centrumloppis.se/umeaSTRÖMPILEN

BAK 
LUCKE 
LOPPIS!

VAD HÄNDER I DITT UMEÅ?

�STRÖMPILEN



ICA Supermarket Teg: 090–18 46 90 | superteg.se | icarrier.se

Din vardagshjälte och räddare på mat� onten!
Mån–fre .........................7–22
Lördag ...........................7–20
Söndag ..........................9–22

Priserna gäller till 11/5 eller så långt lagret räcker

Köp till vår egengjorda 
Bacon & Cheddar dr�  ing till 

hamburgarna så får du 
världens godaste hamburgare!

HERRGÅRDSOST
ICA, ca 1 000 g

4995
/kg

HAMBURGARE
ICA, färska, 452 g,
Ursprung Sverige

3 FÖR 

99:-
jfr 73kr/kg

PULLED PORK
ICA, 550 g

4995
Jfr 90,91kr/kg

/st



Dubbel-Trav på Umåker 9-10 majDubbel-Trav på Umåker 9-10 maj
Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!

Välkomna!

Programtider
Umåker

lördag 10/5

10.00 Entrén öppnar

11.00 Bistron öppnar

11.30 Rest. Stallmästaren öppnar

11.30 Totokassan i entrén öppnar

11.45 Provstarter bakom bilen

11.55 Kuskintervjuer i vinnarcirkeln

12.45 Första start V4-1

13.55 Invigning

14.30 Start lopp 5 - V75-1

Programtider
Umåker

fredag 9/5
16.00 Entrén öppnar

18.20 Första start

19.08 Start V64-1

Nytt Lekland 
i dungen!

En trevlig familjedag på travbanan!

- Ponnyridning

- Hoppborg

- Fiskdam

- Lotteri - � na priser från Biltema

- Sandlåda

- Stor grönyta för hela familjen

En trevlig familjedag på travbanan!

- Lotteri - � na priser från Biltema

Entrépriser fredag
Vuxen 60:-
Student/Pensionär 25:-
Damer fri entré

Busstider från Vasaplan
Fredag 9/5 kl. 17.10, 17.50

Entrépriser lördag
150:-  (gäller alla) 

Åk buss tur och retur 
för 150:- inkl. entré 
och travprogram

Busstider från Vasaplan
Lördag 10/5 kl. 11.30, 12.00, 12.30
Buss tillbaka efter V75 samt 15 minuter efter sista loppet.

Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!

FREDAG
FÖRSTA START KL. 18.20 

Damklubbens kväll

(Damer fri entré)

Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!Travets Elitserie  – Sveriges bästa hästar och kuskar!

LÖRDAG
FÖRSTA START KL. 12.45 

Guldbjörken
B.J. Memorial
Vårbjörken

Alkoholförbud
Det är inte tillåtet att medföra och förtära alkoholhaltiga 

drycker inom Umåkers område. Detta kommer att 
kontrolleras extra noga och visitering kommer att ske.

Tag gärna en 
cykeltur med 

familjen!!
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Amanda har full fok us på tuff utmaning
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Amanda har full fok us på tuff utmaning

Den 17 maj sätts tävlingen Toughest upp 
i Umeå. Toughest är en 8 kilometer lång 
hinderbana, där  tusentals deltagare måste 
ta sig igenom mer än 40 olika hinder. 
– Jag tycker att det är just det här med alla 
olika moment som är en stor del av char-
men. Jag förväntar mig att det blir en tuff 
och skitig utmaning, säger Amanda Alm-
roth deltagare i  kommande Toughest.

TEXT OCH FOTO: JOEL THUNGREN
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M
öt Amanda Almroth den 
hårt satsande atlethic-
fitnesstjejen – som tar 
sig an de över 40 olika 

hindren i tävlingen Toughest. I norma-
la fall när Amanda tävlar springer hon 
också hinderbanor med liknande hin-
der. Men de banorna varar bara några 
minuter och är utformade för maximal 
fysisk prestation från början till slut. 
Men man får ändå säga att Amanda är 
väl förberedd och kommer bidra med 
hårt motstånd för de andra deltagarna. 
Amandas vardag innehåller nämligen 
träning och åter träning, hon har hållt 
igång hela sitt liv med en mängd olika 
sporter och grenar. De senaste två åren 
har hon satsat hårt på athelticfitness, 
det är vad hon lägger all sin fokus på – 
det innebär att mycket tid läggs i gym-
met –  från tidig morgon till sen kväll.

– Jag lägger en väldigt stor del av 
min fritid på träning, den innefattar till 
största delen gym, löpning, hinderba-
neträning, crossfitpass och även löpträ-
ning i Vännäs slalombacke på somma-
ren.

På frågan varför hon tror sig kunna göra 
bra ifrån sig i Toughest, svarar hon:

– Jag är tekniskt duktig på svåra sa-
ker så som armgång och har den styr-
kan från alla chins jag tränar. Jag är 
dessutom mjölksyretålig eftersom jag 
tränar en hel del rodd och jag har en 
stark kropp som jag har byggt upp med 
många års gymträning. 

När hon nu tar sig an Toughest åtta 
kilometer långa hinderbana som är för-
lagd runt I20-området genom så många 
olika naturelement som möjligt, bland 
annat sand, vatten, myrar och lera och 
med över 40 hinder är det dock andra 
förberedelser och ett lite annat upplägg 

än vad hon är van vid som krävs för att 
hon ska  kunna prestera på topp. 

– Det ska vara en riktig utomhus- 
utmaning och att bli lite geggig känns 
bara kul. Men för att prestera bra i 
Toughest måste jag äta mer under läng-
re period innan tävlingen, få mer fett på 
kroppen och träna mer uthållighet. Att 
springa den med den låga fettprocent vi 
tävlar med i Athleticfitness är inte op-
timalt och ökar risken för skador. Men 
min vinnarskalle och all träning från 
athleticfitness kommer att gynna mig 
på många sätt tror jag.

Många av hindren liknar de Amanda 
tar sig igenom när hon tävlar till var-
dags, vilket ger henne vissa fördelar. 
Många av hindren är hon van vid och 
vet hur hon ska ta sig igenom på bäs-
ta sätt, men  det är en lång bana med 
många olika hinder så det förväntas det 
ändå dyka upp många nya utmaningar. 
Något hon ser positivt på.

– Jag ser Toughest som en rolig utma-
ning , vilket jag tror det flesta som stäl-
ler upp gör. Jag tränar redan hårt inför 
mina Athletcfitness-tävlingar och där 
ingår också hinderbana. Dessa hinder-

banor varar dock bara 2–3 minuter och 
är inomhus, så att köra toughest som är 
åtta kilometer blir en annan utmaning. 

Vad har du för mål och krav med  
Toughest?
– I mina Athleticfitness tävlingar ställer 
jag krav på mig själv och vad jag vill 
uppnå, Toughest känns därför kul för 
det är en tävling som jag inte har några 
mål eller krav på mig själv i, förutom 
att ta mig igenom den på bästa sätt. 
– Jag vill bara vara med och köra på, 
pressa kroppen och uppleva den där 

FAKTA 
AMANDA ALMROTH
Ålder: 26
Hemort: Vännäs
Familj: Världens bästa 
mamma och pappa, en 
yngre och en äldre bror 
samt sambo.
Yrke/Sysselsättning: Stu-
derar psykologprogram-
met, medicinska kurser, 
personlig tränare och 
extrajobbar som tågvärd 
på Norrlandståg.
Aktuellt: Tävlar i Toughest 
Umeå 17 Maj.
Fysisk styrka: Armgång, 
chins och hinder där man 
måste lyfta och hålla upp 
sin egen kropp
Fysisk svaghet: Uthållig-
het på längre sträckor

Bankartan över Toughest.

Armgången är Amandas starkaste del i hinderbanan.
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FÖRSÄLJNING 
& SERVICE

HOS OSS 
FINNS

Mån–fre 8–17, Lör 10–14

skog-tradgard.com

FINNS

Kalkvägen 4, Carlslid
Tel: 090–19 20 60

www.dackhuset.eu

BIL-
SERVICE

DÄCK & FÄLG & BILVERKSTAD

1.295:-

9-punkters service-
protokoll inkl. oljebyte 
med � lter (upp till 5 L)

Succén fortsätter! Med slipade knivar och polerade arbetsytor 
erbjuder vi företag och andra sällskap matlagningskurser 
från 695:- /person. Dessutom kan ni beställa catering, boka 
provningar och hyra en kock. Boka din nästa matupplevelse hos 
oss!

Välkomna till bords 
önskar Jörgen Engdahl!
V

Cooking Matstudeå 090 - 77 85 88 jorgen@cookingumea.se

Vi erbjuder akuttider
ring 090-14 32 95
Maria och Lars Bronemo
Leg. Kiropraktorer
Rådhusesplanaden 17 C, Umeå
www.umeakiropraktorklinik.se

Umeå Kiropraktorklinik
Experter på rygghälsa.

Ont i rygg
eller nacke?
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EXKLUSIVT. VACKERT. HANTVERK. 

RENMARKSTORGET 6 UMEÅ  |  090-12 80 30 

www.guldsmedjan.nu 

Omarbetningar i vår verkstad.
I vår verkstad lagas armbandslänkar, infattningar görs om, 

vigselringar får ny design, storleken på ringar ändras...

Välkommen in så blåser vi nytt liv i dina smycken.

   www.guldåtervinning.se    tel: 0700 490 300

Renmarkstorget 10, Mån - Fre 09.30 - 16.30

VI KÖPER DITT GULD OCH SILVER.
VÄLKOMMEN FÖR EN KOSTNADS-

FRI VÄRDERING.

FAKTA TOUGHEST
• Första gången i Norrland
• 8 kilometer löpning
• Över 40 olika hinder
• Upp till 5000 deltagare
• Individuell och lagtävlan

fantastiska känslan som man har efter man har 
kört slut på sig, för det kommer jag garanterat bli,  
jag är en tävlingsmänniska.

Banan kommer att byggas upp kring I20-området 
där det finns stora öppna ytor, vilket utgör goda 
förutsättningar för att göra tävlingen blöt, inten-
siv, jobbig och kul. 

Det är andra året som Toughest genomförs och 
första gången den sätts upp i Norrland, och det är 
redan tydligt att detta är uppskattat av norrlän-
ningarna. 

– Det är många som reser långväga från andra 
norrländska städer för att delta i tävlingen. Det är 

redan nu, ( reds. anm. två månader innan tävling-
en) fler anmälda än vad vi hade väntat oss, säger 
Per Örgren som är en av organisatörerna.

Toughest består av fem deltävlingar där sista 
tävlingen är en final och genomförs i Göteborg. 
Varje bana har sin egen design och konstrueras ef-
ter miljön där den ska genomföras. Arrangörerna 
fokuserar mycket på att få med så många element 
som möjligt under loppet – inte minst lera, sand 
och vatten. 

– Vi har varit uppe ett par gånger och rekog-
noserat marken och den skiljer sig mot banorna 
vi bygger upp i södra delarna av landet. Här kom-
mer det bland annat bli en hel del skog, bäckar och 
myrar. Sådant som vi inte ser lika mycket av här 
nere, men det är kul, varje bana får sin egen ut-
formning, ingen är den andra lik säger Per. 

Toughest är en tävling där deltagare placerar 
sig mot motståndare, vänner eller kollegor. Det 
är också vanligt att deltagare inte bryr sig om re-
sultaten utan bara deltar för att utmana sig själv 
och ha kul helt enkelt. När starten går kan man 
se allt från elitidrottare till svensexa- och möhip-
pedaltagare rusa mot hindren och när starskottet 
går hoppas arrangörerna på att man har uppnåt 
maxgränsen för antal deltagare – som är satt till 
femtusen tävlande. n 

Bilderna intill  
är från Toughest 
ifjol.

Jag vill bara vara med och 
köra på, pressa kroppen och 
uppleva den där fantastiska 
känslan som man har efter man 
har kört slut på sig, för det kom-
mer jag garanterat bli. Jag är en  
tävlingsmänniska.
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Dags att gå vidare

I går slog NorrlandsOperan upp 
portarna för årets MADE-festi-
val. Eventet kommer som van-
ligt att bjuda på scenkonst från 
världens hörn, men i år kommer 
lokala artister, framtiden och 
kulturhuvudstadsåret att få 
extra utrymme.   
– Jag är väldigt nöjd med hur 
programmet ser ut. Det här 
kommer att bli en fantastisk 
upplevelse, säger arrangören 
David Moss.

madefestivalen Förra årets 
tema »Being human« (Att vara 
människa) byts i år ut till »What 
comes next?« (Vad kommer här-
näst?). En fråga som alla ställer sig 
någon gång, menar David Moss. 

Han vill få besökarna att tänka 
till kring vad man vill göra med 
sin framtid, och hur man hittar sin 

passion i musik, konst och dans. 
– Årets festival ställer alla en 

väldigt viktig och vacker fråga. 
Vad händer härnäst? Vad vill du 
egentligen ska hända i framtiden? 
Jag vill få folk att tänka till kring 
vad man gillar, vem man älskar, 
och att försöka forma framtiden 
till hur man själv vill att den ska 
vara, säger arrangören. 

Något som skiljer årets festival 
från tidigare år är bland annat 
kulturhuvudstadsåret. Plötsligt 
dyker det upp fler festivaler än 
normalt och arrangören har fått 
anstränga sig extra för att få besö-

karna att välja just MADE. 
– MADE har alltid haft som 

motto att försöka mixa ihop fes-
tivalens energi tillsammans med 
publiken, och att visa att festiva-
len är för alla. Vi vill som vanligt 
också kunna locka med speciella 
artister, precis som tidigare år, sä-
ger Moss.

I år har festivalen satsat extra på 
lokala förmågor. Tonsättaren och 
dirigenten Jonas Nydesjö kommer 
tillsammans med Refused trum-
mis David Sandström och Norr-
landsoperans symfoniorkester 
att i morgon sätta upp konserten 

Lokala artister i fokus      på MADE-festivalen

»Jag vill ge ett stort tack till NorrlandsOperan och alla besökare 
som ger mig chansen att få träffa så många människor i Umeå. 
Och som ger mig chansen att få visa mina idéer och samtidigt 
lära mig mer om Umeå, Västerbotten och den svenska konstsce-
nen«, säger MADE-festivalens arrangör David Moss.

       ¬ag vill få folk att tänka till kring vad man 
gillar, vem man älskar, och att försöka forma 
framtiden till hur man själv vill att den ska vara

Veckans krönikör: daniel dermes arbetar med 
webb och marknadsföring på företaget Toontrack. 
daniel@toontrack.com

krönika

Fascinationen för människor som talar till oss 
från sin grav har funnits länge. Hur många är inte 
TV-programmen som under åren gjorts med ett 
eller flera »medium« som enligt sig själva och sin 
hoppfulla publik kan kontakta och »prata ut« med 
släktingar eller tidigare fastighetsägare. Numera 
kan man till och med in i minsta detalj regissera 
sin egen begravning, allt för att kunna kommuni-
cera med sina efterlevande en sista gång.
   Samma känsla av att inte kunna gå vidare åter-
finns i musikens värld där vissa avlidna stjärnor 
skapar en sorts kult bland fans som vägrar släppa 
taget om sin stora idol. Och konspirationsteorierna 
om vad som »egentligen hänt« avlöser varandra. 

Ett exempel är Kurt Cobain, som enligt polisen 
sköt sig själv med ett hagelgevär efter en dödlig 
injektion av heroin i ett desperat självmord, men 
som enligt envisa konspirationsteorier mördades 
av allt från en inhyrd mördare till valfri familje-
medlem. Ett annat exempel är 2Pac som sköts till 
döds i en bil när han var på väg från en av Mike 
Tysons boxningsmatcher år 1996. Det har hävdats 
att hans mord var beställt av hans egen skivbo-
lagschef, det har sagts att det var beställt av hans 
stora rap-rival från östkusten – Notorius B.I.G. 
och det har till och med hävdats att han aldrig 
mördades utan att han numera lever och frodas 
på Kuba. Där den sistnämnda tesen skulle ha 
bevisats med att 2Pac hade läst en bok av Niccolo 
Machiavelli som handlar om att fejka sin egen 
död. Tupac »2Pac« Shakur har efter sin död släppt 
hela 5 album och vid ett tillfälle under festivalen 
Coachella »materialiserades« han till och med un-
der ett liveset som ett hologram på scenen framför 
en hänförd publik. 

En av mina största idoler när jag växte upp var 
som för så många andra Michael Jackson. Hans vi-
deo till »Smooth Criminal« var lite av en instruk-
tionsfilm till hur 8-åriga jag ville vara. Efter att 
Michael avled, 50 år gammal i sitt hem, har kulten 
vuxit sig stark. Och idén på hur man kan slå mynt 
av dessa fans vilja av att ständigt ha mer oavsett 
kvalité har vuxit sig minst lika stark. Redan ett år 
efter hans bortgång släpptes albumet »Michael«, 
ett mediokert album som trots inblandning av t.ex. 
Lenny Kravitz och producenten Teddy Riley en-
dast rymde ett par riktigt bra låtar. Förra veckan 
premiärspelades så första singeln från det kom-
mande albumet »Xscape«. Låten »Love Never Felt 
So Good« som är en duett med Justin Timberlake 
och som först spelades in 1983 av Michael lämnar 
mycket kvar att önska. Det är en slätstruken his-

toria som antagligen aldrig skulle 
ha släppts om Michael fanns 

med oss idag. Om detta är 
en förhandslyssning på 
det kommande albumet 
så bådar det inte gott. 

Nä, det är dags att låta 
våra bortgångna 

idoler vila och 
gå vidare.
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Ö. Rådhusg. 8B, Umeå • 090–13 07 77 • www.megazone.se 
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KARDBORREVÄGG
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BOUNCY BOXING

VATTENBOLL
MED FLERA

CAROLINE 
Ny medarbetare 
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hos oss 
från maj 

Rådhusesplanaden 12 . 090 77 77 55 . kallbergelmberg.se 

 

Lokala artister i fokus      på MADE-festivalen
Shape in Shambles som är inspi-
rerad av hardcorebandets sista 
skiva The Shape of Punk to Come. 
Umeå-DJ-duon Parks kommer 
inta mixerbordet i baren på fre-
dag, Skator och Honungsvägen 
uppträder med sina stämmor på 
lördagskväll, och Umeåkonstnä-
ren Ludwig Franzén inledde går-
dagen med att måla ett konstverk 
utanför Vita kuben. 

Vad ser du mest fram emot?
– Jag ser nog mest fram emot att 
få lyssna till  den svenska tonsät-
taren Benjamin Staern som har 
världspremiär med sin konsert, 
och orkesterverket med Refused 
som också har världspremiär. 
Biljetterna till de två konserterna 
sålde slut direkt, och jag tror att 
publiken kommer att vara väldigt 
blandad. 

▴ Umeåartisten Lina 
Högström, alias Skator, 
uppträder på MADE-fes-
tivalen på teatern klock-
an 23 på lördag. 

◂ Umeåbandet  
Honungsvägen, med 
låtskrivaren och 
gitarristen Henrik Oja 
i spetsen, har tagit 
bandnamnet efter den 
gata där Henrik bor. De 
uppträder på lördags-
kväll klockan elva.

FOTO: JOHAN DALROTH

▴ Tinariwens musik är en 
blandning av saharisk 
folkmusik och ameri-
kansk bluesrock. Bandet 
bildades på 80-talet i 
ett militärläger i Mali. 
De uppträder på lördag 
klockan 20.

FOTO: MARIE PLAINELLE

FAKTA MADEFESTIVALEN
Vad får man som besökare inte 
missa?
– Det är egentligen svårt för mig 
som arrangör att säga. Man vill 
ju helst göra alla glada och kunna 
ge någonting till alla typer av 
människor som finns bland besö-
karna. Men jag måste nog ändå 
säga att den sista showen som 
körs på lördagskväll, med den 
tyska duon Incite, är något man 
bör gå på. Det är en tysk klubb-
musikduo från Hamburg som 
blandar elektroniska beats med 
techno. Det är få i Sverige som 
vet vilka de är, men det kommer 
att vara en fantastisk upplevelse 
att se och jag tror att alla kommer 
att vara väldigt nöjda i slutet av 
festivalen. 

Isabella Pillay
redaktion@umeatidning.se

När: 7-10 maj
Var: Norrlandsoperan
Vad: Arrangörerna beskriver 
MADE som en gränsöver-
skridande, internationell 
scenkonstfestival. Årets 
program rymmer bland 
annat Refused-tolkningen 
Shape in Shambles med 
Norrlandsoperans Symfo-
niorkester, konserter med 
Min Stora Sorg och Jozef 
van Wissem samt föreställ-
ningen Le 4eme Souffle. 
Källa: madefestival.se

NÄR ETT BARN ÄR SVÅRT 
SJUKT, VILL FAMILJEN  

VARA NÄRA.  

PG: 90 30 80-0  
BG: 903-0800
hjaltarnashus.se
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NÖJESTIPS daniel brännlund botaniserar bland kommande nöjeshändelser, biopremiärer & annat

BLODSHÄMND!
Richard Strauss Elektra, utomhusopera iscensatt av La Fura dels Baus – kulturhuvudstadsårets största upplevelse. 
www.norrlandsoperan.se 

Skildring av en barn- 
familjs hemligheter
bio Om du vill se en gripande 
skildring av en barnfamiljs hem-
ligheter, om vad som sker bakom 
deras låsta dörrar, då ska du se 
den grekiske regissören Alexan-
dros Avranas hyllade film »Miss 
Violence«.   
Familjens födelsedagskalas för 
dottern Angeliki som fyller 11 år 
får en brutal vändning då hon 
plötsligt 
hoppar 
ut från 
balkong-
en. Hon 
landar 
död på 
asfalten, 
men le-
endet är 
kvar på 
hennes 
läppar. 
När 
sedan polisen utreder 
orsaken till Angelikis självmord, 
är familjen med flickans mor 
och morfar i spetsen, fast beslut-
na vid att det hela var en olycka. 
Inte ett självmord. Filmen vann 
pris för bästa manus vid Stock-
holm International Film Festival 
2013. Den fick även pris för bäst 
regi och bästa skådespelare vid 
Venice Film Festival 2013.

SF BIO, 9 MAJ

teater Ja, vem är egentligen knäpp och vem avgör det? Hasse 
Brontén? Han som kanske mest är känd från Ladies Night, Parla-
mentet och RAW, satsar nu på att visa en helt ny sida av sig själv 
genom att åka runt i landet med sin humorföreställning Bipolär. I 
den har han tagit på sig det magnifika uppdraget att djupdyka i allt 
det sjuka och knäppa i Sverige och i världen. Och just precis i dag 
är han i Umeå och ställer sin diagnos. 
Hasses pappa var manodepressiv, eller bipolär som det numera 
kallas. I många andras ögon hade Hasse därmed en diagnostice-
rad knäpp pappa. Med hjälp av humorn varvar han personliga 
erfarenheter med mer samhällsrelaterade frågeställningar. Är det 
verkligen alltid de med diagnos som är knäppast?
SAGATEATERN, 8 MAj

Svettigt och skäggigt
turne Ebbot Lundberg, denna rock- 
ikon som för evigt satt sin stämpel i den 
svenska musikhistorien som frontman i 
banden Union Carbide Productions och 
The Soundtrack Of Our Lives, släpper 
nu eget material i form av Ep:n »Homo 
Futurus«. Och Scharinska får äran att 
vara först ut på den kommande vårtur-
nén. Mäktigt! 
Förband är The Crystal Caravan med 
Umeås egen Ebbot, Niklas »RG« Gus-
tafsson, som frontman. Det kommer bli 
svettigt och skäggigt. Kanske även na-
ket i form av öppna skjortor och runda 
magar. Hur kan man tacka nej till det?
scharinska 16 maj

Avslutning sätter eld på dansgolvet
klubb Våren är här och även om sommaren lockar så är det med lite sorg som 
klubbarna på Scharinska börjar tacka för sig den här säsongen. Men Klubb NEU 
tänker inte tacka för sig utan att lämna bestående men. Kvällen till ära har de 
bjudit upp ingen mindre än Mrtn som spelat med akter som Justice och Skrillex. 
Mrtn kommer släppa bomber på dansgolvet som du bär med dig genom somma-
ren fram till nystarten i höst. Believe.
scharinska 9 maj

Missa inte supergruppen
madefestivalen Ja det är mycket 
Made nu. Vi tipsade om festivalen i må-
nadstidningen, vi har en inför-artikeln 
på nöjessidorna i detta nummer. Men 
man kan faktiskt inte prata tillräckligt 
mycket om Umeås finaste festival. Men 
för att inte tjata ut det fullständigt så 
håller jag mig till att tipsa om en speci-
fik akt. Det största måstet på festivalen. 
Supergruppen Honungsvägen, med 
medlemmar från bland annat Syket, 
Isolation Years, Invasionen, Säkert, 
Väärt och Kraja, får du absolut inte 
missa. Det är superfin pop på svenska 
med texter av bland andra Annika 
Norlin och Matti Alkberg. Lysna på 
låten »Kroppen min och hjärtat ditt« så 
förstår du vad jag snackar om.
made 7-10 maj

Vem är  
egentligen 
knäpp?

…morfintabletter i en plastsäck hemma 
i lägenheten. Det tilltaget gör att Jan 
Bengtsson, trummis i komikergruppen 
Lars Vegas Trio, riskerar minst två år i 
fängelse.
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FOTO: MATT BOURILLON



35ume å tidning ·  8 m aj – 1 4 m aj 201 4

Svara på frågan: Var ligger ligger Leos lekland?  
1. Hörnefors   x. Brännland   2. Holmsund

Mejla ditt svar, namn och adress till: tavling@umeatidning.se 
Ange »Tävling Leo« som rubrik. Senast 12 maj vill vi ditt svar.  

Vinnarna presenteras i Umeå Tidning den 15 maj.

Vinn ett 
barnkalas!

Tävla med Leos Lekland  
och Umeå Tidning.

Under midsommarveckan fylls Umeå med sång,  
i en körfestival med både bredd och höjd.   

Även om du inte sjunger i kör finns det mycket  
spännande saker att uppleva.

Konserter tisdag, onsdag och torsdag 
Lunchtid underhåller körer runt om i staden och till middagen 
hålls konserter i t ex Plazas festvåning, Vasakyrkan, Döbelns park 
och NorrlandsOperan. Dessutom har vi bjudit in några spännan-
de personer och körer som håller workshops och seminarier.  
Klockan 21 går vi in på NorrlandsOperan och lyssnar till riktigt 
högklassig internationell körmusik. 

Midsommarafton & Midsommardagen
Midsommarafton bjuder vi på ett gratis firande i Döbelns park 
med bl a invigning av den fjärde samiska årstiden Gijrragiessie 
och konsert med Kammarkören Sångkraft. Alla är välkomna  
– ta med dig familj och vänner! Och till sist på midsommardagen 
framför gästade körer ett specialskrivet verk, Lux Arcticas.

Läs om hur programmet växer fram, boka och köp biljetter på 

www.umeachoraldream.se

Alla kan delta!

A chorAl  
midsummer light’s dreAm 

Umeå iNterNAtiONeLLA KörfeStiVAL

17–21 jUNi 2014

Boka personlig tid  på tel 090–70 14 00
Pumpvägen 1 på Teg vid Scandic Syd 

www.akmobilkonsult.se

VINN EN WEEKEND MED 
NYA PORSCHE CAYMAN S!

*Gäller bokad och betald Ditecbehandling under Maj 2014, värde 9900:-, mer info i butiken!

BOKA TID FÖR DITECBEHANDLING!*

HYR EN PORSCHE 
CAYMAN S UNDER 
TIMMAR ELLER DAGAR. 
325 HK, 0–100 4,7 SEK, 
TOPPFART 280 KM/H

EXKLUSIV 
NYHET!
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Recensioner 

Musik på Droskan
droskan.se

Storgatan 60
090–13 55 88

9.5  The Most, Kapten Kid &  
 EyeWood (60–tal från kl. 22)

17.5  Guitar 60´s 
 På scen från kl. 21.30

30.5 Rockabilly med Matchbox
 & Pepita Slappers (kl. 21-02)

31.5 BLUES JAM
 Öppen bluesscen kl. 14-17

Ipad-kurssi suomenkielisille 
senioreille
Haluatko oppia käyttämään ipad:ia oppiaksesi nykyaikaista 
kom munikaatiota, hakemaan tietoa ja lukemaan uutisia?

Keskiviikkona 14 toukokuuta kl. 13–15 alkaa maksuton 
ipad-kurssi suomenkielisille senioreille.

Paikka: Tráhppie, Gammlia.

Kyselyt ja ilmoittautuminen
Mikko Luiro, 070-233 45 04, mikko.luiro@umea.se
 

seniorer
Vill du lära dig använda en ipad till modern kommunikation, 
att söka information och läsa nyheter?

Onsdag 14 maj kl. 13–15 startar en avgiftsfri ipad-kurs för 

Lokal: Tráhppie, Gammlia.

Förfrågningar och anmälan
Mikko Luiro, 070-233 45 04, 
mikko.luiro@umea.se

Umeå-killarna Freyr 
Flodgren och Lucas 
Enquist kände att det 
behövdes en motpol 
till den elektroniska 
popmusiken som 
tagit över topplistorna 
och skapade Brother 
North. Deras självbe-
titlade debutalbum är 
fyllda av vibrerande stråkkompositioner som skapar 
en känslomässig berg-och dalbana tillsammans med 
akustiska gitarrer och ljuva röster. Duon säger sig 
själva inspireras av det Norrlänska Ljuset och dess 
stilla intryck, vilket skickligt presenteras i trallvän-
liga »Skyward Lights« och vackert komponerade 
»Northbound«. Med tre låtar på isländska stiger 
albumet till en ny kulturell nivå med tydliga inslag 
och inspiration från Sigur Rós vilket skapar en starkt 
harmoni till helheten. Deras välkomponerade låtar 
och stilla energi får en utomstående att vilja stanna i 
Norrland resten av livet. 

Rasmus Senator

Kent håller en 
skrämmande hög 
nivå. 12 släppta al-
bum och aldrig har 
de trampat snett. 
Det har inte alltid 
varit spektakulärt, 
men alltid bra. 
»Tigerdrottningen« 
når inte upp till den 
allra högsta toppen, men den tillhör definitivt den 
övre halvan. Den elektroniska ljudbilden från de 
senaste albumen är bevarad, men det doftar sam-
tidigt »gamla« Kent över meloditänket och sången 
på sina håll. Allra tydligast är det på »Godhet« 
vars gästsång av Beatrice Eli är en riktig full-
träff.  »Tigerdrottningen« är variationsrik, snyggt 
producerat och även om inte musiken inte alltid 
övertygar så överskuggas det distinkt av väldigt 
starka och politiska texter.  Jag tillhör fortfarande 
dem som tycker att Kent var bättre förr, Kent fram 
till och med »Du & Jag Döden«. Men de fortsätter 
likväl att vara ett av Sveriges absolut bästa band, 
en titel de har haft i snart 20 år. 

Daniel Brännlund  

MIRAKELBYXAN
– I VÅRENS FÄRGER!
VI PACKAR NU UPP TVÅ OLIKA MODELLER 
MED LÅNGA BEN SAMT CAPRI-MODELLEN.

MIRAKELBYXAN
– I VÅRENS FÄRGER!
VI PACKAR NU UPP TVÅ OLIKA MODELLER 
MED LÅNGA BEN SAMT CAPRI-MODELLEN.

Eeva af Umeå - Womens Wear | Rådhusespl. 7 A, Umeå | 090–13 40 30
Handplockat mode | Storlek 34–56 | Svängrum i provrummet | Nytt varje vecka!

Bruksgatan 30, Hörnefors
0930-200 85 • 070-550 55 33

Må, ti, to 18–20. Lö 10–14.

Rama in din 
bästa bild!

Kabelvägen 1 | Västerslätt | Umeå

Populärast!

Lacka bilen
med proffsfärg!
Vi blandar även spray-
färg på burk i rätt nyans.

Allt inom billackering för
proffs och gör-det-självare.

Vallmovägen 49, Umeå
090-13 20 98  www.carlack.se

Förrådsvägen 22, Umeå

Det måste man ge James Franco, han är orädd.  Färsk som regissör har han bestämt sig för att beta av lit-
terära klassiker som få eller ingen annan vågat sig på att filmatisera. Däribland Cormac McCarthys »Child 
Of God«, William Faulkners »The Sound And The Fury« och nu »As I Lay Dying«, också av Faulkner. 
Historien kretsar kring en problemfylld familj i södern som reser för att begrava sin nyss avlidna mor i 
en närliggande stad. Falco tar i från tårna med suggestivt berättande, split screen, och slow motion-sek-
venser. Det hela mynnar dock ut i ett pretentiöst konstprojekt som inte lyckas engagera. Det finns dock 
små ljusglimtar i vissa av skådespelarprestationerna, som Nelsons starka tolkning av den tandlöse och 
skuldbeläggande familjefadern Anse. Men det ändrar inte det faktum att den här boken inte borde ha blivit 
filmatiserad.  

Daniel Brännlund

dvd
As I Lay Dying
Regi: James Franco
I rollerna: James Franco, 
Tim Blake Nelson, Ahna 
O’Reilly m fl.

album
Brother North
Brother North
(Spinnup)

album
Kent
»Tigerdrottningen«
(Universal)

Pretentiöst konstprojekt
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UMEÅ 102,3   LYCKSELE 101,1   VINDELN 99,2

NÄR DU VILL HA  
DEN BÄSTA MUSIKEN  
FRÅN 60, 70 OCH 80-TALET

Ni har minnenaVi har musiken
www.poporock.se

Hungrigare och modigare.
Som en utmanare ska vara.

Fri som fågeln

Kungsgatan 51, Umeå | 090–77 03 31
Mån–fre 10–18, lör 10–15 | www.smycka.se

KJELLINS GULD
etabl. 1887

Fredag 9 maj kl. 12–18 
visar vi Mi Moneda
Erbjudande under visningsdagen!
– Köp valfri bärare + 2 mynt. 
Få 50 % rabatt på det billigaste myntet.

Vi visar också Ti Sentos nyheter!
20 % rabatt på hela kollektionen.

Välkomna!

ALLA BORDE HA EN BÅT!

Mera Fritid Sverige AB, Mätarvägen 5, Umeå • 090–205 93 00

Terhi 400 inkl. Suzuki 9,9 hk 

48.400:-
Båten på bilden är extrautrustad med 
styrpulpet. Tillägg 5300:- + montering
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Att bli en knös  
som flyr sina känslor

krönika
Veckans krönikör: anna sundström- 
lindmark är frilansjournalist och författare.
anna.s.lindmark@gmail.com

Det finns vissa som säger att de inte är så fattiga. 
Egentligen. Att de har satt på sig smutsiga, trasiga 
kläder för att få medkänsla och pengar. Och att en-
del bara luras. Låtsas vara skadade och sjuka.
Jag ser deras vädjande blickar som ber mig stanna 
upp, ge pengar. Eller ett sänkt huvud, skakande 
händer som håller en pappmugg med mynt.

Mitt hjärta gör ont. Sorgen och uppgivenheten i 
deras blickar väcker min egen. Jag känner mig som 
en rik, mäktig knös i jämförelse, som vill fly från 
känslor och ansvar. 

Det finns vissa som säger att det inte spelar någon 
roll om man ger, det löser inga stora problem. Men 
hur ska man behålla sin värdighet som människa, 
sin mening med livet när handling blir omöjlig?
Vissa viktigpettrar förvandlar mig som givare till 
skurk.
»Om du ger så fortsätter de bara tigga. Du gör alla 
en björntjänst«.

De menar att det är mitt fel att problemet ökar 
och att folk söker sig hit.

Jag såg tiggare för första gången som ung tågluffa-
re i Budapest. Klagande mänsklig misär mitt fram-
för ögonen. Då grät jag. Skänkte mina sista slantar 
och skippade att äta den kvällen, trodde det var 
första och sista gången. När jag bodde i Stockholm 
hade problemet spritt sig. Jag blev kallare och hår-
dare, försökte ofta titta bort. 

Nu finns de i Umeå.
I höstas hade jag två timmar att fördriva i Göte-
borg. Jag tänkte väl kanske shoppa, men det blev 
omöjligt när jag såg tiggarna sitta utanför de flotta 
butikerna på avenyn och fick mig att känna mig så 
tom och vulgär. 

En kvinna stoppade mig på gatan, grät och hos-
tade. Hennes man hade skjutits i hemlandet, hon 
bodde i en bil, behövde medicin. Jag grävde fram 
två kronor ur min börs, det kändes som en kränk-
ning. Ingen tidsbrist att skylla på. Tog henne till 
apoteket och betalade medicinen på visakortet. Det 
blev 130 kronor.

Jag strök hennes hår. Hon kramade mig innan 
jag gick till mitt tåg.
Min kropp kändes avslappnad och lycklig. 

Jodå, jag vet att jag inte räddade världen. Att jag 
inte löste alla hennes problem. Och hon kan ha lu-
rat mig. Men ärligt talat, tanken känns bara främ-
mande och oväsentlig när jag minns hur hennes 
ansikte förändrades under vår samvaro. Fortfaran-
de så härjat med bruna tänder. Men hennes ögon 

var lite gladare och hennes rygg 
lite stoltare när hon gick iväg 

från apoteket. Och jag gis-
sar att samma förändring 
skedde i mig.

Den milda vintern har fått ge 
vika för våren som nu har ett 
fast grepp om Sverige och 
Umeå. När is och snö har smält 
och solen sakta värmer upp 
vårt kalla land inför sommaren 
är det mycket som ska göras 
i ordning -– bland annat i vår 
hamnar.

båtliv Umeå Tidning tog en 
närmare titt på båtlivet hos 
Umeås seglarsällskap (UmSS) i 
Obbola och vilka förberedelser 
som görs inför årets sjösättning.

Seglarentusiasterna Stig Östberg  

och Kjell Johansson som båda har 
mångåriga medlemskap i sällska-
pet har börjat göra sina och säll-
skapets båtar redo att läggas i. 

– Det är mycket småfix med bå-
tarna nu innan det är dags, man 
städar ut fjolåret, polerar och kol-
lar så att allt är som det ska. Of-
tast måste man också bottenmåla 
båtarna så att dem klarar att ligga 
i vattnet hela säsongen. Man fix-
ar också fel man vet att man hade 
sedan man tog upp dem i höstas 
säger Stig.

– För de som har träbåtar blir 
det oftast mer arbete. Träbåtarna 
måste slipas, lackas och skrapas 

innan de kan sjösättas. Därefter 
gäller det samma för alla båtar, 
motorer ska servas och kontroll-
köras och båtarnas master ska 
monteras med hjälp av vår mast-
kran, det är viktigt att det inte blå-
ser när vi till exempel ska monte-
ra de långa masterna – det kan bli 
rätt komplicerat då tillägger Kjell.

Men trots att vårvädret har varit 
relativt kyligt den senaste tiden har 
det inte hindrat de mest ivriga seg-
larna att redan sjösätta sina båtar. 

– I vanliga fall sjösätter vi nå-
gon gång i mitten av maj, och från 
och med då är det full aktivitet 

Ivrig förberedelse     innan sjösättning

Stig Östberg rullar ut en av båtarna ur båthuset för att närmare kunna kontrollera dess skick.

FOTO: JOEL THUNGREN
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Bilkväll för tjejer
Funderar du på att köpa bil? Du får 
information och garagelektion!
20 maj kl 18-20:30 på Opus bil- 
provning. Läs mer och anmäl dig
www.umea.se/konsument

Kursstart inom kort.

För mer info: www.umeavannas-trafi kskola.se
Västra Kyrkogatan 8A (vid p-huset Nanna) 090-13 35 53

MOPED- OCH
MC-KORT

Kabelvägen 1 | Västerslätt | Umeå

Du vill,
Vi kan!

Öppet: Må-to 9–18, fr 9–17, lö 10–14

Skiljevägen 42, Ön • 090-14 61 62
www.snoosjo.se

BÅTVAGN
Pris från  6.800:-

 Även uthyrning

Kungsgatan 51, 090–77 03 31
Mån–fre 10–18, lör 10–15 

www.smycka.se

KJELLINS GULD
etabl. 1887

Nyheter! 

VIKING

Medicinsk fotterapeut

DU SOM VILL HA EN 
NY UTMANING! 

Kursstart
HT 14

Kursstart
VT 14

Genom åren har vi utbildat 
över 500 personer! Ansök 
redan idag på www.nyhs.se

Företagssäljare

www.nyhs.se

Ivrig förberedelse     innan sjösättning

här. Men det är medlemmar som 
lagt i sina båtar redan för några 
dagar sedan. Vissa är ivriga att 
komma ut, och några är sådana 
som tävlar och därför så fort som 
möjligt vill sjösätta, säger Stig.

När båtarna väl kommit i vattnet 
så brukar Simphamn vara en av 
de första rutter man seglar för 
året. Det är en liten hamn där 
sällskapet har en egen brygga där 
medlemmarna kan lägga till. 

– Det är ett populärt ställe för 
Umeåbor överlag, till exempel är 
det ett par killar som lade i sina 
båtar redan 26 april för att lägga 
till i Simphamn under Valborg. 
De flesta sjösätter gemensamt den  
17 maj säger Kjell.

När sällskapets alla medlemmar 
lagt i sina båtar och sommaren 
gjort sitt intåg så är det hög akti-

vitet i Umeå segelsällskap. Sam-
tidigt som ungdomar går på som-
marlov kommer många av dem hit 
och seglar under sommaren – där 
Kjell som sitter i sällskapets täv-
lingskommitté har mycket jobb 
med sommarens olika tävlingar 
att göra. Stig som är kassör i säll-
skapets hamnförening kommer i 
år att ta ner sin båt till Höga kus-
ten där han har sin sommarstuga.

Joel Thungren
joel.thungren@umeatidning.se

Kjell Johansson har mycket att få i ordning i sin båt innan den kan 
läggas i vattnet.

Vissa är ivriga att 
komma ut och några är 
sådana som tävlar och 
därför vill sjösätta så 
fort som möjligt

– Stig Östberg

Optimitstjollarna väntar på sjösättning 
av segelsällskapets ungdomar.

Kjell Johannson, Per-David Jonsson och Stig Östberg tre rutinera-
de seglare.

Inför sjösättningen av båtarna ska  
motorerna kontrolleras och servas.

Förutom ett par av sällskapets funktionärsbåtar står båtplatserna ännu tomma. Men från och med 17 maj 
kommer platserna fyllas upp.
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  FINANS OCH EKONOMI 

Deloitte i Umeå söker lönekon-
sult
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Deloitte
OXO JOBBNR: 10331979

Lönekonsult till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: DELOITTE AB
OXO JOBBNR: 10272669

Doktorand i företagsekonomi, 
redovisning
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10149349

Jurister
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ackordscentralen Norrland 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 9923459

  FÖRSÄLJNING 

Butikschef
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Geab The Phone House 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10412609

Säljare till Lindab
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Lindab Sverige AB
OXO JOBBNR: 10339119

Platsansvarig
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Laitis Handels Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10374029

Phone House söker en Butikschef 
till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Geab The Phone House 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10368659

Rent-A-Wreck biluthyrning 
växer, vågar du vänta? Vi söker 
personer med driv!
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rent A Wreck Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10395859

Utvecklas som mediesäljare i vår 
spännande värld
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Display I Umeå Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10331999

Distriktansvarig säljare till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: PLUSAB AB
OXO JOBBNR: 10312019

Studentinformatör
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-01
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Fackförbundet ST
OXO JOBBNR: 10332039

Blivande Säljare i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Lux Svenska Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10260789

Säljare med/utan erfarenhet 
sökes i Umeå.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Wet World Energy Solu-
tions AB
OXO JOBBNR: 10216669

Säljare och extrapersonal till vår 
butik i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Pagelle AB
OXO JOBBNR: 10169729

Innesäljare Canal Digital
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: DIAMAX BUSINESS 
GROUP AB
OXO JOBBNR: 10116049

Säljare med/utan erfarenhet 
sökes i Umeå.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: AIR SOLUTIONS NORDEN 
OXO JOBBNR: 9984989

Kvalitetsmedveten säljare till 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SECTOR ALARM AB
OXO JOBBNR: 10017729

Fältsäljare för vitamindrycker 
Umeå alt. Skellefteå
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-01
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Temp Team As
OXO JOBBNR: 9960839

Extraarbete som butikssäljare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: QWORK Sweden AB
OXO JOBBNR: 9948349

Företagssäljare till Beijer i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Beijer Byggmaterial 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 9827149

Säljare/Deltid
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Roddys Fisk och Skaldjur 
AB
OXO JOBBNR: 9877919

Account Manager till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 9758309

Innesäljare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Fkon AB
OXO JOBBNR: 9689629

  INDUSTRI 

Boendehandledare till Pysslings-
vägen, Socialpsykiatrin
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10381109

Vikarierande boendehandledare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Furan
OXO JOBBNR: 10387749

Storköks/Kyltekniker
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ventilation och Kylservice 
Norr AB
OXO JOBBNR: 10332189

Säljare inom ventilation och 
inneklimat till Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Lindab Sverige AB
OXO JOBBNR: 10350409

Anläggare i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: Svensk Markservice 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10332149

Byggnadsingenjör
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sweco AB (publ)
OXO JOBBNR: 10241679

Just nu söker vi studentmedarbe-
tare till vår Hiltibutik i Umeå!
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Hilti Svenska Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10131259

Byggnadsingenjör till Sweco 
Architects
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sweco AB (publ)
OXO JOBBNR: 10145409

Energitekniker placering Norr
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Schneider Electric Sverige 
AB
OXO JOBBNR: 10149359

SERVICETEKNIKER INOM INDU-
STRIN
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Carlhag AB
OXO JOBBNR: 10102339

Installationsledare Datahallar
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ncc Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10093949

Målare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Nybergs Bygg och Måleri 
Nbm AB
OXO JOBBNR: 10051579

Svenska kyrkan i Umeå söker 
fastighetsingenjör
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska kyrkan
OXO JOBBNR: 10116029

Servicetekniker till Carlhag
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Carlhag AB
OXO JOBBNR: 10115989

Energitekniker placering Norr
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Schneider Electric AB
OXO JOBBNR: 10091989

Servicetekniker Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Schneider Electric AB
OXO JOBBNR: 9859989

Projektörer/Konstruktörer 
Elkraft Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9795869

Elektriker sökes till Umeå och 
Kiruna
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Peab AB
OXO JOBBNR: 9694519

  IT 

Incidenthanterande IT-support 
till Bulgarien
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Adecco Sweden Aktie-
bolag
OXO JOBBNR: 10415939

Utvecklare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28

ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 10301459

Drift- och supporttekniker 
Telekom
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Jobshark AB
OXO JOBBNR: 10173969

Drift-och supporttekniker Tele
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Alltele Allmänna Svenska 
Telefonaktiebolaget (publ)
OXO JOBBNR: 9877969

Utvecklare, Linux för inbyggda 
system
ANSÖKAN SENAST: 2014-09-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 9964859

Programmerare Automation, 
Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9969049

Hårdvaruutvecklare
ANSÖKAN SENAST: 2014-09-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 9964879

Microsoftutvecklare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sogeti Sverige AB
OXO JOBBNR: 9867809

IT-Konsulter
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sharp Electronics (nordic) 
AB
OXO JOBBNR: 9808919

Sogeti Microsoft Academy 2014 
- vi söker framtidens stjärnor 
inom Webb och BI!
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sogeti Sverige AB
OXO JOBBNR: 9505709

Senior Systemutvecklare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-12
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Knightec
OXO JOBBNR: 9451529

Lösningsarkitekt/Systemarki-
tekt
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: CGI Sverige AB
OXO JOBBNR: 9441069

Microsoftutvecklare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: CGI Sverige AB
OXO JOBBNR: 9441109

Programmerare av avancerade 
spel för Smartphones
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Zordix AB
OXO JOBBNR: 2849049

Programmerare nätverk, server-
lösningar och web.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Zordix AB
OXO JOBBNR: 2849039

Programmerare dynamik/fysik 
för spel.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Zordix AB
OXO JOBBNR: 2849019

  LOGISTIK 

Montörer med Truckkort
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Adecco Sweden Aktie-
bolag
OXO JOBBNR: 10051679

CE chaufför sökes för sommar-
jobb!
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Studentconsulting Sweden 
AB (publ)
OXO JOBBNR: 9723089

  MANAGEMENT 

Avdelningschef Umeå psykiatris-
ka klinik
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 10145669

Managing Director Sweden
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Delete Sweden AB
OXO JOBBNR: 10410329

Biträdande avdelningschef, 
Akutmottagningen i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 10387889

Platschef till Grönlunds i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Grönlunds Yrkesutbild-
ningar AB
OXO JOBBNR: 10260879

Regionchef
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stena Recycling AB
OXO JOBBNR: 10192059

Sektionschef Psykosmottagning, 
Umeå Psykiatri Nus
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 10145659

Affärsområdeschef till Vitec 
Software Group
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Vitec Software Group AB 
(publ)
OXO JOBBNR: 10051599

Teamledare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-27
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska Röda Korsets 
Centralstyrelse
OXO JOBBNR: 8864239

Platschef/frisör
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rinse Aktiebolag
OXO JOBBNR: 8001209

Karriärguiden | lediga jobb i umeå

UMEÅ TIDNINGS  
KARRIÄRGUIDE!
I Umeå Tidnings Karriärguide hittar du alla aktuella 
jobb i Umeå samlat på en enda plats!
Gör så här: Läs igenom karriär  guiden för att se om 
det finns något arbete som intresserar just dig. 
När du har hittat ett arbete som du vill vet mera 
om – surfa in till oxojob.se. Fyll i oxo-jobbnummer 
i sökfältet för referens nummer, klicka på sök. Så 
enkelt får du fram all infor  mation om de jobb du är 
intresserad av.

Du som söker medarbetare!
Varje vecka publicerar vi de senas-
te lediga jobben i Umeå Tidning, 
cirka 150–250 lediga jobb och 
det är där du har möjlighet att 

boka din platsannons. Vi kan även 
hjälpa dig med din plats annons i 
både Örnsköldsvik, hela inlandet 
och Skellefteå.

Frågor gällande platsannonser,  
kontakta: Caroline Eriksson
Tel: 090-348 30 58 • 070-266 56 75  
Mejl: carro@umeatidning.se

PRISEXEMPEL: 
2 st. kvartssidor:
12 480 kr + moms.

PRISJÄMFÖRELSE: 
2 st. kvartssidor i morgontidningen:
28 995 kr + moms.

Annonsera i Umeås mest kompletta platsannonsbank – Umeå Tidnings Karriärguide.
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  MARKETING OCH MEDIA 

Tolkar sökes i Umeåområdet
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 10
FÖRETAG: Språkservice Sverige AB
OXO JOBBNR: 10387899

Eventpersonal
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-21
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Tact Medical Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10209569

Eventpersonal med ett intresse 
för bakning sökes
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Nya Remarkable Retail 
Marketing Sweden AB
OXO JOBBNR: 10115949

Lokalvårdare, halvtid
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Språkskolan I Umeå Ek För
OXO JOBBNR: 10051689

Sälj- och marknadschef
ANSÖKAN SENAST: 2014-09-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 9964849

Sommarjobba som säljande 
kommunikatör
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 10
FÖRETAG: SOLIDAR DIRECT AB
OXO JOBBNR: 9897249

Grafiker till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sveriges Television 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 9833499

Regional Press- och informa-
tionsansvarig
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Arbetsförmedlingen
OXO JOBBNR: 9256689

  MAT OCH DRYCK 

Kina Kock/Kokerska
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Mn Krog AB
OXO JOBBNR: 10282019

Barchef
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-26
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sportbaren I Umeå AB
OXO JOBBNR: 10213509

Kock, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Best Western Hotel Botnia
OXO JOBBNR: 10180639

Asiatisk kock med erfarenhet
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: FORTUNE FOOD AB
OXO JOBBNR: 10180489

Semestervikarier till säljorgani-
sationen i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Pågen AB
OXO JOBBNR: 10097349

Köksmästare
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-01
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Food Mill AB
OXO JOBBNR: 10051619

köksmästare (Kerala Köket)
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Food Mill AB
OXO JOBBNR: 10051609

Utvecklingschef / Operativ chef
ANSÖKAN SENAST: 2014-09-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 9964869

Kökspersonal
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: VEZZO AB
OXO JOBBNR: 9948319

RESTAURANGCHEF
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Food Mill AB
OXO JOBBNR: 9877979

Kock/Kallskänka
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: HH GASTRONOMI AB
OXO JOBBNR: 9820929

Resande kock/souschef/kök-
schef sökes
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Food Works Limited Uk 
Filial
OXO JOBBNR: 9821019

Kockar/sommarjobb - Teatercafét
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Umeå Folkets Husförening 
Oxo jobbnr: 9750459

Kockar till Restaurang Sjöbris
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Älvsbryggan AB
OXO JOBBNR: 9681829

restaurangbiträde/pizzaabagare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Kajutan Handelsbolag
OXO JOBBNR: 9681959

Säljande livsmedelsdemonstra-
tör Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: CALIPTUS AB
OXO JOBBNR: 9638429

Chef required
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Food Mill AB
OXO JOBBNR: 9650149

Kock till Norrbyskär Museum
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stiftelsen Mo Ångsåg
OXO JOBBNR: 9535709

Extrapersonal till måltidsservice
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 9218039

Bartendrar till Nattklubb och 
Restaurang!
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-30
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Allstar Franchise AB
OXO JOBBNR: 7820419

  ÖVRIGT 

ST-läkare, Ögonsjukdomar med 
inriktning Glaukom, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19

ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 10501309

Vikarierande produktionsledare, 
SCA Skog, Västerbottens skogs-
förvaltning
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska Cellulosa Aktie-
bolaget Sca
OXO JOBBNR: 10506729

Sjuksköterska 75% tillsvidare-
anst. dag/natt
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Axlagården Umeå Hospice 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10471169

Scandic söker två Area Sales 
Manager till Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Scandic Hotels Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10461829

Personlig assistent sökes 
omgående.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: AKTIV ASSISTANS NORR 
AB
OXO JOBBNR: 10457369

Sjuksköterska
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Axlagården Umeå Hospice 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10478759

Apotekschef Utopia Vikariat
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Apoteket Aktiebolag (publ)
OXO JOBBNR: 10457429

Lönekonsult
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: DELOITTE AB
OXO JOBBNR: 10478859

Drifttekniker med engagemang 
och driv
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Specialfastigheter Sverige 
AB
OXO JOBBNR: 10457399

Sommarvikarierande personlig 
assistent i Umeå på 75%
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 10457389

Vik Kantor
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska kyrkan
OXO JOBBNR: 10373909

Servickonsulent
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Kompetenspartner i 
Västerbotten AB
OXO JOBBNR: 10338259

Arkitekt
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sweco AB (publ)
OXO JOBBNR: 10145419

Inredningsarkitekt
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28

ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sweco AB (publ)
OXO JOBBNR: 10145399

Frisörer sökes!
ANSÖKAN SENAST: 2014-07-31
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Klippoteket Hår I Umeå 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10260889

SÄLJ TV-UPPLEVELSER MED 
VIASAT I UMEÅ
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 31
FÖRETAG: Viasat AB
OXO JOBBNR: 9809709

Arkitekt hos Sweco i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sweco AB (publ)
OXO JOBBNR: 10206229

Biträdande universitetslektor i 
matematik
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10149319

Transcom i Umeå söker tekniska 
supportmedarbetare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 20
FÖRETAG: Transcom Aktiebolag
OXO JOBBNR: 8870329

INSTALLATÖR
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Aktiebolaget Byggbeslag
OXO JOBBNR: 10129019

  PERSONAL OCH HR 

DRIVEN OCH FLEXIBEL HR-AS-
SISTENT
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 10335499

Personaladministratör
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10149329

Humana Assistans söker beman-
ningsansvarig under sommaren
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 10180499

  PROJEKT OCH UTVECKLING 

Byggprojektledare, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 10409579

Byggprojektledare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: AB Bostaden i Umeå
OXO JOBBNR: 10345159

Utvecklingschef
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LIMES AUDIO AB
OXO JOBBNR: 10301439

Sensus söker en projektledare 
till normkritiskt barnboksprojekt
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sensus Studiekonsulter 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10260849

Konstruktör Automation, 
Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9972279

Projektledare Automation, 
Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9969099

Projektledare Elkraft och Auto-
mation, Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9795909

Projektledare Elkraft och Auto-
mation, Norrland
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Rejlers AB (publ)
OXO JOBBNR: 9834299

Projektledare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: CGI Sverige AB
OXO JOBBNR: 9441059

  SÄKERHET 

Nattportier
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Hotel Botnia Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10180629

  SOCIALARBETARE 

Tekniksamordnare för VVS
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 10409589

Assistenter sökes
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Frösunda Omsorg I 
Uppland AB
OXO JOBBNR: 10294919

Vikarierande Personlig assistent, 
kvinnliga.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: JUNI CARE AB
OXO JOBBNR: 10180469

Två sommarvikarierande 
personliga assistenter i Umeå på 
cirka 80%
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-12
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 9681889

Sommarvikarierande personlig 
assistent i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 10180509

Karriärguiden | lediga jobb i umeå

Hej, är du vår nya

InSTaLLaTÖr?
Vi söker dig som har erfarenhet 

från områdena mekanisk låsning, 

el/svagström, finmekanik, bygg 

eller fastighetsskötsel. Har du 

tidigare arbetat med lås och sä-

kerhet och dessutom är utbildad 

låssmed är det meriterande.

Läs mer på
www.byggbeslag.se

Är du servicetalangen vi söker?
Servicekonsulenter

Vi söker sociala, kundmedvetna 

serviceinriktade servicekonsulenter 

som fokuserat levererar rätt saker vid 

rätt tidpunkt där känslan för service, 

förmågan att skapa hållbara relationer 

med våra kunder så att de alltid 

upplever att vi levererar en riktig 

god kopp kaffe.

Vid denna rekrytering samarbetar vi med 4Kompetens 

Mer information om tjänsterna hittar du på
www.4kompetens.se eller av Per Lundgren 070-327 89 59.
Ansökan mailas till rekrytering@4kompetens.se

fler jobb på nästa uppslag >>>
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Sommarvikarier personlig 
assistent
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: JUNI CARE AB
OXO JOBBNR: 10116009

Personlig assistent till kvinna 
i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: VH Assistans AB
OXO JOBBNR: 10115999

Socialsekreterare till placerings-
gruppen
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-12

ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10097909

Personlig Assistent Natt veckos-
lut och helg
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-21
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Personlig assistans och 
service norr
OXO JOBBNR: 9948369

Personlig assistent
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: LSS Göteborgs Stad AB
OXO JOBBNR: 9877909

Socialsekreterare till IFO Unga, 
Första linjen, Hörnefors/Ersboda
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 9645699

Personlig Assistent omkring 
40-70%
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Personlig assistans och 
service norr
OXO JOBBNR: 9501639

Personlig assistent i Umeå på 
80% till barnkund

ANSÖKAN SENAST: 2014-06-06
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 9015269

  STÄD OCH UNDERHÅLL 

MATSERVERING / LOKALVÅRD
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå Kristna Friskole-
förening
OXO JOBBNR: 10227529

Hotellstädare/frukostbiträde
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1

FÖRETAG: Hotel Botnia Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10180609

Lagersäljare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Beijer Byggmaterial 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10066739

Lokalvårdare/fönsterputsare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Dammvippan
OXO JOBBNR: 9638439

Sommarjobb/Extrajobb som 
terminalarbetare.
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 10
FÖRETAG: Studentconsulting Sweden 
AB (publ)
OXO JOBBNR: 8615599

  SUPPORT 

Butiksmedarbetare Kundservice
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Biltema Sweden AB
OXO JOBBNR: 10404379

Det är något i ordet utveckling du 
aldrig får nog av!
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Esam AB
OXO JOBBNR: 10263529

Utredare med juridisk inriktning 
till Skolinspektionen i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Statens Skolinspektion
OXO JOBBNR: 10227569

Hotellreceptionist/hotell med-
arbetare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Hotel Botnia Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10180619

Manpower Umeå söker en 
konsultchef
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Manpower Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10180549

Kvalificerad administratör till 
statlig myndighet
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
OXO JOBBNR: 10060579

Nämndssekreterare/utredare, 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 9012699

STAFFING och RECRUITMENT 
ASSISTANT TILL ACADEMIC 
WORK UMEÅ
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
OXO JOBBNR: 9861369

Ekonomisamordnare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 9820989

Vill du jobba som Skadereglerare 
kombinerat med dina studier?
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-18

ANTAL TJÄNSTER: 10
FÖRETAG: Trygg-hansa Försäkrings-
aktiebolag (publ)
OXO JOBBNR: 9057909

Kvinnliga assistenter för som-
marjobb
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-01
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: TRYGGA ASSISTANS I 
NORR AB
OXO JOBBNR: 9600039

Kvinnliga assistenter 75% till 
kvinna i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: TRYGGA ASSISTANS I 
NORR AB
OXO JOBBNR: 9437379

Läkarsekreterare semestervik, 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 9600199

  UTBILDNING 

Specialpedagog inrik. språkstör-
ning till Kompetenscentrum Tal 
och språk
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10404349

Specialpedagog - språkstörning, 
Kompetenscentrum
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10387769

Förskollärare till förskolan 
Blåkulla
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10381119

Behandlings- och integrations-
assistenter
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Frösunda Omsorg I 
Uppland AB
OXO JOBBNR: 10368699

Förskollärare till förskolan 
Reveljen
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10307459

Förskollärare / pedagog
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Frälsningsarméns Förlags-
aktiebolag
OXO JOBBNR: 10332009

Handledare till Daglig verksam-
het, Fjärilen
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10364469

Fritidspedagog
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Umeå Montessoriskola AB
OXO JOBBNR: 10332059

Fritidspedagog till Carlshöjds-
skolan
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1

Karriärguiden | lediga jobb i umeå

Vi medverkar till en säkrare industri. 

Resultatfokuserad Applikationssäljare inom maskinsäkerhet

Svensk Försäljning inom ABB erbjuder dig en unik chans att arbeta med
ledande skyddssystem och maskinsäkerhetsprodukter på den svenska
marknaden. Med placering i Umeå kommer du att bearbeta stora kunder
i norra Sverige och ha fokus på försäljning av vårt produktsortiment inom
Jokab Safety. Du skall även kunna agera som expert inom området,
hålla utbildningar och bygga långsiktiga kundrelationer. Tidigare har du
arbetat med industriförsäljning och/eller som konstruktör inom el eller
mekatronik. Sök med Jobb-ID: SE54902776.
A better world begins with you at www.abb.se/jobb

Vår vision.
Din framtid.

MÅLARE
DÅ EFTERFRÅGAN PÅ VÅRA TJÄNSTER 
ÖKAT SÖKER VI NU EN NY MEDARBETARE!

Är du erfaren, självgående och lägger 
stor vikt vid att lämna hög kvalité på  
ditt arbete, då är du den vi söker!

Skicka in din ansökan till:  
mikael@n-bm.se eller ring  
Mikael Åkerblom, 070–233 26 33

WWW.NYBERGSBYGGOCHMALERI.SE

Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven och Christer Olsson 
hälsar välkommen till guidade fågelskådarturer. 

Tisdag 13 maj, 19:00 Våtmarksfåglar i Storavans naturreservat

Torsdag 15 maj, 18:00 Häckande småfåglar i Sundshålet med VOF

Söndag 18 maj, 07:00 Fågelsång för synskadade på Stora Tuvan

Tisdag 20 maj, 19:00 Våtmarksfåglar på Södra Degernässlätten-Sundet
 
Turerna beräknas ta ca 4 timmar och leds av ornitologen Christer  
Olsson 13, 18 och 20 maj.  
15 maj är det Västerbottens Ornitologiska förening som guidar. 

Samling vid Ålidhems centrum. 
Vi tänker på miljön och samåker i egna bilar.

Arrangemanget är gratis!  
Ta gärna med fika, kikare och fågelbok!

Kontaktperson: Christer Olsson, olssoncito@hotmail.com

Läs mer om respektive utflykt i kalendariet på www.umea2014.se foto: ann-margrethe iseklint

Fågelskåda i Umeälvens delta
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FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10307429

Speciallärare/klasslärare till 
Sandalidens skola
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10307449

Specialpedagog till Sjöfruskolan
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10364489

Förskollärare till förskolan 
Pilbacken
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10307439

Universitetslektor/universi-
tetsadjunkt i informatik
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-02
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10345169

Förskollärare till förskolan 
Lärkdrillen
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-22
ANTAL TJÄNSTER: 1

FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10364479

Förskollärare/Montessoriför-
skollärare
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå Montessoriskola AB
OXO JOBBNR: 10332069

Förskollärare till förskoleklass 
Berghemsskolan
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10237369

Boendemedarbetare - sommarvi-
karie/ timvikarie
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-28
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Mariagårdens medarbe-
tarförening
OXO JOBBNR: 10260779

  VÅRD 

Sjuksköterska Barn, Samvårds-
avdelningen, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-21
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 10409599

Leg optiker med Kontaktlinsbe-
hörighet
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Direkt Optik Aktiebolag
OXO JOBBNR: 10373469

Huvudhandledare Ortopedklini-
ken Umeå
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 10291259

Sjuksköterskor
ANSÖKAN SENAST: 2014-06-03
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 10323909

Laboratorieingenjör
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10332019

Förste forskningsassistent
ANSÖKAN SENAST: 2014-05-19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 10260829
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Ditt betyg är viktigt! Dina betyg kan bli ogiltiga efter 1:a juli 2015!
Det har kommit nya regler. Prata med en studie- och yrkesvägledare 
för att få reda på hur det påverkar dig och dina betyg. 

Administration • Affärsjuridik • Affärskommunikation • Affärsut-
veckling och ledarskap • Besöksnäring • Bild och form • Biologi 
• Branschkunskap inom handel och administration • Dator- och 
nätverksteknik • Datorteknik • Data orienteringskurs • Digitalt 
skapande • Engelska • Entreprenörskap • Entreprenörskap och 
företagande • Etik och människans livsvillkor • Filosofi • Franska 
• Friskvård och hälsa • Fysik • Företagsekonomi • Geografi • 
Grafisk illustration • Grafisk kommunikation • Gymnasiearbete 
• Handel • Historia • Hotelladministration • Hälsopedagogik 
• Information och kommunikation • Inköp • Internationella 
relationer • Internationellt arbete • Internationell ekonomi 
• Intern och extern kommunikation • Kemi • Kultur- och idé-

DAGs För En FöränDrInG I DItt lIv?
Inför hösten – sök till vuxenutbildningens 
kurser och utbildningar!

Välj mellan olika studieformer schemalagd undervisning dag eller kväll 
• närdistans • Distans. sista ansökningsdag 15 maj.

historia • latin – språk och kultur • litteratur • logistik • Mark-
nadsföring • Matematik • Medicin • Moderna språk – Danska 
• Moderna språk – Italienska • Människans språk • Människans 
säkerhet • naturkunskap • näthandel • Personlig försäljning 
• Personaladministration • Praktisk marknadsföring • Privatjuri-
dik • Programmering • Psykiatri • Psykologi • reception • re-
dovisning • religionskunskap • retorik • rums- och konferens-
bokning • rätten och samhället • samhällskunskap • samtida 
kulturuttryck • servicekunskap • skrivande • sociologi • spanska 
• specialpedagogik • svenska • svenska som andraspråk • tele-
fon- och internetservice • textkommunikation • tyska • vånings-
service • vård- och omsorgsarbete • Webbutveckling

Barn och unga 
erbjuds språkbad 
i � nska på kvällstid
 
Modersmålsundervisningen i Umeå kommun 
vill under 2014 erbjuda språkbad i � nska för 
att väcka ny� kenhet och stimulera språkinlär-
ning för barn och unga från förskolan till och 
med gymnasiet. Språkbaden är ett komple-
ment till den ordinarie modersmålsundervis-
ningen i � nska på nybörjarnivå.
 

Vad är språkbad?
Vi träffas under kvällstid en gång i månaden, ett par timmar per tillfälle för att ägna oss 
åt olika slags lekar och uteaktiviteter och använda modersmålet i så stor utsträckning som 
möjligt. Syftet är att väcka ny� kenhet och stimulera språkinlärningen.
 

Språkbaden genomförs på Gammliaområdet följande datum:
Tisdag 13 maj 17.00–19.00
Tisdag 3 juni 17.00–19.00
ca 5 gånger under höstterminen
 
Modersmålsundervisningen kommer att stå för � ka och ersättning om man väljer att åka 
med lokaltra� ken (buss). Om man väljer att skjutsa barnen med bil får man stå för denna 
kostnad själv.

Anmäl ditt barn via mejl senast måndag den 12 maj där du anger dina kontaktuppgifter 
och barnets ålder och namn till: tarja.backman@umea.se
 
För frågor, ring Tarja Backman, 070–39 26 399
________________________________________________

Uumajan kunnan äidinkielenopetuksen yksikkö järjestää kevään ja syksyn 2014 aikana 
kielikylpytoimintaa suomeksi. Tarkoituksena on  herättää kiinnostusta, ja uteliaisuutta oppia 
suomea.
Kohderyhmä on lapset ja nuoret esikoulusta lukioon. Tapaamme Gammliassa kerran 
kuukaudessa leikkien ja touhuten ulkona, tai sisällä huonon sään sattuessa.
 
Ilmoitus sähköpostitse viimeistään 12. toukokuuta yhteystietoineen 
sekä lapsen nimi ja ikä. Soita, jos haluat tietää lisää!
 
Ystävällisin terveisin
tarja.backman@umea.se
070–39 26 399

VI SÖKER EN VASS WEBBUTVECKLARE OCH
PHP-PROGRAMMERARE
med fokus på frontend-utveckling • MySQL • Javascript • Ajax

Stämmer detta på dig så erbjuder vi ett spännande arbete...
Har du dessutom erfarenhet av utveckling i Python, Joomla 
och MVC-programmering så är det ett extra plus. Tjänsten är 
heltid och vi sitter på Uminova Innovation i Umeå.

Content Central är en nyhetsbyrå för redaktionellt material producerat av frilansjournalister.

Skicka din ansökan snarast till:
joachim@contentcentral.se
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ROCKY | AV MARTIN KELLERMAN

Lösningen hittar du på nästa uppslag!

090 - 13 40 00
www.jobmeal.se

Hela bönor – alltid nymalet kaffe
Riktigt gott kaffe med gott samvete

emma.bornerberg@fiskarhedenvillan.se • 090-77 10 30  • fiskarhedenvillan.se

På vår hemsida fiskarhedenvillan.se finner Ni samtliga husmodeller och fler platser  
i landet som vi visar hus på. 

Villavisning
Visningen pågår mellan 12.00-15.00 11 maj

Tranan  
med kopplaT garage 
Triangelgatan 4, 907 52 Umeå 

11 MAJ
Villavisning
12.00-15.00

©Bulls  473.
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Föreningsguiden

Föreningar:
Annonsera gratis!

Lägg in annons på umeatidning.se/foreningsguiden

Akrobatik i ljusgården 
Kl 11, 13 och 15 
av Manuel Bojén, 
Earthheart Acrobatics

•  Tävla – vinn 
biljetter till 
nycirkusfestivalen

•  Gör din egen mask

FÖRFEST!
LÖRDAG 10/5 KL 10-16

nycirkusfestivalen
Gör din egen mask

H
ållsten. O

rig
inalfo

to
: Jenny Staaf. Illustratio

n: C
atharina C

arlsso
n

MVG, Umeå centrum
www.mvgumea.se  •  facebook.com/mvgumea

NYCIRKUSFESTIVAL

 dina äppelträd!
Dags att beskära 

Välkommnen att boka din tid hos Katarina, 
Certifierad fruktträdsbeskärare

www.tradklippet.se • tradklippet@gmail.com • 070-210 52 99

ETT TRYCKERI FÖR DIG 
SOM VILL KOMMUNICERA 

TYDLIGT OCH SNABBT

V Norrlandsgatan 10 A 090-205 79 40 arkitektkopia.se

Vi fixar det du vill ha!
Ring oss: Umeå Plaza 0902056300 Umeå Syd 0902056000

EVENT
SCANDIC UMEÅ

scandichotels.se

Sommarläger 2014
Ridläger, bondgårdsläger och riddar-
läger på Röbäcks 4H-gård i sommar. 
För barn födda ca 2002-2009. Läs mer 
på www.robacks4H.se, eller kontakta 
info@robacks4H.se för info och an-
mälan.
 
Vänskapscafé
Lördag 10 maj kl. 18.00 Böleängskyr-
kan. Vänskapscafé. För andligt läng-
tande, för singlar, för intresserade av 
fler vänner.
 
Balettakademien »I love 
Europe«
I LOVE EUROPE Vi får följa våra ungdo-
mar på resa genom Europa. De längtar 
bort, passerar gränser och upplever 
tidsepoker. De stiftar nya bekantskaper 
och … längtar hem!
 
Balettakademien Stock-
holms avgångsklass
 Chapter Numer One. Avgångseleverna 
på Balettakademiens dansarutbild-
ning i Stockholm ger sig i maj ut på 
turné. Den 9 maj sätter de upp sin fö-
reställning på Valhalla i Umeå.
 
Utbildning för kassör 
i ideell förening.
Kassörens roll, arb.uppg, lagar och 
regler kring bokföring, skatter och 
moms mm. 24 maj kl 9-16. Läs mer på 
vår hemsida: www.sv.se/umea eller 
ring 090-125585.
 
Studiecirkeln 
- något för alla
Är ni ett kamratgäng som vill lära er 
nya saker? Då kan studiecirkeln vara 
något för er. Kontakta Folkuniversite-
tet för mer information. www.folku-
niversitetet.se/umea eller 090-711400.
 
Studenter och intresserade 
av studiecirklar? 

Har ni en idé ni vill förverkliga? Mer 
info. hittar ni på: Folkuniversitetet/
umea E:post; student.umea@folku-
niversitetet.se eller 090-711462.
 
Vi söker fler volontärer för 
stöd till hivpositiva
Noaks Ark ger stöd till hivpositiva i 
Västerbotten och deras närstående. 
Vi behöver dig med hjärtat på rätta 
stället. Volontärer får utbildning om 
hiv. Intresserad? Ring 076/7761888 för 
mer info.
 
Vårvernissage 10 maj kl 12 
Sandviksteatern
Konstutställning med konstnärer från 
Holmsund och Obbola. Konstnärer 
med olika konstinriktningar såsom 
måleri, snideri, glaskonst, keramik 
etc ställer ut sin konst 10-17 maj. Ser-
vering.
 
Kör så det ryker i Q-ben, 
Holmsund
En härlig sångfest med havet som led-
motiv. Medverkar gör körer i alla åldrar 
från Obbola och Holmsund. Allsång. 
Fri entré.
 
HANTVERKSCAFÉ på Café 
Kakmonstret 
Vi träffas på Café Kakmonstret varje tis-
dag mellan kl 18-20. Här kan du få råd 
och tips och träffa andra hantverksin-
tresserade. Ta med ditt hantverk och 
kom in. Välkommen! Arrangör: NBV 
Norr, 070-332 2918.
 
Årsmöte - TRIXA Hockey
Årsmöte för Trixa Hockey. Tisdag den 3 
juni, 19:00, möteslokal på Dragonhal-
len. Välkomna!
 
Barockkonsert
Sön 11/5 kl 18.00. Backens kyrka. Gau-
dium, stråkensemble från Umeå mu-
sikskola. Gloria av Vivaldi samt musik 

av Telemann, Bach och Buxtehude.
 
Tillsammansdag
Sön 11/5 kl 11-13.30. Backens kyrka. 
Gudstjänst med små och stora. Kom 
och sjung om vänskap med Non Stop. 
Glass, korv, levande jukebox, lotteri, 
skaparhörna mm.
 
Vårfest
Sön 11/5 kl 14.00. Tavelsjö kyrka, 
kyrkplanen. Barnkör, solister & kom-
pband, hamburgergrillning, fika an-
siktsmålning, pyssel, sumobrottning.
 
Röda Korsets dag to. 8/5 kl. 
11-16 Glashuset
Kl. 11-16 Aktiviteter som återbruksför-
säljning, fyndbord, insamling, infor-
mation, utställning, Axxess berättar 
om sin verksamhet m.m. Chans att 
vinna ett presentkort! Kl. 11-14 gratis 
aktiviteter som ansiktsmåning, för-
stahjälpen och beredskap. Kl. 12.00 
Sång Kör 74. Varmt välkomna! Röda 
Korsets Samverkansråd inom Umeå 
kommun.
 
Röda Korsets Umeåkrets 9/5 
Kl. 13-16.30. 
Rådhusesplanaden 10-12, Röda Kor-
sets lokaler. Föreläsningar kostnads-
fritt och öppet för alla. Fikaförsäljning. 
Margareta Gärding »Mänskliga rättig-
heter och rasism« kl 13-14, kl. 14-15 
Harry Gustafsson »Vad är utanförskap 
egentligen?«, och 15-16.30 Tamara 
Spiric »Umeås Kvinnohistoriska mu-
seum«. Välkommen till detta unika 
tillfälle! Umeåkretsens styrelse.
 
Röda Korsets Umeåkrets 110 
år firas 10/5 kl. 14–16
Kretsmedlem inbjuds till firande mel-
lan kl. 14.00- 16.00 på Rådhusespl-
anaden 10-12. Start kl. 14.00 med fest-
mingel, 15.00 visning av vår senaste 
Kupa, en ovanlig butik. 15.30 Svenska 

Röda Korsets ordförande Eva von Oel-
reich har ordet. OBS! Anmälan görs 
till: ulla.makelainen@umeakretsen.
se alt. tel. 090- 205 96 11 senast 8/5. 
Välkommen! Umeåkretsens styrelse.
 
Korpen på jobbet
Arbetsplatsklassikern, hälsoinspira-
törsutbildning, föreläsningar, inspi-
rationsdagar, kurser mm. Långsiktigt 
strategiskt hälsoarbete eller en inspi-
rerande punktisats? Korpen bidrar 
med kunskap och inspiration. Läs mer 
på www.korpenumea.se.
 
Gamla Gardet (S) inbjuder 
till öppet möte
den 12 maj kl. 13 - 15, på Umeå Folkets 
Hus. Tema: EU-valet. Medverkande: 
Per-Erik Johansson - kandiderar till 
EU-parlamentet.
 
Hembygdsföreningen 
Umbygda
Brasafton den 13 maj, 19.00 i Storstu-
gan, Brännlands Wärdshus. Fil. lic. 
Brit-Marie Andrén föreläser om konst-
närsfamiljen Wretling. Medlemmar/
intresserade hälsas välkomna. Fika 
och lotteri, ta gärna med er vinster. Arr 
i samverkan med Vuxenskolan.
 
Nybörjarlöpning och funk-
tionella övningar
Korpens Hälsovecka erbjuder tisdag 
13 maj kl. 19-20 nybörjarlöpning och 
funktionella övningar utomhus. Sam-
ling vid Gammliahallen. Kostnadsfritt! 
Frågor: Korpen Umeå 090-778393.
 
ODD FELLOW onsdagsklub-
ben
Bröder, ni som anmält er till våravslut-
ningsresan till våra Bröder i Härnösand 
den 14 maj kl 09.15. OBS! samling kl 
09.00! Välkomna Rolf och Mats.
 

Föreningsguiden | Boka på umeatidning.se/foreningsguiden 
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firarefödda

Christoffer Jonsson och Evelina Freiholtz fick den 15 
april sonen Bill, som var 55 cm och vägde 3825 g. 
Här är Bill och hans storebror Fabian.

Fanny Hjelt och William Hatchett, Sävar, fick den 25 
februari på Umeå BB en pojke, Edward, som vägde 
3670 g och var 51 cm lång.

Sofia Lundberg och Mehdi  Kalateh fick den 24 au-
gusti en flicka, Nancy på NUS.  Hon var 46 cm lång 
och  vägde 2670 gram.  Mamma och pappa älskar 
dig Nancy!

Lisa Lundström Hämälä och Thomas Hämälä, Umeå, 
kom den 16 mars hem med sin son, Rasmus, född 
den 2 september 2012 i Etiopien. Storebror heter 
Erik. Foto: Sandro, Umeå

Caroline och Jakob Öhrman, Umeå, fick den 15 
februari en son, Ture. Han var 50 cm lång och vägde 
3220 g.

ALVIN ELTOFT 
Ersmark, Umeå  
7 år 10 maj
Ett stort grattis på 
din dag finaste Alvin, 
många kramar från 
mormor.

EMMET ANENS
Umeå  
2 år 8 maj
Vår fina Emmet Anens 
fyller två år i dag! Puss 
och kram och ett stort 
grattis önskar mamma 
och pappa!

Annonsera gratis!
Födelsedagar • Nyfödda • Förlovade • Vigda  
Student • Examen • Föreningar • Dödsannonser

Mer information om familjeannonser hittar du på umeatidning.se

Sofie Sundström och Björn Lundman, Umeå fick den 
10 april en pojke, Axel på Umeå BB. Vikt: 2995 g 
Längd: 46 cm. Fotograf: Sandro

Välkommen till världen Nico Adrian som kom till oss 
den 14 april. Vvikt 3320 g, och tvillingsyster Adriana 
Nicole, vikt 2945 g, som föddes kl 22:43. Stolta föräld-
rar är Maria Åhden, Luis Acosta och storasyster Letizia.

Välkommen till världen Adriana Nicole som kom till 
oss den 14 april. Vikt 2945 g, och tvillingbror Nico Adri-
an, vikt 3320 g, som föddes kl 22:25. Stolta föräldrar 
är Maria Åhden, Luis Acosta och storasyster Letizia.
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namnsdagar 

Melodikrysset –  vecka 19, 10 maj 
1 2 3 4

5

6

7

8 9

10 11

12

Melodikrysset v.19 - 10 maj

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................

Melodikrysset, lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska 
vara inne senast onsdag nästa vecka. Skickas till:
Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:

Adress:

Postadress:

©Bulls  473.

I lördags arrangerade några 
medlemmar på Boxen Umeå en 
teamtävling i CrossFit på Marie-
dal, den första i Umeå någon-
sin. Tio lag med killar och två 
med tjejer, både nybörjare och 
veteraner utmanade varandra i 
kondition, stryka och gymnas-
tiska färdigheter.

CrossFit är en varierad tränings-
form, en kombination av styrke-och 
konditionsträning med funktionel-
la rörelser som utförs under hög 
intensitet. Enligt Richard Jezek, 
delägare av Boxen Umeå, så har 
träningsformen de senaste tre åren 
vuxit explosionsartat. 

Hur tävlar man i CrossFit?
– Nu kör vi team med två stycken i 
varje lag, vanligtvis kan man köra 

individuellt. Killar mot killar, tjejer 
mot tjejer. Det finns också masters- 
klasser där de som är över exem-
pelvis 40 år får tävla med dem som 
också är över 40. Vi har ju en på vår 
box som är 59 år, i denna tävling 
tävlar han med en yngre kille, så 
det blir ju ingen masters för honom 
utan han tävlar som alla andra.

Vad är det för skillnad på att tävla 
solo jämfört med att tävla i lag? 
– När man är två kan man dela 
upp det och turas om att köra. Man 
får komplettera varandra men det 
gäller att vara bra på det mesta.

Hur vältränad bör man vara för att 
ställa upp i en CrossFit-tävling?
– Man ska helst ha hållit i en 
skivstång förut men egentligen 
krävs det inte så mycket. Nu är det 

här en nybörjartävling men om 
det hade varit en vanlig tävling 
så hade det krävts att du tränat 
mycket CrossFit och är duktig på 
tyngdlyftning. Men det är folk som 
aldrig hållit på med CrossFit förut 
som är med och tävlar.

Vad går man efter när man utser 
en vinnare?
– Vi går efter den som har högst 
placering. Om man kommer etta 
i ett moment får man en poäng, 
om man kommer två får man två 
poäng, osv. De laget som har fått 
minst poäng när sista momentet är 
färdigt vinner, så det gäller att ligga 
i toppen på alla moment.

Ronja Ikatti
ronja.ikatti@umeatidning.se

Richard Jezek som är delägare av Boxen Umeå var även han med och tävlade med sin lagkamrat Daniel Frisch.

Konsten att tävla i CrossFit

Boka personlig tid på tel 090–70 14 00 
Pumpvägen 1, på Teg vid Scandic Syd, www.akmobilkonsult.se

• Rekonditionering
• Lackkonservering
• Foliering
• Sol�lm

VI TAR BILVÅRD
PÅ ALLVAR!

FOTO: RONJA IKATTI

NYFIKEN
PÅ...

Torsdag 8 maj
Åke är ett mansnamn av gammalt nordiskt ur-
sprung och anses vara en diminutivform av ett ord 
som betydde anfader. Namnet skulle alltså kunna 
uttolkas som lillefar eller liknande.

Fredag 9 maj
Reidar är ett gammalt nordiskt mansnamn och 
med denna stavning närmast av norskt ursprung. 
Den fornisländska formen var Hreiðarr som är 
bildat av hreið - »reid«, sannolikt i betydelsen 
»rider. Reidun är ett gammalt nordiskt kvinnonamn 
och bildat av hreið - »rede«, möjligtvis i betydelsen 
»hem« eller »hus«.

Lördag 10 maj
Esbjörn är ett nordiskt namn sammansatt av ordet 
as, som betyder »gud«, och björn.Styrbjörn är 
en sammansättning av »Styrr« - med betydelsen 
»stoj«, »tumult« och »björn« (»ostyrig björn«).

Söndag 11 maj
Märta eller Märtha är ursprungligen en variant av 
Margareta och stavades från början Märeta när det 
började användas under 1300-talet i Sverige. Mar-
gareta betyder pärla eller juvel. Märit eller Märith 
är en variant av Märta.

Måndag 12 maj
Charlotta eller Charlotte är ett franskt namn som 
kan härledas till det latinska Carolus, det vill säga 
Karl, som har betydelsen »fri man«. Lotta är en kort-
form av det franska namnet Charlotta som är bildat 
av mansnamnet Charlot som betyder »lille Charles«.

Tisdag 13 maj
Linnéa är ett kvinnonamn som kommer från Carl 
von Linnés släktnamn och är namnet på en växt 
uppkallad efter honom. Linn är ett namn som kom-
mer ursprungligen från Norge.

Onsdag 14 maj
Halvard är, liksom formen Halvar, ett gammalt 
nordiskt namn som är sammansatt av ord som be-
tyder »häll« och »vakt«. Möjligtvis kan det tolkas 
om »herresätets väktare«.
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begravningardödareferat

Ett trettiotal medlemmar i Villaägarna Umeåregionen, har varit på studiebesök hos Sveriges Television på Er-
sboda i Umeå. Vi togs emot av Ylva Jonsson-Sarri, som berättade om deras verksamhet och visade oss runt i 
lokalerna. Förberedelserna var redan igång för kvällens program GoKväll, vad gällde den mat som skulle lagas. 
Karin Wiechel visade oss studion för Västerbottensnytt och berättade om de nyheter som gällde för den dagen. 
Ett stort tack till Ylva och SVT som tog emot oss och gjorde vårt besök intressant och givande!

Villaägarna på studiebesök hos SVT

















































































































Min älskade
Vår kära Mor, Farmor
Mormor och Svärmor

Gunhild
Lindberg

* 16/3 1931   � 27/4 2014

har lämnat oss i stor sorg
och saknad

ELIS
Ronny och Kerstin
Anna, Björn, Peter
PerOlov och Ewa
Oliwer, Rebecka

Lars och Anna-Lena
Anton, Emil

Maria
Ken, Johan, Robin
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och lycka
Vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för de Dina

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Hjärt-Lung
fonden pg.90 91 92-7.

Vi tackar personalen på
Solgården för den omvårdnad
och värme som Gunhild fått.

Ring Marjatta 070–694 71 06, 
Håkan 070–662 90 55 

eller gör en intresseanmälan på
 www.astridgarden.se

Det trygga och kompletta ÄLDREBOENDET 
med hemlagad mat, vårdpersonal dygnet 
runt och där Du själv får bestämma vad 

Du vill ha hjälp med!

Värt att åka långt för!
– Grillsäsongen är äntligen här!

Domarevägen 28, Teg
Umeå 090–12 44 82

Grill av 
hög kvalitet
Gasolgrill 
Falcon/104783

Praktiskt 
förvarings-
skåp
Gasolgrill Grill-
chef/104785

3.995

1.995

FOTO: PRIVAT

I Tegs kyrka, Umeå, hölls den 25 april 
begravningsgudstjänst efter Nils An-
ders Magnus Månsson, officiant var 
Staffan Nygårdh. 

I Västerslättskyrkan S:t Staffan, Umeå, 
hölls den 25 april begravningsguds-
tjänst efter Eina Jernbom, officiant 
var Inger Lundberg.

I Trons kapell, Umeå, hölls den 26 
april begravningsgudstjänst efter Set 
Martin Ahlgren, officiant var Stina 
Dahlgren.

I Röbäcks kapell, Umeå, hölls den 26 
april begravningsgudstjänst efter 
Karl Harry Ingemar Furberg, offi-
ciant var Stina Dahlgren.

Medmänsklighet är 
vårt viktigaste vapen.
Sms:a MED till 72900 
så skänker du 50 kr 
till kampen mot 
världens katastrofer. 



elgiganten.se/b2b

GRATTIS! 
NU ÖPPNAR 
ELGIGANTEN UMEÅ 
ETT BUSINESS CENTER.

Bli företagskund och få 

5%
RABATT 

på ditt första köp! 

Rabatt avser ej Apple och 

produkter i annons

Elgiganten Business Center Umeå

Telefon 070 109 84 24

E-post b2b.umea@giganten.se

Andreas Bertilsson

Data, telefoni, ljud bild, 
kök och vitvaror. 
Och en kontaktperson för allt!

Affären för 
dina Affärer
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6.00 Rapport. 6.05 Regionala nyheter i sam-
mandrag. 6.25 Gomorron Sverige. 10.00 
Go’kväll. 10.45 Minnenas television: Sista före-
ställningen. 12.00 Enlightened. 12.30 Euro-
vision song contest 2014: Semifi nal 2. 14.30 
 Kobra. 15.00 Om en pojke. 15.20 Det goda livet 
i Skandinavien. 

16.10 Gomorron Sverige 
 sammandrag 

16.40 Columbo 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Go’kväll 

Magasin från 2014. Även 10/5.
19.00 Kulturnyheterna 
19.15 Regionala nyheter 
19.30 Rapport 
20.00 En helkväll 

med Lisa Nilsson 
Svensk underhållning från 2014. 
Även 10/5, 11/5 och SVT24 
10/5. 

21.30 Om en pojke 
Amerikansk komediserie från 
2014. Del 3 av 6. Will försöker få 
ihop en efterlängtad utekväll med 
Andy men förhinder uppstår. Även 
11/5 och 12/5. 

21.55 Rome 
Amerikansk dramaserie från 
2005. Del 3 av 12. Medan Caesar 
snabbt avancerar mot Rom börjar 
Pompejus förbereda en reträtt. 
Även 10/5 och SVT24 14/5. 

22.40 Rapport 
22.45 Bates Motel (R) 
23.30 Flator 
23.45 Arvingarna (R) 
0.45 Kulturnyheterna 
1.00 Livet i utkanten (R)  
1.30 Hundra procent bonde (R) 
2.00 Smartare än 

en femteklassare (R) 
3.00–3.30 Enlightened (R) 
3.50 Sista föreställningen (R)  
5.05 Go’kväll (R) 
5.50–6.35 Fråga doktorn (R) 

8.05 De nya arterna. 9.00–16.50 SVT Forum. 
9.00 Europadagen 2014. 11.45 SVT Forum. 
12.00 För, med och av – tillgängligheten inom 
kulturen. 14.00 Europadagen 2014. 

16.50 När livet vänder (R) 
Svensk intervjuserie från 2014. 
Del 7 av 8. Programledare: Anja 
Kontor. Repris från 7/5. Även 
11/5, 13/5 och SVT24 13/5. 

17.20 Nyhetstecken 
17.30 Oddasat 
17.45 Uutiset 
18.00 Friidrott 

SPORT  Direkt. Diamond League. 
Från Doha, Qatar. Kommentatorer: 
Jonas Karlsson, Anders Gärderud. 

20.00 Lars Norén 
– Försök inte förstå 
K special. Dokumentär. Lars Norén 
fyller 70 år 9 maj. Vi gratulerar 
honom med att reprisera fi lmen 
”Försök inte förstå” från 2004. 
En fi lm med lika aktuella fråge-
ställningar nu som då. Primo Levis 
bok ”Är detta en människa?” är en 
livsavgörande läsupplevelse för 
Lars Norén, både privat och som 
författare. Även 10/5 och 14/5. 

21.00 Aktuellt 
22.00 Sportnytt 
22.15 Vem vet mest? 

Svensk frågesport från 2014. 
Programledare: Rickard Olsson. 
Även 11/5 och SVT24 senare 
i natt. 

22.45 Killing them softly 
¿ Amerikansk thriller från 
2012. Tre småsbusar har, genom 
att råna ett uppgjort pokerspel, 
lyckats rasera hela den undre 
världens ekonomi och maffi an blir 
rasande. I rollerna: Brad Pitt, 
Scoot McNairy, Ben Mendelsohn. 
Regi: Andrew Dominik. 

0.20 Maria och skuggan (R) 
Svensk dokumentär från 2013. 
Repris från 2013. 

1.20–5.00 Nyheter

6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar 
Raymond. 7.55 Jims värld. 8.25 Lyxfällan. 9.20 
Våra bästa år. 10.10 The real housewives of 
New York. 11.00 How I met your mother. 12.00 
Junior masterchef USA. 13.00 Project runway. 
14.00 Lyxfällan. 15.00 Top model. 

16.00 The real house wives 
of Beverly Hills 

17.00 How I met your mother 
18.00 Junior masterchef USA 
19.00 Torsk på tuben 

Svensk humorserie från 2013. 
Del 2 av 8. 

20.00 Masterchef USA 
Amerikansk realityserie från 
2013. Del 19–20 av 25. De sju 
kvarvarande deltagarna kämpar 
för att få stanna kvar i tävlingen, 
och domarna sätter dem på 
stenhårt prov. 

22.00 Taxi 
¿ Amerikansk actionfi lm från 
2004. I rollerna: Queen Latifah, 
Jimmy Fallon. 

0.00 Hårdvinklat (R) 
1.00 The real housewives 

of Beverly Hills (R) 
2.00 Flight of the Phoenix 

¿ ¡¡ Amerikansk 
action från 2004.  

4.00 Charlies änglar 
4.50 Fab 5 
5.35–6.00 Nanny 

Queen Latifah som skicklig bilmekaniker 
med rallydrömmar. 

5.50 Nyhetsmorgon. 10.00 Malou efter tio. 
11.35 Hem till gården. 12.45 Holby city. 14.00 
The good wife. 15.00 Bloopers. 15.30 Studio: 
Hockey-VM. 15.40 SPORT  Ishockey: Schweiz–
Ryssland. VM. Från Vitryssland. 

18.05 Studio: Hockey-VM 
18.25 The Millers 

Amerikansk komediserie från 
2013–14. Del 8 av 13. Nathan 
inser att Carol tillbringar för 
mycket tid med honom och får 
henne att börja internetdejta. 

18.50 Keno 
19.00 Nyheterna 
19.15 Lokala nyheter 
19.20 Vädret 
19.30 Postkodmiljonären 

Svensk frågesport från 2014. 
Programledare: Rickard Sjöberg. 

20.00 Let’s dance 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 11 av 11. Det är dags för fi nal 
och årets vinnare ska koras. 
Programledare: Jessica Almenäs, 
David Hellenius. 

22.00 Nyheterna och Sport 
22.15 Vädret 
22.25 Let’s dance, forts 
22.55 Welcome to Sweden (R) 

Svensk komediserie från 2014. 
Del 8 av 10. En akut familje-
situation sätter käppar i hjulet 
för Bruces och Emmas planer 
på att fl ytta tillbaka till USA. 
Bengt ber Bruce om hjälp 
med att träffa kvinnor. 
Repris från 7/5. 

23.25 The last airbender 
¿ Amerikansk action från 
2010. I rollerna: Noah Ringer, 
Dev Patel, Nicola Peltz. . 

1.30 Max Payne 
¿ ¡¡ Amerikansk action från 
2008. I rollerna: Mark Wahlberg, 
Mila Kunis, Beau Bridges. 

3.45 Bloopers (R)  
4.10–4.45 Mitt märkliga 

missbruk (R) 

6.00 America’s funniest home videos. 6.20 
Kära Susan. 6.45 Frasier. 7.10 Christine. 7.35–
8.00 Cougar town. 8.30 America’s funniest 
home videos. 8.55 Grey’s anatomy. 9.50 Private 
practice. 10.45 Sjunde himlen. 11.40 Despera-
te housewives. 12.35 Extreme couponing. 
13.05 Ellen DeGeneres show. 14.00 Real 
house wives of New York. 15.00 Vänner.  

16.00 Private practice 
17.00 Grey’s anatomy 
18.00 Ullared (R) 

Svensk realityserie från 2013. 
Repris från 5/5. 

19.00 Köksmästarna (R) 
Svensk matlagningsserie 
från 2014. Del 8 av 12. Repris 
från 8/5. 

20.00 America’s funniest 
home videos 
Amerikansk underhållning från 
2011. Grand prize spectacular. 
Programledare: Tom Bergeron. 

21.00 The Big bang theory 
Amerikansk komediserie från 
2007. Del 16–17 av 17. Penny 
vill ordna en överraskningsfest för 
Leonard. Men när hon och Sheldon 
ska köpa en present till Leonard 
upptäcker Sheldon att det fi nns 
massor av människor i affären 
som behöver hjälp av en riktig 
expert. Även 10/5. 

22.00 Unbreakable 
¿ ¡¡¡ Amerikansk thriller 
från 2000. Efter en fruktansvärd 
tågolycka med 131 döda åter-
fi nns bara en överlevande, 
David Dunne. Han har inte fått 
en enda skråma. Det verkar det 
ett mirakel. I rollerna: Robin 
Wright Penn, Bruce Willis. 

0.10 Almost human (R) 
1.05 Flashpoint 
2.00 Supernatural 
2.55 Raw comedy club 

Svensk humorserie från 2012. 
4.30 Ellen DeGeneres show (R) 
5.15–6.00 McLeods döttrar 
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6.10 Landet runt. 6.55 Smartare än en femte-
klassare. 7.55 Minnenas television: Sista före-
ställningen. 9.10 Djursjukhuset. 9.40 Strömsö. 
10.20 Go’kväll. 11.05 Hundra procent bonde. 
11.35 Kobra. 12.05 Eurovision song contest 
2014: Finalen. 15.20 Livet i utkanten. 15.50 
SPORT  Handboll. SM-slutspel, herrar. 

17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.10 Regionala nyheter 
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln 
19.30 Rapport 
19.55 Regionala nyheter 
20.00 Mästarnas  mästare 

Svensk underhållning från 2014. 
Del 10 av 10. Av tolv idrotts-
legendarer återstår nu bara tre 
som alla vill lämna Kroatien som 
vinnare. Programledare: Micke 
Leijnegard. Även 12/5, 13/5. 

21.00 Bletchley circle 
Brittisk kriminalserie från 2014. 
Del 3 av 4. När  Millie blir bortförd 
under våldsamma former, skrider 
resten av gruppen till handling. 
Även SVT24 16/5. 

21.45 Miranda 
Brittisk komediserie från 2009. 
Del 3 av 6. Miranda bestämmer 
sig för att prova en ny karriär ef-
ter att hennes mamma uttryckt 
besvikelse över att hon saknar ett 
riktigt jobb. Även 13/5. 

22.15 Akuten 
Brittisk realityserie från 2013. Del 
11 av 14. Även 12/5. 

23.05 Rapport 
23.10 Smartare än en 

 femteklassare (R)
0.10 Det goda livet 

i Skandinavien (R)
1.00 Om en pojke (R) 
1.25 Sportspegeln (R)
1.55–3.25 En helkväll med 

Lisa Nilsson (R) 
3.50 Här är ditt liv: Isa Quensel  
5.15–6.00 Landet runt (R)

8.30 Prata EU. 9.00 Rapport. 9.05 Örter – natu-
rens eget apotek. 9.25 Mitt i naturen – tittar-
fi lm. 9.30 När livet vänder. 10.00 Rapport. 
10.05 Gudstjänst. 10.50 Sverige idag – me-
änkieli. 10.55 Sverige idag – romani. 11.00 
Rapport. 11.05 Ei saa peittää. 11.35 Korre-
spondenterna. 12.05 Rapport. 12.10 När fred-
skören for till Palestina. 13.10 Suzanne möter. 
13.25 Vem vet mest? 15.55 Rapport. 

16.00 Svenska gitarrister 
– en vän i vår famn (R) 

17.00 UR 
18.00 Leva som amish (R)
18.50 Beppes resor 

Svensk resereportageserie.
19.00 Världens natur: 

Apornas planet 
Brittisk naturserie från 2014. Del 
2 av 3. Även 12/5. 

19.50 Inte vilken sommarstuga 
som helst (R) 
Finlandssvenskt reportage från 
2010. Titti Sundbloms sommar-
boende i Ålands skärgård liknar 
mer ett fl ygande tefat. Program-
ledare: Elisabeth Morney. 

20.00 Babel 
Svenskt litteraturmagasin från 
2014. Del 9 av 12. Danska Jose-
fi ne Klougart har skrivit vårens 
mest hyllade roman. Program-
ledare: Jessika Gedin. Även 14/5. 

21.00 Aktuellt 
21.15 Agenda 

Svenskt samhällsmagasin från 
2014. Del 16 av 19. Även 12/5, 
15/5, 17/5 och SVT24 13/5. 

22.00 Sportnytt 
22.10 Dokument utifrån 

Död på distans. Norsk 
 dokumentär från 2014.

23.10 Gudstjänst (R) 
23.55 Vittne till sin  samtid (R) 
0.55 Sverige idag – romani (R) 
1.00 Rapport 
1.05 Sverige idag 

– meänkieli (R) 
1.10–4.35 Nyheter

6.00 Ben and Kate. 6.30 The new normal. 7.00 
Nanny. 7.30 Alla älskar Raymond. 8.00 Jims 
värld. 9.00 American idol. 10.50 Happily divor-
ced. 11.20 Kirstie. 11.50 En president i stan. 
¿ ¡¡¡ Amerikansk komedi från 2004. I 
rollerna: Gene Hackman, Ray Romano. 14.00 
Hotellräddaren. 15.00 Frantzén styr upp. 

16.00 Lyxfällan
18.00 Talang Sverige
20.00 Navy CIS 

Amerikansk kriminalserie från 
2013. Del 12 av 24. En stulen 
drönare kopplas till terroristen 
Parsa och NCIS-teamet måste 
samarbeta med försvarsministe-
riet. Även i natt. 

21.00 Lyckan, kärleken och 
 meningen med  livet 
¿ ¡¡ Amerikanskt 
 romantiskt drama från 2010. 
I rollerna: Julia Roberts, Javier 
Bardem, Billy Crudup. 

23.50 En djävulsk  romans 
¿ ¡¡¡ Amerikanskt drama 
från 1999. I rollerna: Reese 
Witherspoon, Ryan Phil lippe. 

1.55 Project Playground 
– en galen dröm (R)

3.05 Navy CIS (R) 
4.00 Platinum hit
4.25 Baggage 
4.50 Rachael Ray 
5.35–6.00 Nanny (R) 

Liz (Julia Roberts) söker meningen 
med livet på sin resa jorden runt.

5.55–7.58 Barnprogram. 5.55 Tom och Jerry. 
6.15 Justice league. 6.40 Batman. 7.05 Poké-
mon. 7.30 Ap-tv med Zillah & Totte. 7.58 Ny-
hetsmorgon. 11.30 Studio: Hockey-VM. 11.40 
SPORT  Ishockey: Frankrike–Italien. VM. 14.05 
Studio: Hockey. 14.30 Sveriges yngsta mäster-
kock. 15.30 Studio: Hockey-VM. 15.40 SPORT  
Ishockey: Norge–Danmark. VM.

18.05 Studio: Hockey-VM 
Programledare: Peter  Jihde. 

18.25 Vinnare V75
19.00 Nyheterna 
19.10 Sporten 
19.25 Vädret 
19.30 Studio: Hockey-VM 

Programledare: Peter  Jihde. 
19.40 Ishockey: 

Sverige–Tjeckien 
SPORT  Direkt. VM. Från Vitryss-
land. 

22.05 Studio: Hockey-VM 
Programledare: Peter  Jihde. 

22.15 Nyheterna 
22.20 Vädret 
22.25 Äventyraren 

 Thomas Crown 
¿ ¡¡¡ Amerikanskt drama 
från 1999. När en ovärderlig Mo-
netmålning stjäls från ett ledande 
New York-galleri frågar sig polisen 
vilken professionell tjuv av världs-
klass som ligger bakom. De anar 
inte för en sekund att tjuven är en 
fullständig amatör. Thomas 
Crown föddes fattig men tog sig 
till Oxford med hjälp av ett box-
ningsstipendium. I rollerna: Pierce 
Brosnan, Rene Russo, Denis Leary. 

0.40 Musketörerna (R) 
Brittisk dramaserie från 2014. 
Del 9 av 10. Repris från 5/5. 

1.50 Heavy makeover (R) 
Amerikansk underhållning från 
2011. Del 3 av 12.  

3.00 Glamour (R) 
Amerikansk dramaserie från 
2012. Repris från 9/5. 

3.30–4.45 Hem till  gården (R) 

6.00 House swap. 6.50 Joey. 7.15–8.05 Once 
upon a time. 8.35 Brothers & sisters. 9.25 The 
neighbors. 9.50 Malibu country. 10.20 Man up! 
10.45 Kirstie’s handmade Britain. 11.45 Extre-
me couponing. 12.15 The vineyard. 13.15 
Sharpay’s fabulous adventure. ¿ Ameri-
kansk komedi från 2011. I rollerna: Ashley 
 Tisdale, Austin Butler. 15.00 Grey’s anatomy. 

16.00 Real housewives 
of New York

17.00 Familjen  Kardashian
18.00 Berg & Meltzer 

i Amerika (R)
19.00 Köksmästarna (R) 

Svensk matlagningsserie från 
2014. Del 8 av 12. De sex 
proffskockarna ska servera en tre-
rätters meny till 60 kräsna gäster 
på restaurang AG:s i Stockholm. 
De har samma huvudingredienser 
att utgå ifrån. En av dem får läm-
na programmet. Repris från 8/5. 

20.00 Top 20 funniest 
Amerikansk humorserie från 
2013. Del 9 av 18. Även 17/5. 

21.00 Partaj 
Svensk humorserie från 2014. 
Del 7 av 8. Gäst är artisten, skå-
despelaren och radioprofi len 
 Marko Lehtosalo, även känd som 
Markoolio. Programledare: Chris-
tine Meltzer, Johan Petersson. 
Även 17/5. 

22.00 Café Bärs 
Svensk humorserie från 2014. 
Del 7 av 8. Det blir ett kärt återse-
ende hos de goa gubbarna i Café 
Bärs Göteborg, Glenn, Glenn, 
Glenn och Glenn. Även 17/5. 

22.30 CSI (R)
23.30 La bamba med 

Filip & Fredrik (R) 
0.30 Castle (R)
1.25 I mördarens spår 
3.25 Men of a certain age 
4.15 Jeremy Kyle show 
4.55 McLeods döttrar 
5.40–6.00 Joey (R)
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6.35 Sverige. 7.05 Uppdrag granskning. 8.05 
Vårt bröllop. 8.55 Det goda livet i Skandinavien. 
9.45 Trädgårdsmåndag. 10.15 Go’kväll. 11.00 
Här är ditt liv. 12.25 Radiohjälpen. 12.35 En 
hel kväll med Lisa Nilsson. 14.05 Mästarnas 
mästare. 15.05 Bil- och båttokiga  favoriter. 
15.15 Abba. 

16.05 Mamma Mia! 
¿ ¡¡¡¡ Brittisk-amerikansk 
musikal från 2008.   

17.50 Helgmålsringning 
Med prästen Moni Höglund. 

17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Go’kväll 

Magasin från 2014. Programleda-
re: Ebba Kleberg von Sydow. Även 
11/5 och i natt. 

19.00 Sverige 
Svenskt kulturmagasin från 
2014. Program ledare: Ann-Marie 
Rauer. Även 12/5, 13/5, 15/5, 
16/5, SVT24 11/5 och 12/5. 

19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 
20.00 Smartare än en 

 femteklassare 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 9 av 10. Programledare: Lasse 
Kronér. Även 11/5, 12/5, 15/5 
och SVT24 13/5. 

21.00 Eurovision song 
contest 2014: Finalen 
Underhållning. Svenska kommen-
tatorer: Malin Olsson och Edward 
af Sillén. Program ledare: Lise Røn-
ne, Nikolaj Koppel, Pilou Asbæk. 
Även 11/5. 

0.15 Rapport 
0.20 Breakfast club 

¿ ¡¡¡¡ Amerikanskt drama 
från 1985. I rollerna: Emilio 
 Estevez, Anthony Michael Hall. 

1.55 Abba (R) 
2.45–3.30 Rome (R) 
3.45 Trädgårdsmåndag (R)
4.15 Columbo (R) 
5.25–6.10 Go’kväll (R) 

8.05 Växternas planet. 9.00 Rapport. 9.05 Väx-
ternas planet. 10.00 Rapport. 10.05 Växternas 
planet. 11.00 Rapport. 11.05 Lars Norén – För-
sök inte förstå. 12.05 Rapport. 12.10 Please 
like me. 12.40 Anslagstavlan. 12.45  Babel. 
13.45 Vittne till sin samtid. 14.45 Rapport. 
14.50 SPORT  Handboll.  SM-slutspel, damer.  

17.00 Prata EU 
17.30 Ei saa peittää 
18.00 STCC 

SPORT  Höjdpunkter från STCC-
premiären på Ring Knutstorp 
med nya rallycros serien RallyX. 
Kommentatorer: Stefan Klemetz, 
Johan  Ejeborg, Jonas Kruse.

19.00 Svenska gitarrister – 
en vän i vår famn (R) 
Musik special. Dokumentär. 
 Hängivna amatörgitarrister och 
svenska elitmusiker förenas i sin 
kärlek till den akustiska gitarren. 
En fi lm av Per Nyberg. Repris från 
2012. Även 11/5, 13/5, 17/5, 
18/5 och 20/5. 

20.00 Vindens söner 
Veckans föreställning. Dokumen-
tär. Vi följer fyra briljanta gitarris-
ter som har vigt sina liv åt att 
fortsätta i Django Reinhardts 
 tradition. Även SVT24 11/5. 

21.35 Treme 
Amerikansk dramaserie från 
2011. Del 7 av 11. Colson tvingas 
genomföra tvivelaktiga arreste-
ringar för att bevara friden. Janet-
te tampas med ensamheten hon 
känner när hon arbetar i New York 
under Mardi Gras. Även 14/5. 

22.35 Anslagstavlan
22.40 Ei saa peittää (R) 

Sverigefi nsk pratshow från 2014. 
HD. Även 11/5 och SVT24 13/5. 

23.10 Agenda:  
Partiledardebatt (R) 
Svenskt samhällsmagasin från 
2014. Ledarna för riksdagens 
åtta partier möts. Repris från 4/5. 

0.50–5.00 Nyheter

6.00 Ben and Kate. 6.30 The new normal. 7.00 
Nanny. 7.30 Alla älskar Raymond. 8.00 Jims 
värld. 9.00 Pretty little liars. 10.00 Nashville. 
11.00 Top model Australien. 12.05 The real 
housewives of Miami. 13.00 I’m having their 
baby. 14.00 Min stora lata familj. 15.00 
Djurakuten. 

16.00 Morden i Midsomer 
18.00 Masterchef USA 

Amerikansk realityserie från 
2013. Del 19–20 av 25. De sju 
kvarvarande deltagarna kämpar 
för att få stanna kvar i tävlingen. 

20.00 Talang Sverige 
Svensk talangshow från 2014. 
Del 11 av 13. Programledare: 
Adam Alsing, Malin Gramer. 

22.00 Trubbel i paradiset 
¿ ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2009. Fyra par reser till en 
paradisö på lyxsemester, men 
väl på plats upptäcker de till sin 
fasa att intensiv parterapi är en 
obligatorisk del av resan. I roller-
na: Vince Vaughn, Jason Bateman. 

0.15 Den siste  actionhjälten 
¿ ¡¡ Amerikansk  action från 
1993. I rollerna: Arnold Schwar-
zenegger, Charles Dance. 

2.35 American idol 
4.05 The marriage ref 
4.50 Fab 5 
5.35–6.00 Nanny 

Paren får mer än väntat för  pengarna när 
de åker till en paradisö på semester.

6.00–7.58 Barnprogram. 6.00 Bananer i pyja-
mas. 6.10 Svamp-Bob Fyrkant. 6.20 Scooby-
Doo. 6.45 The looney tunes show. 7.10 Tom & 
Jerry. 7.20 Pop Pixie. 7.35 Go Mojje. 7.58 Ny-
hetsmorgon. 11.30 Studio: Hockey-VM. 11.40 
SPORT  Ishockey: Italien–Norge. VM. Från Vit-
ryssland. 14.05 Studio: Hockey-VM. 14.30 Änt-
ligen hemma. 15.30 Studio: Hockey-VM. 15.40 
SPORT  Ishockey: Sverige– Danmark. VM. Från 
Vitryssland. 

18.00 Vinnare V75 
19.00 Nyheterna 
19.10 Sporten 
19.25 Vädret 
19.30 Postkodmiljonären 

Svensk frågesport från 2014. 
Programledare: Rickard Sjöberg. 

19.55 Lotto, Joker och 
 Drömvinsten 

20.00 Gladiatorerna 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 9 av 12. Semifi nal. Program-
ledare: Gry Forssell. 

21.30 Braveheart 
¿ ¡¡¡¡ Amerikanskt även-
tyr från 1995. Mot slutet av 
1200-talet gör engelske kungen 
Edward I anspråk på den skotska 
tronen. Samtidigt återvänder Wil-
liam Wallace till Skottland som 
han fl ydde ifrån när familjen ut-
plånades av engelsmännen. I rol-
lerna: Mel Gibson, Sophie Mar-
ceau, Catherine McCormack.  

22.00 Nyheterna 
22.05 Vädret 
22.15 Braveheart, forts 

¿ Amerikansk action från 
1995. 

1.20 Ghost 
¿ ¡¡¡ Amerikanskt drama 
från 1990. Sam och Molly är 
lyckliga och djupt förälskade men 
 deras lycka får ett abrupt slut. 
I rollerna: Demi Moore,  Patrick 
Swayze, Whoopi Goldberg. 

4.10–4.40 Mitt märkliga 
 missbruk (R) 

6.00 House swap. 6.50 Joey. 7.15–8.05 Once 
upon a time. 8.35 Brothers & sisters. 9.25 The 
neighbors. 9.50 Malibu country. 10.15 Hairy bi-
kers’ bakeation. 11.25 Extreme couponing. 
11.55 Top 20 funniest. 12.55 Ullared. 13.55 
Arga snickaren. 14.55 Partaj. 15.55 Café Bärs. 

16.25 Trophy wife (R) 
16.55 Suburgatory (R) 
17.25 The Big bang  theory (R) 
18.20 Geris spel 

¿ Amerikansk animerad 
komedi fi lm från 1997. Geri spelar 
schack med sin värsta motstån-
dare – sig själv. 

18.25 Gnomeo och Julia 
¿ ¡¡ Brittisk-amerikanskt 
animerat äventyr från 2011. Träd-
gårdstomtarna Gnomeo och Julia 
har många hinder att överkomma 
när de hamnar mitt i en grannfejd. 

20.00 America’s funniest 
home videos 
Amerikansk underhållning från 
2014. Del 27–28 av 44. Pro-
gramledare: Tom Bergeron. 

21.00 Rude tube 
Brittisk humorserie från 2011. 
Del 11 av 12. Programledare: 
Alex Zane. 

21.30 Brüno 
¿ ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2009. Bruno är en homo-
sexuell österrikisk modeguru. I sin 
strävan att bli berömd bestämmer 
han sig för att fl ytta till Los Ange-
les för att lansera sin kändiskarri-
är. Inget kan stoppa honom nu. 
I rollerna: Sacha Baron Cohen, 
Gustaf Hammarsten. 

23.15 Ett perfekt mord 
¿ ¡¡¡ Amerikansk thriller 
från 1998. I rollerna: Michael 
Douglas, Gwyneth Paltrow. 

1.25 CSI Miami 
3.15 Men of a certain age 
4.00 Jeremy Kyle show 
4.45 McLeods döttrar 
5.35–6.00 Joey (R) 
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