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Nisse Fredriksson: »UxU-festi-
valen besegrade tvivlarna«
■ Umeå Tidnings musikkrönikör om hur 
vinden vände för sommarens stora 
festivalhändelse.

 nöje s. 26

Veckans nöjestips i Umeå
■ Kinesisk samtidskonst, utomhuskon-
serter och gamla hederliga ninja-sköld-
paddor – Umeå Tidning tipsar om veckans 
viktigaste nöjeshändelser.

nöje  s. 28

SPORTPROFILEN:
Viktoria Tegenfeldt

LÖPNING• S. 22

■ För Umeåbon Mats Borg med vänner 
finns det bara en sak som gäller om som-
maren: Segelbåten. Vi träffar ett segelto-
kigt kompisgäng i hamnen i Obbola.

■ Efter närmare 30 år på Vasaplan 
går flyttlasset nu mot Väven. Umeå 
Tidning besökte Stadsbibliotekets 
nya lokaler.

En sommar med 
vind i seglen

Stadsbibliotekets 
nya hemvist

Nycirkusfestivalen intar Umeå
■ Galen akrobatik, känslosam scenkonst, humor och bristfällig självbevarelsedrift – i slutet av 
augusti förvandlas Umeå till skådeplats för Sveriges största nycirkusfestival. 

Barnomsorg – en viktig 
valfråga på Mariehem
■ Umeå Tidning fort-
sätter att besöka 
stadsdelarna inför 
det stundande va-
let. För Mariehems-
bon Sergej Keshishian 
är det barnomsorgen som står 
högst upp bland valfrågorna.
 nyheter s. 04
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Välkomna 
tillbaka efter 
semestern!
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Affärsprofilen: 
Rivia Oliviera
■ Beachvolley-esset startar eget 
klädmärke.  ekonomi s. 12
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Tycker du något? Vill du göra din röst hörd? Debattartiklar ska vara unika för Umeå Tidning och får vara max 2 500 tecken. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Repliker max 1 000 tecken.  En replik per skribent och ämne tillåts.
Skicka debattartikel eller insändare till: insandare@umeatidning.se

DEBATT UMEÅ-
TWITTRAT
Redaktionen vittjar nätet  
på veckans tyckare

Debatt: Patriarkatet i Matrix-form

Debatt: Dubbelmoms hotar restaurangbranschen

Once you’ve seen it, you can’t unsee it. 
Patriarkatet alltså. Det har ju alltid fun-
nits där, även om jag inte såg det. För 
mig handlar det om människorna jag 
väljer att lyssna på. Ingen jag lyssnade 
på talade om patriarkatet. 

Det talades om sexism och orättvisa 
löner, men att se enskilda fall av sexism 
och orättvisor är inte samma sak som 
att se patriarkatet. »Man ska inte diskri-
minera« fick en lära sig i skolan, för att 
sedan delas upp i tjej- och killgrupper 
för diskussion. Patriarkatet syns först 
när en på allvar börjar fråga sig vad som 
faktiskt ligger till grund för sexism och 
orättvisa löner. 

För mig handlade det om att börja 
lyssna på människor som sett det jag 
ser nu. Utifrån deras upplevelser kunde 
jag se min egen roll i den struktur, som 
är så djupt rotad i vårt undermedvetna 

att dom flesta inte ser den. Det handlar 
om att ifrågasätta sig 
själv. För mig som man 
handlar det om att lära 
mig skämmas, men 
också om att känna 
stolthet i att vilja för-
ändra. 

Jag blev inte feminist 
över en natt. Först blev 
jag visad patriarkatet och bjöds ett val. 
Antingen accepterar en att samhället 
är strukturerat på det här viset, eller 
så görs en annan analys av varför kvin-
nor tjänar i snitt 86% av vad män tjänar 
(SCB, 2014) och att nakna mansbröst är 
okej i det offentliga, medan kvinnobröst 
inte är det (förutom i sexuell kontext för 
att behaga cismän). Jag valde det förra 
och utifrån den analysen såg jag hur pa-

triarkatet tar sig uttryck. Nu ser jag det 
överallt. Det smutsar 
ner tv-spelen jag spelar, 
musiken jag lyssnar på, 
till och med tankarna 
jag tänker. Men när en 
väl sett det finns det 
ingen återvändo. Det 
är bra. Jag kämpar stolt 
med andra feminister 
mot det jag anser vara 

det största felet med vår värld. 
Du vet filmen The Matrix, en tydlig 

metafor för patriarkatet. Minns du i 
början, när Neo får välja mellan ett blått 
och ett rött piller. Det blå pillret leder till 
fortsatt ovetande medan det röda visar 
honom sanningen om The Matrix. Neo 
valde rött.

Nils Persson, Vänsterpartiet

Jag blev inte 
feminist över en 
natt. Först blev jag 
visad patriarkatet 
och bjöds ett val.

Många restaurangägare kommer att 
tvingas avskeda personal om hotet med 
den så kallade dubbelstöten – hotet om 
fördubblad moms på restaurangmat 
och fördubblade arbetsgivaravgifter för 
unga – förverkligas. Men konsekvenser-
na av dubbelstöten blir  större än så.

Något av det bästa med våra jobb är att 
vi kan erbjuda unga människor jobb i en 
bransch som växer mer än alla andra. Vi 
ser hur människor, varav vissa aldrig ti-
digare haft ett arbete, utvecklas och väx-
er med uppgiften. 

Många lär sig att bli ansvarstagande 
och serviceinriktade individer. Vissa av 
dem stannar och utvecklas i branschen 
och kanske gör karriär i restaurangnä-
ringen. Andra tar med sig sina erfaren-
heter och söker sig vidare till en annan 
bransch. I ryggsäcken har de med sig er-
farenheterna av att vara en del av en ar-
betsplats, att bemöta människor och att 
ta ansvar för sig själv och andra. 

Det är ovärderliga egenskaper som 
vilken arbetsgivare som helst efterfrågar. 
Och ovärderliga erfarenheter för den 
individ som vill försäkra sig om att inte 
hamna i utanförskap och arbetslöshet. 

Besöksnäringen, där restaurangnäring-
en är en viktig del, utgör en av de vikti-
gaste tillväxtnäringarna. Och den växer 
stadigt tack vare de förbättrade förut-
sättningarna som råder i dag. Det är här 
som alltfler jobb skapas.

I dag är det samma moms på köttbul-
len som rullas i våra restaurangkök som 
det är på den fabrikstillverkade köttbul-
len i butiken. För oss är det självklart 
att det ska vara så. För oss är det obe-
gripligt att vi riskerar att bestraffas med 
en högre momssats för att vi anställer 
människor som serverar köttbullen. 

Vi verkar i den bransch som fortfaran-
de har de minsta marginalerna och  
de tuffaste förutsättningarna när man 
ska nyanställa eller investera i verk-
samheten. 

Båda politiska blocken betonar vik-
ten av att människor arbetar för att vi 

ska kunna bekosta vår välfärd, med am-
bitiösa mål inför 2020. 

Men är det då verkligen rätt metod att 
dra undan mattan för de företagare som 
har möjlighet att skapa dessa arbeten?

Anders Alfredsson, 
Allstar och Invito, Umeå

Gunnar Bäckström, Hotel Uman, Umeå
Mia Karlsson-Jonsson, Rex, Umeå

Anna Larsson, Nygatan 57, Skellefteå
Petter Thylin, Tapas, Umeå

Birgitta Wikström, Hotel Botnia, Umeå

ERIK PERSSON
@Erik907 
Vi läser Negri och Jacobs. 

Planterar och skördar. Hatar den här 
stan i dess konstituerade varande, 
älskar stadens konstituerande 
rörelser.

ANGELINA JOHANSSON 
@sweetieangel84  
Bakat blåbärsbullar, å 

nougatrutor. De sistnämndabblev 
misslyckade.

Många av Umeås restaurangägare känner sig hotade av att den så kallade dubbelstöten – fördubblad moms på restaurangmat 
och arbetsgivaravgifter för unga, kan komma att förverkligas. 

NICLAS BOLMHAGEN  
@NBolmhagen  
Men hallå, vars är fisken? 

Vi åker inte hem till mormor utan 
middag!!! 

WILLIAM M. SPETZ
@WilliamSpetz
Vännen som inte känner 

av när hen tar det för långt.
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Anna Sundström  
Lindmark …
…är frilansjournalist 
och författare. I veck-
ans krönika skriver hon 
om att allting inte blir 

som man tänkt sig när man köper hus.

Elin Öhlund  
Svensson …
…är journaliststudent.
I denna veckas krö-
nika skriver hon om 
föräldrar som agerar 

landslagscoacher.
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valen besegrade tvivlarna«
■ Umeå Tidnings musikkrönikör om hur 
vinden vände för sommarens stora 
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■ För Umeåbon Mats Borg med vänner 
fi nns det bara en sak som gäller om som-
maren: Segelbåten. Vi träff ar ett segelto-
kigt kompisgäng i hamnen i Obbola.

■ Efter närmare 30 år på Vasaplan 
går fl yttlasset nu mot Väven. Umeå 
Tidning besökte Stadsbibliotekets 
nya lokaler.

En sommar med 
vind i seglen

Stadsbibliotekets 
nya hemvist

Nycirkusfestivalen intar Umeå
■ Galen akrobatik, känslosam scenkonst, humor och bristfällig självbevarelsedrift – i slutet av 
augusti förvandlas Umeå till skådeplats för Sveriges största nycirkusfestival. 

Barnomsorg – en viktig 
valfråga på Mariehem
■ Umeå Tidning fort-
sätter att besöka 
stadsdelarna inför 
det stundande va-
let. För Mariehems-
bon Sergej Keshishian 
är det barnomsorgen som står 
högst upp bland valfrågorna.
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Jonas Pekkari om livet med en tvåårig kaos-maskin

jonas pekkari är ansvarig utgivare och chefredaktör på Umeå Tidning | jonas.pekkari@umeatidning.se

Det är som att ha 
en liten tsunami på 
15 kilo som stryker 
runt i lägenheten, redo 
att vilket ögonblick 
som helst skölja in 
över parketten och 
lämna förvirring 
och ödeläggelse i sitt 
kölvatten

exempel

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

Det kunde man väl förutspå, att det 
skulle bli lite stökigare när man fick 
barn. Att tvättkorgen skulle utsät-
tas för något större prövningar, att 
spill och kladd skulle resultera i en 
del extrajobb med disktrasan. Men 
ingenting, INGENTING, kunde 
förberett mig på den tropiska storm 
av avfall, skräp och bråte en tvååring 
– till synes utan ansträngning – kan 
producera och metodiskt distribuera 
över 95 kvadrat. Det är som att ha 
en liten tsunami på 15 kilo som ilsket 
stryker runt i lägenheten, redo att 
vilket ögonblick som helst skölja in 
över parketten och lämna förvirring 
och ödeläggelse i sitt kölvatten. Jag 
har ordagrant aldrig städat mer än 
vad jag gör nu, och det har aldrig 
varit stökigare. 

 Ibland, i mina svagaste stunder, 
tror jag att hon gör det enbart för att 
jävlas med mig. Jag tycker mig ana en 
glimt av ren och oförfalskad ondska 
bakom de där blågröna ögonen när 
hon försiktigt tar ett resolut grepp 
om filtallriken och leende tömmer 
ut innehållet över köksgolvet, eller 
med förbluffande precision kissar på 
samtliga märkessneakers hon nog-
grant spridit ut på hallmattan.

Jag är på inget vis en pedant – mina 
egna boendesituationer genom åren 
skulle troligtvis fått Rent hus-tanter-
na på TV4 att utveckla stress-utslag 
och grava utbrändhets-symptom 
– men med åren har jag utvecklat 
en viss uppskattning för en åtmins-
tone elementär ordning. Abstrakta 

krit-målningar på (tidigare) Stock-
holmsvita tapeter, gårdagens lunch-
pannkaka under kökssoffan, 30 kilo 
nyvikt tvätt som liksom genom ett 
trollslag spridits ut och täckts av 
diverse mejeriprodukter faller inte 
in under denna kategori. »Det ska ju 
synas att någon bor här«, brukade 
jag nöjt förklara för föräldrar, flick-
vänner, Jehovas vittnen och andra 
förfärade besökare när de försiktigt 
petade undan pizzakartonger med 
tåspetsen och vigt hoppade över 
de säckar med tomburkar som inte 
sällan spärrade av hallen i mina 
sunkiga ungkarlslyor. Det är först nu 
jag förstår den äcklade uppsyn som 
oftast kom till svar.

Vi har ett barn. Ett litet barn. Bara 
tanken på två, tre eller till och med 
fem ungar är nog för att göra mig 
knäsvag. Jag ser tydligt för mitt inre 
hur jag långsamt sjunker ner i en 
meterdjup kvicksand av matrester, 
använda up&go-blöjor och hushålls-
redskap. »Det ska ju synas att någon 
bor här«, skanderar min imaginära 
barnaskara i en gäll kör, samtidigt 
som mitt synfält blockeras av fuktig 
smutstvätt och salivblöta gosedjur. 

Men sen får jag en kram. Små 
starka armar som drar upp mig ur 
självömkans träskmarker och skakar 
liv i mig, och jag inser att alla äckel-
blöjor och spontana väggmålningar 
i världen inte kan ändra det faktum 
att livet är bättre än någonsin. 

Sen googlar jag på rut-avdrag.

Anna Bergman …
…är journalist.  I 
veckan har hon frågat 
de boende i Marie-
hemsområdet vilka 
frågor som de tycker är 

viktiga inför höstens val.

Erik Åström ... 
…är sportjournalist 
och fotograf. Den 
här veckan har han 
intervjuat Isabel 
Karlsson, ledare för 

handikappföreningens rullstolsinne-
bandysektion.
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Moderaterna:  
15,40 %

Socialdemokraterna:  
38,94 %

Vänsterpartiet: 
11,92 %

Folkpartiet:  
10,19 %

Miljöpartiet:  
9,11 %

Center- 
partiet:  
4,95%

Kristdemo-
kraterna 
3,68%

–  Jag undrar när de ska sluta 
satsa på att bygga saker  
i Umeå och satsa på kultu-
ren istället? Det frågar sig 
Mariehemsbon Tabey Hargani 
när Umeå Tidning besöker 
Marieområdet i vår bevakning 
av Umeåbornas viktigaste 
valfrågor. 

val Tabey är själv med i en 
kulturförening som, enligt ho-
nom, fått minskat bidrag från 
kommunen det senaste året. 

– Jag tror att kommunen 
dragit ner pengarna till fören-
ingar på grund av att de i stället 
ger den till stora byggherrar, 
tror Tabey Hargani, som alltså  
efterlyser en förändring. 

Marieområdet är det femte 

området Umeå Tidning besöker 
för att fråga Umeåborna om vil-
ken de anser är den viktigaste 
politiska frågan inför höstens 
val. Precis som i de tidigare 
stadsdelarna är svaren spridda. 

Sergej Keshishian och Jessica 
Bjuhr är båda småbarnsföräl-

drar och delar uppfattning-
en om att barnomsorg borde 
stå högst upp på den politiska 
agendan. 

– Jag tycker det ska vara 
mer öppen förskola och kanske 
mindre klasser i skolan, anser 
Sergej. 

Sonen Danjel går nu i »van-
lig« förskola, men när han var 
yngre besökte de ofta öppna 
förskolan. 

– Det var ganska viktigt att 
ha det, för att få träffa andra 
barn och föräldrar, konstaterar 
Sergej. 

Jessica Bjuhr lyfter fram stor-
leken på barngrupperna som 
viktig: 

– Det är för stora barngrup-

per på förskolor nu med 21-22 
barn i varje, det känns inte 
tryggt. Att de skär ner på allt 
och stänger ner förskolor är 
inte bra. 

Andra betydelsefulla områden 
som nämns på Marieområ-
det är skolan, psykvård, soci-
al trygghet och jobb till unga. 
Lillemor Sjögren riktar syrlig 
kritik mot de löner som betalas 
ut till pensionärer och sjukpen-
sionärer i dag. 

– Vi har jobbat och slitit ut 
oss för det här jävla landet, men 
vi får ingenting tillbaka, anser 
hon.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Mariehemsbor vill  
ha bättre barnomsorg

Så röstade valdistrikten Marieberg, Mariedal, Mariehem, Mariehemsgård och Mariehemshöjd i förra kommunalvalet

Vi har jobbat 
och slitit ut oss 
för det här jävla 
landet, men vi får 
ingenting tillbaka

– Lillemor Sjögren om 
löner till pensionärer.

FOTO: ANNA BERGMANBarnomsorg är en viktig fråga inför höstens val, enligt många som bor på Mariehemsområdet.

Kyrkböcker hjälper 
forskning om  
Skellefteåsjukan
forskning Forskare 
vid Umeå universitet har 
tagit hjälp av kyrkböcker 
för att försöka få svar på 
varför Skellefteåsjukan 
kan se olika ut hos olika 
personer.  Kyrkböckerna 
har gjort att forskarna 
kunnat se att 70 procent 
av de sex släkter som 
bär på sjukdomen finns 
i Norr- och Västerbot-
ten. Genom släktträden 
hoppas forskarna få en 
mer fokuserad forskning 
för att kunna upptäcka 
patienter tidigare och 
därmed kunna sätta in  
bättre behandling i tid. 

En av världens mest 
inflytelserika fors-
kare finns i Umeå
inflytande Göran 
Sandberg, professor vid 
fysiologisk botanik och 
tidigare rektor vid Umeå 
universitet, är en av värl-
dens mest inflytelserika 
forskare. Totalt finns 3 
215 forskare med på lis-
tan Highly Cited Resear-
chers 2014, som utnämns 
av Web of Science. Listan 
är ett urval av forskare 
inom olika ämnesområ-
dens som fått sina veten-
skapliga artiklar citerade 
flest gånger. Även Karin 
Ljung vid SLU finns med 
på listan.

Göran Sandberg.
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Önskemål om  
trådlöst internet  
på äldreboenden
medborgarförslag 
Utrusta alla rum och 
lägenheter på äldreboen-
den i Umeå med trådlöst 
internet. Det tycker en 
Umeåbo som lämnat in 
ett medborgarförslag 
till kommunen. Enligt 
förslaget så skulle det 
underlätta både eftersom 
de boende då kan skypa 
med barn och barnbarn 
och kolla bankuppgifter.
     Enligt kommunen 
är det ingenting som 
finns med i planerna det 
närmsta året. Biträdan-
de socialdirektör Ingela 
Gotthardsson säger till 
Umeå Tidning att en ut-
redning av förslaget har 
startats och att beslut ska 
tas i socialnämnden  
i september.

VAL2014
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Marie-
hem

Marie-
hems-
gård

Mariehemshöjd

MariebergMariedal

Vilken politisk fråga är  viktigast  
för dig inför höstens val?

Umeå Tidning har frågat 
åtta personer om vilka  
områden de vill att politi-
kerna ska satsa extra på.

Lillemor Sjögren
53 år, Mariehem
– Det allra viktigaste är att 
ge pengar till pensionärer 
och sjukpensionärer. Vi har 
jobbat och slitit ut oss för 
det här jävla landet, men vi 
får ingenting tillbaka. 

Tayeb Hargani
29 år, Mariehem
– Jag undrar när de ska 
sluta satsa på att bygga 
saker i Umeå och satsa 
på kulturen istället? Jag är 
själv med i en kulturfören-
ing och för oss har de tagit 
bort de sociala investering-
arna och minskat hyres- 
bidragen.  Jag tror att kom-
munen dragit ner pengarna 
till föreningarpå grund av 
att de istället ger dem till 
stora byggherrar.

Helene Rönnholm
47 år, Mariehem
– Skola och psykvård. Psyk-
vården har de plockat ner 
så in i skogen och skolan 
har blivit mycket sämre.  
I Finland har de inte ändrat 
skolsystemet på länge och 
de har bättre skola än vad 
vi har.

Leif Lundberg
 64 år, Mariestrand
– Det som är absolut cen-
tralt är att byta regering, då 
följer mycket med – som 
det här med skolan. Jag har 
jobbat i skola i 40 år och 
att nu läsa rapporter om att 
många går ut utan betyg 
känns främmande och 
skrämmande. 

Sergej Keshishian
 32 år, Mariehem
– Barnomsorgen. Jag tycker 
det ska vara mer öppen 
förskola och kanske mindre 
klasser i skolan. Vi brukade 
vara på öppna förskolan 
tidigare och det var ganska 
viktigt att ha det, för att 
få träffa andra barn och 
föräldrar. 

Mattias Lindberg
24 år, Nydalahöjd
– Jag är så lite insatt i poli-
tik, men det man har hört 
mycket om är jobb för unga. 
Så fler jobb till unga.

Jessica Bjuhr
 31 år, Mariehem
– Barnomsorgen. Det är för 
stora barngrupper på försko-
lor nu med 21-22 barn i varje, 
det känns inte tryggt. Att de 
skär ner på allt och stänger 
ner förskolor är inte bra.

Annica Fredriksson
 54 år, Berghem
– Allt som har med den 
sociala tryggheten att göra. 
Utsatta grupper har de 
väldigt tufft, nu har många 
blivit lämnade åt slumpen 
och får inget stöd.

(Totalt antal giltiga röster: 5497)

Arbetar
-partiet:  
3,16 %

Sverigedemo-
kraterna: 

1,33 %

Piratpartiet:  
1,24 %

FAKTA MARIEOMRÅDET
Befolkning år 2013: 8 651 personer
Typ av bostäder: Mariehem består 
till största del av flerfamiljshus 
byggda i miljonprogramsstil, vilka i 
huvudsak är hyresrätter, men även 
bostadsrätter förekommer. 
 I sydvästra delen av Mariehem finns 
också ett stort antal egnahem, i form 
av radhuslängor och mindre villor. 
Under mitten och andra halvan av 
2 000-talet byggdes bostadsrätts-
lägenheter på Mariestrand. Inom 
Mariedal och Marieberg finns enbart 
bostadsrättslägenheter och små-
hus med äganderätt, de flesta i två 
våningar. 
Antal röstberättigade: 6 841
Valdeltagande i kommunalvalet år 
2010: 83,14 procent

Källa: Umeå kommun, Valmyndighe-
ten och Wikipedia.
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Fortsatt stöd 
för graffi tin
bidrag Fritidnämn-
den beslutar att avsätta 
25 000 kronor för att 
fortsätta möjliggöra och 
stödja laglig gra�  ti un-
der 2015.
2012 antogs en handlings-
plan för att förebygga 
klotter och möjliggöra 
laglig gra�  ti som konst-
form och fritidsintresse. 
Handlingsplanen bygger 
på att föra dialog kring 
gra�  ti, försvåra, sanera 
och förebygga klotter 
samt skapa möjligheter 
för laglig gra�  ti. Hand-
lingsplanen kallas Umeå-
modellen och är framta-
gen i dialog med aktiva 
utövare av gra�  ti och 
andra berörda aktörer, 
till exempel polisen.
Arbetet med handlings-
planen har fi nansierats 
av UmeBrå, fritidsnämn-
den, kulturnämnden 
samt tekniska nämnden 
med 25 000 kronor 
per år vardera. Nu tar 
fritidsnämnden ställning 
för att fortsätta stödja 
arbetet och uppmanar 
övriga nämnder att göra 
detsamma.

Opererade 
fel diskbråck
lex maria En kvinna 
hade två diskbråck i 
bröstryggen och skulle 
operera det större av 
dem. Inför operationen 
kontrollerade man läget 
med revbensräkning och 
inte med röntgen. Re-
sultatet blev att man av 
misstag opererade på en 
lägre nivå än avsett och 
det mindre diskbråcket 
togs bort, inte det större. 
Felet uppdagades när 
man röntgade resulta-
tet efter ingreppet. Det 
större diskbråcket ope-
rerades därför bort två 
dagar senare. Den totala 
mängden åtgärder blev 
på så vis större än avsett 
och då kvinnan drabba-
des av komplikationer 
fi ck hon senare opereras 
ytterligare en gång.
Landstinget har efter att 
ha utrett fallet och tagit 
fram åtgärder för att 
minska risken för upp-
repning anmält ärendet 
till Inspektionen för vård 
och omsorg för gransk-
ning enligt lex Maria.

Umeå Tidning har tillfrågat de partier som i dag fi nns representerade i Umeås kom-
munfullmäktige om vilka förändringar och satsningar de vill göra på de för Umeåbor-
na viktigaste områdena. 

Nasser Mosleh 
språkrör för Miljöpartiet
Grundskola och gymna-
siet: Minskad administra-tion, fl er möjligheter att 
fortbilda sig och utveckla undervisningen samt 
högre lön för lärarna.
Fler speciallärare och ge 
extra stöd till skolor och 
elever vid behov. Mer 
praktik.
Äldreomsorg: Bättre ar-
betsförhållanden genom 
kortare arbetstid, avskaff a delade turer samt ökad 
personaltäthet. Införa 
traineetjänster för sjuk-
sköterskor i kommunen.
Höja livskvaliteten för de äldre.
Samhällsbyggnad och 
bostadsfrågor: Högre krav på hållbart byggande. 
Fler hyresrätter för unga. 
Planera för en tät, grön 
stad utan fl er externa 
köpcenter. Främja hållbart resande, stadsodling, 
ekologiskt jordbruk och 
förnybar energi. 

Peter Möller 2:e vice 
ordförande för gymnasie- och utbildningsnämnden
Åsa Bäckström 2:e 
vice ordförande för social-nämnden 
Mattias Sehlstedt 
närings- och planerings-
utskottet, Vänsterpartiet
Grundskola och gymna-
siet: Vårt huvudmål är att alla barn, oavsett social 
och ekonomisk bakgrund, ska nå kunskapsmålen 
i skolan. Skolan ska se 
till att alla elever når sin 
potential. För det måste 
lärarna få bättre arbets-
villkor och högre lön.
Äldreomsorg: Prio 1 för 
oss är bättre arbetsvill-
kor för personalen. Då 
kommer också de äldre 
må bättre och fl er unga 
söka sig till omsorgsyr-
kena. Därför har vi, som 
ett första steg, avsatt 25 
miljoner extra till äldre-
omsorgen bl.a. för att få 
ner antalet delade turer.
Samhällsbyggnad och 
bostadsfrågor: Kommu-
nen måste prioritera att 
bygga bort bostadsbris-
ten. Inga av Bostadens 
hyresrätter får säljas ut. 
Blandade boendeformer 
ska varvas med grönområ-den och mötesplatser för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle utan 

segregering.

Jan Hägglund 
gruppledare för Arbe-
tarpartiet

Grundskola och 
gymnasiet: Vi vill ha 
mindre klasser. Detta, 
kombinerat med att 
antalet grundskoleele-
ver ökar med 2 400, 
gör att pengar måste 
satsas på att bygga 
skolor – istället för 
skrytprojekt.
Äldreomsorgen: Per-
sonaltätheten måste 
återställas – annars 
hotar ökade sjukskriv-
ningstal för persona-
len och sämre vård.
Samhällsbyggnad 
och bostadsfrågor: 
Skyskrapor och 
skrytprojekt förstör 
stadsbilden och för-
sämrar luftmiljön. Vi 
vill krympa och fl ytta 
Äventyrsbadet för att 
förbättra luften. Dess-
utom vill vi försvara 
grönområden.

Peder Westerberg 
gruppledare för Folkpar-
tiet

Grundskola och gym-
nasiet: Lugn och ro i 
klassrummet, stöd till alla elever även högpresteran-de. Kvalitet i yrkesutbild-

ningar. Tydlig ambitions-
höjning av tillgången till 
vuxenutbildning.
Äldreomsorgen: Mer per-
sonal! Fler äldreboenden. Rätt mat på de boendes 
villkor.
Samhällsbyggnad och 
bostadsfrågor: Se över 
rutinerna på planavdel-
ningen! Bättre samord-
ning mellan kommunala 
myndigheter. Överväga 
försäljning av delar av AB Bostaden.

Frågor som gäller skolan och äldreomsorg är de viktigaste för Umeåborna inför hös-tens kommunalval, visar en opinionsundersökning Umeå Tidning gjort.
– Många ser utbildning som något viktigt för hela sam-hället. Det är en sådan fråga som förenarolika grupper, säger Jessika Wide, statsve-tare vid Umeå universitet. 

kommunval Vilka två om-råden tycker du är viktigast för kommunalvalet här i Umeå? Den frågan ställde undersök-ningsföretaget Nollnionoll, på uppdrag av Umeå Tidning, till 500 Umeåbor under april och maj. Resultatet visar att grund-skola och gym-
nasiet är mest 
betydelsefullt 
– 25 procent 
rankade skolan 
som det vikti-
gaste området. 
På andra plats 
över viktigaste 
frågor kommer äldreomsorg, följt av samhällsbyggnad och bostadsfrågor. 

Enligt Jessika Wide, som fors-kar i statsvetenskap vid Umeå universitet, ligger resultatet i linje med vad väljare uppgav som viktigaste frågor för dem efter det svenska riksdagsvalet år 2010. Då svarade 37 procent välfärd och sjukvård, 26 pro-cent utbildning och 19 procent äldrevården.
– Generellt har välfärdsfrå-gor ökat i betydelse för väljar-na. Jag skulle kunna tänka mig att, om vi diskuterar utifrån ett större ideologiskt perspek-tiv, det är lätt att ta ställning i frågan om skolan ska få drivas privat eller inte. Sedan har det varit mycket skriverier om oli-ka skandaler inom vården som många har läst om, säger hon. 

Fritid är det område som färst, bara fyra procent, anser är vik-tigast. Wide tror att det kan bero på att fritid är ett diffust begrepp. 
– Man kan koppla det till fri-luftsliv eller fritidsgårdar.– Jag tror många kopplar det till fri-luftsliv. Om man konkretiserar begreppet skulle nog fl er tycka det är mer intressant.

Jessika Wide tror att de sakfrå-gor Umeåborna uppgett som viktiga också kan styra hur de verkligen röstar när det väl är val. Tidigare har kommunalva-let hamnat lite i skymundan av riksdagsvalet och många har röstat på samma parti till kom-munen som till riksdagen. Det är dock på väg att förändras.
– I förra valet var det 30 pro-cent som röstade på olika partier i riksdags- och kommunalvalet. Det tycker jag är en hög si� ra. 

Det finns flera skäl till att somliga röstsplittrar, säger Jessika Wide. 
– Det kan bero på att man prioriterar olika frågor i de oli-ka politiska valen, att det fi nns en kandidat man stödjer på 

exempelvis lokal nivå eller att man helt enkelt taktikröstar.
– De som röstsplittrar gör ett medvetet val, det innebär att man satt sig in i vad partierna står för, sammanfattar Wide.

Hur mycket kommer det perso-ner anger som sin hjärtefråga spela roll när de väl går till valurnorna?
– I riksdagsvalet är den största anledningen till att man röstar som man gör partiernas inställ-ning i de sakfrågor man är in-tresserad av. I och med att det är så stor röstsplittring nu kan det spela roll för vilket parti man röstar på, även på kommunal nivå.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

 

Skolan är hetaste valfrågan i Umeå

Ett antal områden som kan vara betydelsefulla för kommunalvalet här i Umeå. Vilka av dem är de två viktigaste för dig?Tabellen anger den procentuella fördelningen av totalt angivna svar per kategori och totalt.Kön
Kvinna Man SamtligaGrundskola

28 % 21 % 25 %Äldreomsorg
22 % 21 % 22 %Samhällsbyggnad och bostadsfrågor* 13 % 20 % 16 %Näringsliv och tillväxt
7 % 15 % 10 %Trafi k och miljö
9 % 8 % 8 %Barnomsorg
7 % 6 % 7 %Kultur
7 % 3 % 5 %Fritid
3 % 3 % 3 %Andra områden
4 % 3 % 4 %

FOTO: UMEÅ KOMMUN

Tidigare har kom-
munalvalet hamnat lite 
i skymundan av riks-
dagsvalet och många 
har röstat på samma 
parti till kommunen 
som till riksdagen

– Jessika Wide

Jessica Wide

FAKTA UMEOPINIONEN
Deltagarna i Umeå Tidnings opinionsundersökning bestod av 500 Umeåbor i åldrarna 18–75 år. Frågan de fi ck var vilka två områden som är vikti-gast för dem för kommunalvalet här i Umeå.

Veronica Kerr grupp-
ledare för Kristdemokra-
terna
Grundskola och gym-
nasiet: Inför elevhälso-
garanti och nolltolerans 
mot kränkande behand-
ling. Möjligheter till idrott i skolan ska öka. Minska 
lärarnas administrativa 
börda, en god löneut-
veckling och karriärtjäns-
ter för kunniga lärare är 
ett måste.
Äldreomsorg: Förbätt-
rad samverkan mellan 
hemsjukvården, äldre-
omsorgen och landsting-
et. Äldre ska ha rätt att 
välja boende, färdtjänst 
och hemlevererad mat. 
Värdighetsgaranti är en 
självklarhet och fl er trygg-hetsboenden ska byggas.Samhällsbyggnad och 

bostadsfrågor: Fler bostä-der till bättre pris. Ungas 
perspektiv ska genomsy-
ra planprocessen. Ansvar för de som har svårt att 
ta sig in på bostadsmark-
naden. Trygghetsanalyser ska göras. Blandad stads-planering och attraktiv 

kollektivtrafi k.

Lennart Holmlund 
kommunalråd, Social-
demokraterna
Grundskola och 
gymnasiet: Motverka 
kommersialisering 
av skolan, satsa på 
Elevhälsan, stärka 
modersmålsunder-
visning, arbeta med 
skola för hållbar 
utveckling, ge elever 
möjlighet till kul-
turaktiviteter. Arbeta 
med barngruppernas 
storlek. Högskolebe-
hörighet för yrkesför-
beredande program.
Äldreomsorgen: Fort-
sätta med tidiga och 
förebyggande insatser 
som gör att fl er kan bo 
kvar hemma längre. 
Omsorg ska vara till-
gänglig och personal 
kompetenta. Förbättra 
arbetsvillkoren och 
arbetsmiljön.
Samhällsbyggnad 
och bostadsfrågor: Få 
bort genomfartstrafi k i 
centrum, fl er elbussar 
samt få fl er att cykla 
eller gå. Bostaden ska 
inte sälja ut bostäder.
Privata aktörer som 
bygger hyresrätter ska 
få marktilldelning.

Sören Olsson  för- och grundskolenämnden Eric Bergner bygg-
nadsnämnden, Center-
partiet

Grundskola och gymna-
siet: Små skolor ska få en chans att överleva, stärka lärartätheten och arbeta 

för elevers reella infl ytan-
de över sin utbildning. Det är viktigt att skolor och 
förskolor får väl funge-
rande lokaler med snitt 
på 15 barn per avdelning. Om dessa löften inte går 
att infria är vi beredda 
att överväga en tillfällig 
skattehöjning.
Äldreomsorg: Vi vill ha 
tillagningskök på våra 
äldreboenden så att maten inte transporteras och tap-
par viktiga näringsämnen. Samhällsbyggnad och 
bostadsfrågor: Öka plan-
beredskapen, på grund 
av att försenade fördju-
pade översiktsplaner 
och detaljplaner hämmar bostadsbyggande. Hand-
läggningstiderna allmänt måste förkortas rejält.

Anders Ågren kommu-nalråd, Moderaterna
Grundskola och gym-
nasiet: Hög kvalitet på 
utbildning är en tillväxt-
faktor. Fokus på kunskap. Duktiga och välbetalda 
lärare, liksom valfrihet 
och lugn arbetsmiljö för 
eleverna är prioriterat. 
Mindre klasstorlekar på 
lågstadiet.
Äldreomsorgen: Trygghet och valfrihet inom äldre-
omsorgen. Fler särskilda 
boenden samt senior/
trygghetsboenden. Sä-
kerställ god kvalitet inom äldreomsorg och hem-
tjänst – oavsett om det är kommunala eller privata 
aktörer.
Samhällsbyggnad och 
bostäder: Fördubbla 
bostadsbyggandet under kommande år. Här måste de privata aktörerna och 

det kommunala bo-
stadsbolaget hjälpas åt. 
Fortsätt med att förtäta 
de centrala stadsdelarna och bygga på höjden, och möjliggör även byggande i Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors.

Skolan är hetaste 
VAL2014
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Vilken politisk fråga är  viktigast 

för dig inför höstens val?

Caroline Augustsson

23 år, Grubbe

– EU-politiken och vem som 

ska bestämma där. 

Elsie Sturk

71 år, Grubbe:

– Det är nog två frågor: 

Att det ska vara samma 

skatt för pensionärer som 

arbetare och att sjukvården 

fungerar. Jag har just varit 

på sjukhuset och från att ki-

rurgen haft fyra avdelningar 

har de stängt ner så att de 

bara har två. Man måste få 

komma in om man är sjuk. 

Sedan är det viktigt att det 

ska fi nnas hyresrättsboen-

den, så att de som inte har 

två miljoner kronor också 

kan få en bostad. 

Jerker Jansson,

38 år, Umedalen:

– Klimatfrågan. Det behövs 

en omställning av samhället 

för att förhindra den globala 

uppvärmningen och följder-

na av den.

Mikael Andersson

42 år, Grubbe: 

– Det står mellan äldre-

omsorgen och skolan. Men 

jag röstar alltid blankt, för 

jag har svårt för politiker. 

Innan valet säger de vad 

som behövs göras, men 

sedan låter de pengarna 

gå till allt möjligt utom dit 

de behövs: Till de äldre 

som slitit i hela sitt liv och 

barnen. Jag struntar i hur 

mycket jag måste betala i 

skatt, bara skatten går till 

något vettigt. I dag håller 

det på bli fel allting. 

Sebastian Almér,

22 år, Grubbe:

– Välfärden. Jag är emot 

privatisering. 

Lena Åkebo

67 år, Gubböle:

– Pensionsfrågan. Jag tycker 

det är en jämställdhetsfrå-

ga, att skatten för pensionä-

rer ska vara lika som för de 

som arbetar.

Siv Nilsson,

76 år, Grubbe:

– Vi behöver mera jäm-

ställdhet. Det har blivit så 

stora klyftor där rikare blir 

rikare och fattigare blir 

fattigare.

Torbjörn Nilsson,

62 år, Grubbe:

– Fördelningsfrågan. Klyftor-

na i samhället måste mins-

ka så att vi får en rättvis 

fördelning. Sedan 70-talet 

har klyftan ökar. Jag tror att 

alla vill ha rättvisa, ingen 

mår bra av det motsatta – 

varken de fattiga eller rika. 

Umeå Tidning har frågat 

åtta personer om vilka om-

råden de vill att politikerna 

ska satsa extra på.

Pensionsfrågan högt 

på agendan på Backen

Umedalen
Västra

Backen

Umedalen
Östra

Backenområdet och Umedalen utgörs av tre valdistrikt: Backen, Umedalen västra och Umedalen östra.

KARTA: VAL.SE

Sänkt pensionsskatt, en 

rättvisare fördelning av re-

surser och mindre barngrup-

per inom förskola och skola. 

Åsikterna om vilka frågor 

som är viktigast för inför 

höstens val är många och 

varierade på Backenområdet 

och Umedalen. 

val I veckan startar Umeå 

Tidnings bevakning inför hös-

tens val. Under nio veckor 

besöker vi bostadsområden i 

staden för att prata med Ume-

åbor om vilka politiska frågor 

de tycker är viktiga. Först ut är 

Backenområdet och Umedalen. 

När Umeå Tidning befinner 

sig där är det i huvudsak äld-

re personer i rörelse. För de 

pensionärer vi pratar med är 

det i huvudsak en fråga som 

värderas högst: Sänkt skatt på 

pensionen. Sedan jobbskatte-

avdraget infördes år 2007 beta-

lar pensionärer mer i skatt än 

förvärvsarbetare med samma 

inkomstnivå.

– Jag tycker det är en jäm-

ställdhetsfråga, säger Lena 

Åkebo som är en av dem som 

nämner pensionsfrågan som 

den viktigaste. 

När det gäller lokala frågor 

för det aktuella området tycker 

Elsie Sturk att gatudriften kan 

bli bättre. 

– I vinter var det dåligt san-

dat och skottat. Det skulle kun-

na förbättras, säger Elsie. 

Hanna Lundgren, som bor på 

Grubbe och arbetar som för-

skolelärare, värnar om barn-

omsorgen och skolan. 

– Det måste bli mindre barn-

grupper och klasser, som det är 

nu är det för stora grupper och 

lärarna får inte tid för varje elev 

eller barn. Det är mer förvaring 

än utveckling, säger hon. 

Mikael Andersson kommer rös-

ta blankt i höst, eftersom han 

säger sig vara för dåligt insatt 

Befolkning år 2013: 10 231 

personer

Typ av bostäder: Villasamhälle 

med inslag av gruppbyggda 

småhus och fl erbostadshus. 

Antal röstberättigade: 3 608 

(i maj 2014)

Valdeltagande i kommunalvalet 

år 2010: 81,75 %

Källa: Valmyndigheten,

 Umeå Kommun

Under nio veckor fram till höstens val besöker Umeå Tidning olika delar av Umeå för att lyssna till vad 

kommuninvånarna tycker är viktigt inom politiken. Först ut är Backenområdet och Umedalen.  

VAL
2014

Så röstade valdistrikten Backen, Umedalen Västra och Umedalen Östra i förra kommunalvalet: 

i politiken. I nästa andetag kon-

staterar han dock att mer peng-

ar måste satsas på äldreomsor-

gen och skolan. 

– Jag tycker att pengar går 

åt fel håll. Innan valet säger de 

(politiker) vad som behöver gö-

ras, men sedan låter de pengar-

na gå till allt möjligt utom dit de 

behövs: Till de äldre som slitit 

i hela sitt liv och barnen, anser 

Mikael. Anna Bergman

anna.bergman@umeatidning.se 

Socialdemokraterna: 

36,67 %

Moderaterna: 

16,86 %

Vänsterpartiet: 

11,81 %

Miljöpartiet: 

9,24 %

Folkpartiet: 

7,77 %

Kristdemo-

kraterna: 

5,77 %

Centerpartiet: 

5,24 %

Rättvise-

partiet: 

3,81 %

Sverigede-

mokraterna: 

1,74 %

Övriga: 

1,09 %

FAKTA BACKEN & UMEDALEN

(Totalt antal giltiga röster: 2 651)

… kronor kostar det att 

bada på Umelagun för alla 

barn och ungdomar från 

förskoleklass till årskurs 

tre på gymnasiet, förutsatt 

att de går skola i Umeå 

kommun.

Fler anmäler 

att barn far illa

sociala problem En 

rundringning som Sveri-

ges Radios Ekot har gjort 

visar att anmälningar 

till socialtjänsten om 

att barn far illa brukar 

öka inför sommaren, 

främst i maj månad, och 

att ökningen i år av så 

kallade orosanmälningar 

är ovanligt hög. I Umeå 

fi ck socialtjänsten in 

över 50 fl er anmälning-

ar i maj jämfört med 

månaden innan. Gunnel 

Bahrmark, som arbetar 

som socialsekreterare i 

Malmö, säger till Ekot 

att det ofta är skolan som 

anmäler och att ökning-

en av anmälningarna 

vid terminsslutet delvis 

beror på att skolorna 

försöker avsluta inför 

sommaren, men att det 

fi nns andra orsaker.

 – En del barn känner oro 

just att de är hänvisade 

till sina familjer under 

en längre tid och det kan 

vara saker de inte har 

vågat berätta innan som 

kommer fram då, säger 

Gunnel Bahrmark till 

Ekot.

Rekordmånga 

Umeåbor plockade 

skräp
miljö Umeåborna bi-

drog med mest deltagare 

till Västerbottens rekord 

i Håll Sverige Rents 

aktion Clean Up. Antalet 

deltagare från länet i 

Skräpplockardagarna i 

år var 12 833 personer, 

varav 9 757 av deltagarna 

var från Umeå. Aktionen 

har pågått sedan 1 april 

och bygger helt på ideella 

insatser med budskapet 

att nedskräpning är ett 

större problem än man 

tror då det skadar miljön, 

kostar pengar och kan i 

förläningen även innebä-

ra otrygga miljöer.

 – Vi hoppas att årets 

aktion fått fl er att tänka 

efter innan de lämnar 

skräp efter sig, säger 

Joakim Brodahl, tillför-

ordnad verksamhetschef 

för Håll Sverige Rent, i 

ett pressmeddelande.
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REA PÅ VÅRENS 

KOLLEKTION.

30–40 %  

RABATT

ume å tidning ·  12 juni – 17 juni 201 44 512 juni – 17 juni 201 4 ·  ume å tidningnyheter nyheter

Vilken politisk fråga är  viktigast 
för dig inför höstens val?

Caroline Augustsson
23 år, Grubbe
– EU-politiken och vem som 
ska bestämma där. 

Elsie Sturk
71 år, Grubbe:
– Det är nog två frågor: 
Att det ska vara samma 
skatt för pensionärer som 
arbetare och att sjukvården 
fungerar. Jag har just varit 
på sjukhuset och från att ki-
rurgen haft fyra avdelningar 
har de stängt ner så att de 
bara har två. Man måste få 
komma in om man är sjuk. 
Sedan är det viktigt att det 
ska fi nnas hyresrättsboen-
den, så att de som inte har 
två miljoner kronor också 
kan få en bostad. 

Jerker Jansson,
38 år, Umedalen:
– Klimatfrågan. Det behövs 
en omställning av samhället 
för att förhindra den globala 
uppvärmningen och följder-
na av den.

Mikael Andersson
42 år, Grubbe: 
– Det står mellan äldre-
omsorgen och skolan. Men 
jag röstar alltid blankt, för 
jag har svårt för politiker. 
Innan valet säger de vad 
som behövs göras, men 
sedan låter de pengarna 
gå till allt möjligt utom dit 
de behövs: Till de äldre 
som slitit i hela sitt liv och 
barnen. Jag struntar i hur 
mycket jag måste betala i 
skatt, bara skatten går till 
något vettigt. I dag håller 
det på bli fel allting. 

Sebastian Almér,
22 år, Grubbe:
– Välfärden. Jag är emot 
privatisering. 

Lena Åkebo
67 år, Gubböle:
– Pensionsfrågan. Jag tycker 
det är en jämställdhetsfrå-
ga, att skatten för pensionä-
rer ska vara lika som för de 
som arbetar.

Siv Nilsson,
76 år, Grubbe:
– Vi behöver mera jäm-
ställdhet. Det har blivit så 
stora klyftor där rikare blir 
rikare och fattigare blir 
fattigare.

Torbjörn Nilsson,
62 år, Grubbe:
– Fördelningsfrågan. Klyftor-
na i samhället måste mins-
ka så att vi får en rättvis 
fördelning. Sedan 70-talet 
har klyftan ökar. Jag tror att 
alla vill ha rättvisa, ingen 
mår bra av det motsatta – 
varken de fattiga eller rika. 

Umeå Tidning har frågat 
åtta personer om vilka om-
råden de vill att politikerna 
ska satsa extra på.

Pensionsfrågan högt 
på agendan på Backen

Umedalen
Västra

Backen

Umedalen
Östra

Backenområdet och Umedalen utgörs av tre valdistrikt: Backen, Umedalen västra och Umedalen östra. KARTA: VAL.SE

Sänkt pensionsskatt, en 
rättvisare fördelning av re-
surser och mindre barngrup-
per inom förskola och skola. 
Åsikterna om vilka frågor 
som är viktigast för inför 
höstens val är många och 
varierade på Backenområdet 
och Umedalen. 

val I veckan startar Umeå 
Tidnings bevakning inför hös-
tens val. Under nio veckor 
besöker vi bostadsområden i 

staden för att prata med Ume-
åbor om vilka politiska frågor 
de tycker är viktiga. Först ut är 
Backenområdet och Umedalen. 

När Umeå Tidning befinner 
sig där är det i huvudsak äld-
re personer i rörelse. För de 
pensionärer vi pratar med är 
det i huvudsak en fråga som 
värderas högst: Sänkt skatt på 
pensionen. Sedan jobbskatte-
avdraget infördes år 2007 beta-
lar pensionärer mer i skatt än 

förvärvsarbetare med samma 
inkomstnivå.

– Jag tycker det är en jäm-
ställdhetsfråga, säger Lena 
Åkebo som är en av dem som 
nämner pensionsfrågan som 
den viktigaste. 

När det gäller lokala frågor 
för det aktuella området tycker 
Elsie Sturk att gatudriften kan 
bli bättre. 

– I vinter var det dåligt san-
dat och skottat. Det skulle kun-
na förbättras, säger Elsie. 

Hanna Lundgren, som bor på 
Grubbe och arbetar som för-
skolelärare, värnar om barn-
omsorgen och skolan. 

– Det måste bli mindre barn-
grupper och klasser, som det är 
nu är det för stora grupper och 
lärarna får inte tid för varje elev 
eller barn. Det är mer förvaring 
än utveckling, säger hon. 

Mikael Andersson kommer rös-
ta blankt i höst, eftersom han 
säger sig vara för dåligt insatt 

Befolkning år 2013: 10 231 
personer
Typ av bostäder: Villasamhälle 
med inslag av gruppbyggda 
småhus och fl erbostadshus. 
Antal röstberättigade: 3 608 
(i maj 2014)
Valdeltagande i kommunalvalet 
år 2010: 81,75 %
Källa: Valmyndigheten,
 Umeå Kommun

Under nio veckor fram till höstens val besöker Umeå Tidning olika delar av Umeå för att lyssna till vad 
kommuninvånarna tycker är viktigt inom politiken. Först ut är Backenområdet och Umedalen.  

VAL2014

Så röstade valdistrikten Backen, Umedalen Västra och Umedalen Östra i förra kommunalvalet: 

i politiken. I nästa andetag kon-
staterar han dock att mer peng-
ar måste satsas på äldreomsor-
gen och skolan. 

– Jag tycker att pengar går 
åt fel håll. Innan valet säger de 
(politiker) vad som behöver gö-
ras, men sedan låter de pengar-
na gå till allt möjligt utom dit de 
behövs: Till de äldre som slitit 
i hela sitt liv och barnen, anser 
Mikael.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se 

Socialdemokraterna: 
36,67 %

Moderaterna: 
16,86 %

Vänsterpartiet: 
11,81 %

Miljöpartiet: 
9,24 %

Folkpartiet: 
7,77 %

Kristdemo-
kraterna: 

5,77 %

Centerpartiet: 
5,24 %

Rättvise-
partiet: 
3,81 %

Sverigede-
mokraterna: 

1,74 %

Övriga: 
1,09 %

FAKTA BACKEN & UMEDALEN

(Totalt antal giltiga röster: 2 651)

… kronor kostar det att 
bada på Umelagun för alla 

barn och ungdomar från 
förskoleklass till årskurs 

tre på gymnasiet, förutsatt 
att de går skola i Umeå 

kommun.

Fler anmäler 
att barn far illa
sociala problem En 
rundringning som Sveri-
ges Radios Ekot har gjort 
visar att anmälningar 
till socialtjänsten om 
att barn far illa brukar 
öka inför sommaren, 
främst i maj månad, och 
att ökningen i år av så 
kallade orosanmälningar 
är ovanligt hög. I Umeå 
fi ck socialtjänsten in 
över 50 fl er anmälning-
ar i maj jämfört med 
månaden innan. Gunnel 
Bahrmark, som arbetar 
som socialsekreterare i 
Malmö, säger till Ekot 
att det ofta är skolan som 
anmäler och att ökning-
en av anmälningarna 
vid terminsslutet delvis 
beror på att skolorna 
försöker avsluta inför 
sommaren, men att det 
fi nns andra orsaker.
 – En del barn känner oro 
just att de är hänvisade 
till sina familjer under 
en längre tid och det kan 
vara saker de inte har 
vågat berätta innan som 
kommer fram då, säger 
Gunnel Bahrmark till 
Ekot.

Rekordmånga 
Umeåbor plockade 
skräp
miljö Umeåborna bi-
drog med mest deltagare 
till Västerbottens rekord 
i Håll Sverige Rents 
aktion Clean Up. Antalet 
deltagare från länet i 
Skräpplockardagarna i 
år var 12 833 personer, 
varav 9 757 av deltagarna 
var från Umeå. Aktionen 
har pågått sedan 1 april 
och bygger helt på ideella 
insatser med budskapet 
att nedskräpning är ett 
större problem än man 
tror då det skadar miljön, 
kostar pengar och kan i 
förläningen även innebä-
ra otrygga miljöer.
 – Vi hoppas att årets 
aktion fått fl er att tänka 
efter innan de lämnar 
skräp efter sig, säger 
Joakim Brodahl, tillför-
ordnad verksamhetschef 
för Håll Sverige Rent, i 
ett pressmeddelande.
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Vilken politisk fråga är  viktigast för dig inför höstens val?

Umeå Tidning har frågat 
åtta personer om vilka 
områden de vill att politi-
kerna ska satsa extra på.

Så röstade valdistrikten Berghem Norra, Berghem Sydöstra, Berghem Södra, Universitetsområdet, Universitets-

området Östra, Haga Södra samt Haga Norra i förra kommunalvalet:

Moderaterna: 
18,93 %

Socialdemokraterna: 
30,02 % Vänsterpartiet: 

16,76 %
Miljöpartiet: 

11,38 %
Folkpartiet: 

9,03 %
Center-
partiet: 
5,22 %

Kristdemo-
kraterna: 
3,55 %

Rättvise-
partiet: 
2,52 %

Sverigede-
mokraterna: 

1,2 %

Pirat-
partiet: 
1,18%

(Totalt antal giltiga röster: 6549)

FÖRSÄLJNING 
& SERVICE

HOS OSS 
FINNS

Mån–fre 8–17, Lör 10–14

skog-tradgard.com

HOS OSS 
FINNS

Under åtta  veckor fram till höstens val besöker Umeå Tidning olika delar av Umeå för att lyssna till vad 
kommuninvånarna tycker är viktigt inom politiken. Den här gången står Berghem, universitetsområdet 
och Haga på agendan.

Vården värderas högt på Berghemsområdet
FAKTA BERGHEM, HAGA & UNIVERSITETSOMRÅDET
Valdistrikt: Berghem norra, Berg-hem sydöstra, Berghem södra, Haga norra, Haga södra, Universi-tetsområdet och Universitetsområ-det östra.

Befolkning: 13 773 personer (inklu-sive Sandbacka)
Typ av bostäder: Flerbostadshus från 1950 och 60-talet samt villor på Berghem. Haga domineras av villabebyggelse från 40-talet samt två- och trevåningslägenhetshus med bostads- och hyresrätter från sent 40-tal och framåt. Även ensta-ka sekelskifteshus och funkisin-spirerade fl erbostadshus på Haga. Mestadels hyresrätter och student-lägenheter på universitetsområdet.

Antal röstberättigade: 8 176 (i maj 2014)
Valdeltagande i kommunalvalet år 2010: 81,84 %

Lyckad föreläsning om spelberoende
spelberoende  Förra 
veckan hölls den första 
öppna föreläsningen om 
spelberoende i Umeå. In-
tresset för föreläsningen 
var större än väntat.
Cirka 40 deltagare 
närvarade under före-
läsningen och ännu fl er 
hade anmält sig men 
kunde inte komma på 
grund av att lokalen var 
för liten. Föreläsningen 
anordnades av Umeå 
spelberoendeförening i 
syfte att öka kunskapen 
och förståelsen om spel-
beroende ute i samhället.
Umeå spelberoende-
förening skriver i ett 
pressmeddelande att 
det stora intresset för 
föreläsningen visar på att 
det fi nns ett betydande 
intresse och kunskaps-
behov om spelberoende i 
Umeå. Föreningen har de 
senaste åren fått samtal 
ifrån exempelvis skolor 
och olika yrkesverk-
samma personer som 
efterfrågat mer kunskap 
inom ämnet. 
     Föreningen planerar 
att anordna fl er arrang-
emang om spelberoende 
framöver.

Lennart Lundkvist
 80 år, Berghem
– Vad som börjar vara jäv-ligt viktigt är frågan om att vi förstör det här jordklotet. Miljön är viktigast. Vi måste få tåg som fungerar. När 

det gäller det här att vi inte har råd att ha läkare, lärare och sjuksköterskor måste vi fundera var pengarna ska tas. Är det genom att sänka skatterna för de rika?

Lucas Sundström
28 år, Örnsköldsvik
– Förmodligen arbetslös-
heten. Det är generellt den största folkhälsosjukdo-
men, då den får följder 
såsom misär, fattigdom, 
våld och våldtäkter. 

Kjell Johansson
72 år, Kalix
– Arbete och ungdomar. 
Ungdomar ska ha arbete, nu går det förlorat en hel gene-ration som inte jobbar.

Eva Sandgren
21 år, Glasgow
– Miljö och hållbarhet. Jag tror det beror på att jag är ganska intresserad av de frågorna. 

Asker Dahlstedt
31 år, Berghem
– Eftersom jag är synskadad tycker jag att det här med tillgänglighet är viktigt. För det var ju någon, om du 

ursäktar uttrycket, idiot som sa år 2000 att 2010 ska 
Sverige vara handikappan-passat ibland annat alla bu-tiker. Men om man ser här i Umeå så har till exempel gå-gatan mitt i stan tvärtom bli-vit värre sedan de tog bort upphöjningarna i sten: Nu tror folk det är en cykelbana och cyklar där hela dagarna. Sedan tycker jag att de som får sjukersättning borde få mer i ersättning om de gör praktik än om det bara sitter hemma. I dag får man inte en krona mer för praktik.

Janne Sandling
67 år, Vuollerim
– Skola och friskvård, sjuk-vård alltså. Ungdomar ska ha chans till utbildning och om vården får mer pengar blir vården bättre. 

Eva-Kari Essing
58 år, Holmsund
– Vården och omsorgen. 
Det känns väldigt angeläget eftersom läget inom vården blivit värre överallt. Det mås-te bli bättre, både för patien-terna och personalen.

Marie Sandgren
19 år, Sävar
– Det jag tänker på är män-niskovärde i allmänhet. Jag röstar på de som behandlar folk bäst. 

Andra området ut i Umeå Tidnings bevakning av Ume-åbornas viktigaste valfrågor är Haga, Berghem och univer-sitetsområdet. Där brinner en för tillgänglighetsfrågor, några vill se större satsning-ar på vården och miljö tycks vara viktigt över genera-tionsgränserna.   

val Närheten till universi-tetet och sjukhuset gör sig på-mind när Umeå Tidning besö-ker Berghem för att kolla vilka frågor som förbipasserande tycker är viktiga inför det po-litiska valet i höst. Janne Sand-ling från Vuollerim befi nner sig 

i Umeå för en behandling på Norrlands universitetssjukhus och han rankar sjukvård som den viktigaste frågan, tillsam-mans med skolan.
– Om vården får mer peng-ar blir vården bättre, resonerar han.

Eva-Kari Essing jobbar själv inom vården och är även hon av uppfattningen om att poli-tikerna måste förbättra dagens vård och omsorg.
– Det känns väldigt ange-läget eftersom läget inom vår-den blivit värre överallt, säger Eva-Kari.

På Berghem trä� ar Umeå 

Tidning även Asker Dahlstedt. Asker är synskadad och vur-mar för frågor som rör till-gänglighet. Enligt honom har tillgänglighetsanpassningen i samhället för funktionshindra-de försämrats, trots att riksda-gen beslutade år 2000 om att enkelt avhjälpta hinder såsom nivåskillnader, avsaknad av handtag vid ramper och fel-aktigt placerade dörröppnare skulle vara åtgärdade senast 2010.
– Om man ser bara här i Umeå så har till exempel gå-gatan mitt i stan tvärtom blivit värre sedan de tog bort upphöj-ningarna i sten: Nu tror folk att 

det är en cykelbana och cyklar där hela dagarna. Jag har näs-tan blivit påkörd fl era gånger när jag har gått där. Och en vän till mig som sitter i rullstol kan bara gå ut och äta på Allstar och Costas, det är de enda res-taurangerna som är anpassade, berättar Asker som hoppas att kraven på tillgänglighet skärps.Andra frågor som nämns som viktiga av på Berghem är exempelvis miljö, sysselsätt-ning och människovärde.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

VAL2014

Källa: Valmyndigheten, Umeå kommun

Mellanmålsprojekt för cancersjuka 
vård Förra veckan 
avslutades ett mellan-
målsprojekt på Cancer-
centrum vid Norrlands 
universitetssjukhus. 
Under våren har patien-
ter som vårdats vid onko-
logiska kliniken serverats 
extra goda och närings-
rika mellanmål, i syfte 
att undersöka om det 
kan öka matlusten hos 
cancersjuka. Patienterna 
har bland annat bjudits 
på hemlagade energid-
rinkar, marängsviss och 
persikodryck gjord på 
bland annat gräddglass. 
Mellanmålen väcker 
nyfi kenhet hos patienter-
na och främst drinkarna 
har varit väldigt populä-
ra, säger dietisten Karin 
Byström. Nu hoppas de 
arbetar med mellanmåls-
satsningen på en fortsätt-
ning till hösten. 
Vi har 48 vårdplatser 
och de som vårdas här 
är bland de patienter 
som mår allra sämst. 
Drömmen vore att få mer 
resurser till att fortsätta 
utveckla maten och för 
att öka nöjdheten och 
näringsintaget hos våra 
patienter, säger Karin 
Byström. 

  
                                            

      
    

vid vackra Vindelälven, Vännäsby

 
 

     
    
     

  

Upplev vår butik med kvalitetsslöjd i alla former,skapad av hantverkare från orten och länet.Se utställningen i galleriet. Känn doften avnybakat tunnbröd i bagarstugan.Njut av en kopp kaffe och hembakat fika i caféet.Den vackra utsikten bjuder vi på!

Nytt evenemang varje lördag, för kalendarium se:www.slojdarnashus.se eller ring: 0935-207 82vid vackra Vindelälven, Vännäsby

Sommarens
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• Upplev kvalitetsslöjd i alla former
• Känn doften av nybakat tunnbröd
• Se utställningen i galleriet
• Ta del av musik varje lördag kl. 14
Mera info: www.slojdarnashus.se eller ring 0935-207 82
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AR Resebyråer AB

KAMPANJERBJUDANDE! Upplev Stockholm när det är som bäst med  Allsång på Skansen, Gröna Lund, båttur i skär- gården eller varför inte bara ströva i Gamla Stan. 

Välkommen med din bokning!090-13 73 90 • artravel@argroup.se

3 NÄTTER I STOCKHOLM 

Pris 3.195 kr per person

Mellan 1 juli–17 augusti erbjuder vi:• Flyg Umeå-Stockholm t/r• 3 nätter delat dubbelrum 4* Freys hotell• Frukost

Vill du stanna 2 nätter har vi priser fr. 2.975 kr pp

Fatv. 11, Ersboda, Umeå
070–322 86 88www.husvagnsdoktorn.se

RING 
HUSVAGNS-
DOKTORN!

Boka tid för 
reparation, 
service eller 
test av din 
husvagn, 
husbil, släp-
vagn eller för 
däcksbyte.

  

Formvägen 3, tel 090-18 92 80   www.miljokok.com

Räntefritt 
24 månader

KÖKSLUCKOR TILL DINA STOMMAR
Retro el. modernt  

mån–tors 11–17, fre 11–16, lör Stängt

FÖRSÄLJNING 
& SERVICE

HOS OSS 
FINNS

Mån–fre 8–17, Lör 10–14

skog-tradgard.com

HOS OSS 
FINNS

Norrlands universitessjukhus.
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Fram till höstens val besöker Umeå Tidning olika delar av Umeå för att lyssna till vad kommuninvånarna 

tycker är viktigt inom politiken. Den här gången står Centrum, Öbackastrand och Östermalm på agendan.

Vilken politisk fråga är  viktigast 
för dig inför höstens val?

Umeå Tidning har frågat 
åtta personer om vilka 
områden de vill att politi-
kerna ska satsa extra på.

Emil Holmgren
 36 år, Centrum
– Det första jag tänker på är 
välfärdsfrågor, ur ett allian-
sperspektiv så att säga. Jag 
tycker det är viktigt med val-
frihet. Man måste kolla på 
kvalitet per vårdkrona och 
inte var vinsterna hamnar. 

Hanna Björklund
26 år, Öbacka
– Vinster i välfärden är en 
viktig fråga att ta upp. Jag 
tycker att riskkapitalbolag 
inte ska kunna göra vinst på 
välfärdstjänster utan att det 
ska bekostas av skattebe-
talarna.

Niklas Valenti
33 år, Stockholm
– Jag tycker att samtalet om 
en fråga är viktigt, snarare 
än en fråga i sig själv. Det 
jag verkligen längtar efter 
är politiker som brinner 
för sin sak och som kan 
visa öppenhet för andras 
perspektiv.

Linda Hedman
26 år, Ålidhem
– Eftersom jag har barn 
tycker jag det är orättvist 
att man bara har vårdnads-
bidrag i vissa län. Det fi nns 
inte i Umeå. Många säger 
att det är en kvinnofälla, 
men för till exempel egen-
företagare kan det vara bra. 

Marianne Forsman
85 år, Centrum
– Sjukvården och skolan. 
Det är bra om man får hjälp 
fort inom sjukvården. De 
som väntar på remiss ska 
inte behöva vänta länge, det 
ska skickas en remiss på 
en gång. Mycket hinner ske 
på den tiden man väntar. 
I skolan behövs fl er lärare 
och mindre klasser så det 
blir mer skött.

Sofi e Karlsson
32 år,  Öst på stan
– Skola och barnomsorg. Jag 
jobbar i förskola och tycker 
framför allt att politiker ska 
se över vilka resurser som 
fi nns och behövs. Speciellt 
nu när det dras in överallt. 

Curt Sjöberg
66 år, Tomtebo
– Jag tycker det är viktigt 
med ett samhälle som håller 
ihop så att klyftorna inte 
ökar. Det behövs bättre inte-
gration. Är vi inte samman-
hållna kommer vi få se mer 
av de här extremisterna och 
det kommer bli ett sämre 
samhällsklimat.

Mats Mårtensson
Centrum:
– Ungdomsarbetslösheten. 
Och att omplaceringar av 
skattesänkningarna som 
borgarna har gjort mest gyn-
nar höginkomsttagare. 

Centrum

Centrum
Västra

Centrum
Östra

Östermalm

Öbacka Strand

Västra
Ersboda

Mellan
Ersboda

Norra
Ersboda

Östra
Ersboda

VAL2014

Välfärdsfrågor och öppenhet 
är viktigt för centrala Umeå

Så röstade valdistrikten  Centrum, Centrum västra, Centrum östra, Öbackastrand och Östermalm i förra kommunalvalet: (Totalt antal giltiga röster: 5416)

Moderaterna: 
22,24 %

Socialdemokraterna: 
31,58 %

Vänsterpartiet: 
15,98 %

Folkpartiet: 
9,20 %

Miljöpartiet: 
8,67 %

Center-
partiet: 
3,83 %

Kristdemo-
kraterna: 

4,36%

Arbetar-
partiet: 
1,99 %

Sverigede-
mokraterna: 

1,31 %

Pirat-
partiet: 
0,74%

Handlingsplan 
mot hemlöshet
hemlösa  Kommun-

fullmäktige har antagit 

en handlingsplan för att 

motverka och förebygga 

hemlöshet samt ute-

stängning från bostads-

marknaden. Kommunen 

har i dagsläget ett antal 

olika boendelösningar 

och stödinsatser för 

människor som av olika 

anledningar behöver 

hjälp med att ordna ett 

boende. För att Umeå 

kommun ska bli ännu 

bättre på att arbeta med 

hemlöshetsfrågorna 

har ett antal aktiviteter 

formulerats i handlings-

planen. Några av aktivi-

teterna är att:
• skapa en intern samver-

kansmodell
• skapa en väg in för fast-

ighetsägare och bostads-

bolag
• ta fram ett samverkans-

avtal för privata fastig-

hetsägare
• utveckla fl er boende-

former mallen akut- och 

jourlägenheter och över-

gångslägenheter

• genomföra årlig 

uppföljning av antalet 

hemlösa

Inga lån 
under fl ytten
stadsbiblioteket Den 

4 augusti påbörjas fl ytten 

av stadsbiblioteket till 

Kulturväven och under 

de cirka tre månader som 

fl ytten pågår kommer 

man inte kunna låna eller 

hämta reserverade böck-

er på stadsbiblioteket.

Över 300 000 böcker ska 

följa med i stadsbiblio-

teksfl ytten vilket gör att 

de måste stänga. Under 

den tiden går det inte 

att lånar eller hämta 

reserverade böcker på 

stadsbiblioteket.

Ålidhemsbibliotket, 

Ersbodabiblioteket och 

bokbussen kommer ha 

extraöppet och böcker 

som man låna efter den 

23 juni får man behålla 

extra länge. Informa-

tionsmaterial om fl ytten 

fi nns i stadsbiblioteket 

och när- och regionbibli-

oteken. I november slår 

Umeå kommun upp por-

tarna för det nya bibliote-

ket i Kulturväven.
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Skola, barnomsorg, sjukvård 
och välfärdsfrågor i stort 
– men också öppenhet för 
andra perspektiv än ens egna 
bland politiker. Det är frågor 
som boende i centrala Umeå 
värnar om inför höstens val.

val  När Umeå Tidning be-

söker centrum för att göra den 

tredje enkäten om Umeåbor-

nas viktigaste valfrågor är Ma-

rianne Forsman en av de första 

vi talar med. Hon säger sig ha 

många åsikter – och är säker 

på vad hon tycker är viktigast 

för politikerna att ta itu med:

– Sjukvården och skolan. 

Det är bra om man får hjälp fort 

inom sjukvården. De som vän-

tar på remiss ska inte behöva 

vänta länge, det ska skickas en 

remiss på en gång. Mycket hin-

ner ske på den tiden man vän-

tar. Skolan är viktig eftersom 

det är ett kaos där nu, med till 

exempel mobiltelefoner på lek-

tionerna. Det behövs fl er lärare 

och mindre klasser så att det 

blir mer skött, anser Marianne. 

Både Hanna Björklund och Emil 

Holmgren värderar frågan om 

vinster i välfärden som viktig – 

men ur olika perspektiv. Hanna 

anser att riskkapitalbolag inte 

ska kunna göra vinster på väl-

färdstjänster, medan Emil vär-

nar om valfrihet. 
– Man måste kolla på kvalitet 

per vårdkrona och inte var vin-

sterna hamnar. Debatten har 

hamnat lite snett, säger han. 

Andra frågor som nämns 

bland de Umeå Tidning möter 

är barnomsorg, vårdnadsbi-

drag, pensionsskatt och ung-

domsarbetslöshet. Niklas Va-

lenti, som är på tillfälligt besök 

i Umeå, har ett lite annorlunda 

svar på vilken fråga han tycker 

är viktigast.
–  Jag tycker samtalet om en 

fråga är viktigt, snarare än en 

fråga i sig själv. Det jag längtar 

verkligen längtar efter är politi-

ker som brinner för sin sak och 

som kan visa öppenhet för an-

dras perspektiv när de debatte-

rar om en fråga, säger Niklas.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

FAKTA CENTRALA STAN
Befolkning år 2013: 11 308 personer
Typ av bostäder: Väst på stan åter-
fi nns fl era byggnader som klarade 
sig undan stadsbranden år 1888. Öst 
på stan har karaktär av en ordnad 
villastad med trähus i rutnätsplan. I 
Centrum fi nns lägenheter i mestadels 
3-7-våningshus. Öbackastrand består 
av cirka 500 lägenheter i höghus.
Antal röstberättigade: 7 213 
(i maj 2014)
Valdeltagande i kommunalvalet år 
2010: 83 %
Källa: Valmyndigheten, Umeå kommun, Wikipedia

Baka det godaste matbrödet av ingredi-
enser från Röbäckslätten, umebornas 
lokala matleverantör under århundraden.

Inlämningsdag 30/6.

Vinn 5 000 kr i första pris !

Röbäcksbaket – en amatörbaktävling 

Röbäcks Hembygdsförening, LRF-avdelning och Byamän

Gå in på vår hemsida och läs mer !
www.röbäcks-hembygd.se

Leader 
URnära

2014-brödet

Öppetti  der 

vardagar 8 - 17

Umeå | Förrådsvägen 16 A | 090 - 70 44 70

VI HAR ETT BRETT SORTIMENT AV MOBILTELEFONER, 

KOMRADIO, ALKOLÅS, KÖRJOURNALER, HÖRSELKÅPOR M.M.

Besök oss på Mariedal, Björnvägen 7 
Måndag–fredag 11–17, Lördag 11–14 
Tel: 090–14 38 00 | www.acgolv.se

KOLLA IN NYHETERNA 
FRÅN DANSANI!

Magnus Nilsson

Kom in och låt mig räkna 
på ert nya badrum.

Röda Korset City

Rådhusesplanaden 10-12

Mode, böcker & inredning

Må-fre 11-18 Lördagar 11-15

second hand för ett 
medmänskligare umeå! www.umeakretsarna.se 

Välkommen att handla 
i någon av våra butiker!

Röda Korset Mariedal

Björnv 7
Kläder, prylar, böcker, 

leksaker, möbler mm 

Under fem veckor har Umeå Tidning 
besökt olika delar av Umeå för att 
höra vad Umeåborna värnar om 
inför valet. 

Allt för dina 
fi skeupplevelser!
Den lilla butiken med 
det stora utbudet!

SOMMARREA 
på Fiskecentrum!

Nygatan 52 , Öst på stan, Tel: 090 120 130

Rea på allt tvåhands� ug� ske!
40 %

V. 32
REA 35 % 
35 % rea på spinn/haspel, 
mete, hav, enhandsfl uga 
och vadare/konfektion.

Skogsaffärer   
på nya sätt.

Melker Johansson
0951-262 71

Genom att kombinera leveranser från våra egna skogar 
med volymer från privata skogsägare kan vi erbjuda våra 
lokala sågverk och andra kunder anpassade upplägg. 
Både gallringar och slutavverkningar är intressanta. 
Väljer du affärsformen skördarmätning får du dessutom 
snabbare betalt. Passa på att göra en riktigt bra skogs-
affär som även gynnar sysselsättningen i bygden. 
Välkommen att kontakta mig.

www.sveaskog.se

Våra lokala kunders specifika behov 
ökar efterfrågan på både massa 
och timmer från din skog.

16/8 Kl. 11.00 
Live grafitti på  
I 20 området.  

Blade m.fl.  
konstnärer.  

 
17/8 kl. 14.00 
Förelälsning  

med Blade på  
Hamnmagasinet
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Gigantiska förseningar och 
obefintlig information, tågre-
san från Umeå till Göteborg 
blev en segdragen historia.

tågförseningar 28 juli, 
2014. Längs hela perrongen sit-
ter de – trötta, uppgivna resenä-
rer. Barnfamiljer, backpackers, 
jobbpendlare och utländska 
turister – alla väntar de på be-
sked. Nattåget från Umeå till 
Stockholm och Göteborg skul-
le avgått klockan 21.28 på sön-
dagskvällen, men när klockan 
närmar sig 12.00 på måndagen 
lyser tåget fortfarande med sin 
frånvaro.

– Nu förvann det från skär-
men, hojtar någon, och det 
bildas snabbt en muttrande 

klunga runt de monitorer som 
visar SJ:s avgångstider.

Helene T Dehring är på väg 
hem till Karlstad från Ammar-
näs, där maken arbetar som 
stugvärd. Hon är kritisk till 
hur förseningarna hanteras av 
SJ.

– Vi har fått jättedålig infor-
mation. Avgångstiderna har 
flyttats fram successivt hela 
tiden, och när man ringer till 
SJ:s kundtjänst placeras man 
i kö, men kommer sedan inte 
fram, säger Helene. 

Under natten försökte de 
väntande sova i stationens 
väntsal. Eftersom bänkarna är 
få låg många på golvet, berät-
tar Helene. 

– Det var många barn också 
som var kinkiga och grät.

Daniel Nordlund med familj hör 
också till de hundratals passa-
gerare som drabbades hårt av 
förseningarna. Familjen bör-
jade sin resa mot Göteborg i 
Luleå, och nästan ett dygn ef-
ter avgång har de inte kommit 
längre än till Umeå.

– Först var tåget två timmar 
försenat från Luleå, sedan blev 
vi sittande i Boden i tolv tim-
mar. Vi skulle byta tåg i Umeå, 
men det kom aldrig något tåg, 
säger Daniel Nordlund.

Informationen via SJ:s webbsi-
da har enligt alla väntande varit 
knapphändig, och trycket på ▸  

Lång natt på tågstationen
Maria Nilsson, Sammy Abbane, Per, och Helene T Dehring har alla varit strandsatta i Umeå över natten. FOTO: JONAS PEKKARI

Umeåsköterska får 
hedersamt uppdrag 
organdonation Ume-
åsjuksköterskan Cecilia 
Reinikainen Diamant har 
utsetts som en av fyra nya 
ledamöter till Nationella 
rådet för organ- och väv-
nadsdonation vid Social-
styrelsen av regeringen.       
     Uppdraget innebär 
bland annat att ge lagför-
slag, författa skrivningar 
och uppmärksamma oli-
ka typer av frågor kring 
donation. 

Vi har fått jät-
tedålig informa-
tion. Avgångsti-
derna har flyttats 
fram successivt 
hela tiden, och 
när man ringer 
till SJ:s kund-
tjänst placeras 
man i kö, men 
kommer sedan 
inte fram

– Helene T Dehring, resenär.

… timmar sken solen i 
Umeå under juli månad, 
enligt preliminära siffror 

från SMHI.

370

Språkolympiad  
kommer till Umeå
språktävling Språk- 
olympiaden 2015 kom-
mer att gå av stapeln 
i Umeå. Det är Umeå 
internationella gym-
nasium, som vid årets 
tävlingar kammade hem 
två pallplatser i franska 
och tyska, som ska stå 
värd för arrangemanget. 
– Det känns jätteroligt 
att vi ska få hålla i en av 
tävlingarna här i Umeå, 
säger Anne-Laila Blind 
Persdotter som var en av 
de som tävlade i tyska.
     I språkolympiaden 
tävlar eleverna i par och 
svarar på frågor om till 
exempel grammatik. 
I slutet av mars hålls 
tävlingen i kulturväven i 
Umeå.

FOTO: UMEÅ KOMMUN

Värt att åka långt för!

Domarevägen 28, Teg
Umeå 090–12 44 82

Värt att åka långt för!
• Kända varumärken • Leverans

• Installation • Bortforsling
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Sommarens tågtrafik har kan-
tats av en del störningar och 
förseningar. Bland annat är det 
värmeböljan som satt käppar i 
hjulen. 

tågförseningar – Det har fun-
nits en del problem i infrastruk-
turen, konstaterar Ulrika Borg, 
informatör vid SJ. Förseningarna 
har också berott på solkurvor och 
åsknedslag.

En solkurva är en utknäckning 
eller sidoförskjutning av järnvägs-
rälsen som kan uppstå när den ut-
vidgas av värme. När så sker måste 
tågen köra saktare eller stoppas 
helt eftersom risken för urspår-
ning ökar. På Trafikverket rycker 
personal ut när solkurvor uppstår 
för att bedöma säkerhetsrisken, 
men de kan först rikta tillbaka sol-
kurvan när rälsen svalnat – alltså 
vanligtvis under nattetid.

– När det är riktigt varmt dygnet 
runt, som det varit i sommar, inne-

bär det att felavhjälpningen kan ta 
tid, säger Denny Josefsson, press-
kommunikatör vid Trafikverket.

Ulrika Borg vid SJ säger att som-
marens störningar och försening-
ar i tågtrafiken »naturligtvis är 
väldigt olyckliga«.

– Men vi ser till att ta hand om 
resenärerna och ge de mat och 
dryck. 

Vad säger du om kritiken från re-
senärer om bristande information 
vid långa förseningar?

– När sådana förseningar sker, 
som efter förra veckans åskned-
slag, är det många som ringer till 

oss och då blir det förstås långa 
väntetider hos vår kundtjänst. 
Informationen på de digitala tav-
lorna har Trafikverket ansvar för.

Denny Josefsson menar att när 
det är ett riktigt besvärligt läge, 
såsom efter förra veckans blixt-
nedslag och långa förseningar, är 
det svårt att uppskatta hur lång 
tid det kommer ta innan tågen 
rullar igen. 

– Vi går ut med den informa-
tion vi har i det läget till resenä-
rerna, mer kan vi inte göra. Sedan 
är det upp till SJ att deras personal 
ombord på tåget informerar rese-
närerna om vad som ska hända, 
säger Josefsson.

Umeå Tidning har kontaktat Norr-
tåg för att få deras syn på tågtrafi-
ken i sommar, men inte fått något 
svar.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Extremvärmen ställde 
till det för tågtrafiken

▸ kundtjänsten har gjort det svårt 
att komma fram via telefon.

– När någon kommit fram till-
kundtjänst har det snabbt bildats 
kö, en fysisk kö alltså, för att få 
låna telefonen. Alla vill bara ha 
ett besked, säger Per som rest från 
Ammarnäs klockan 15.00 på sön-
dagen mot hemstaden Västerås.

På sin hemsida anger SJ att det är 
gårdagens väderlek som orsakat 
stoppet. En man som uppger sig 
arbeta inom tågtrafiken, men för 
tillfället reser privat, har dock en 
tydlig uppfattning om skälet till 
de omfattande förseningarna.

– Ovädret slog ut ställverk som 
inledningsvis orsakade förse-
ningar, men det kunde åtgärdas 
relativt snabbt. Vi kunde ha rest 

vidare runt 23-tiden på söndags-
kvällen, men det pågår räls-byten 
på nätterna. Rälsen är i extremt 
dåligt skick, det borde ha bytts 
ut för tio-tolv år sedan. Nu är lä-
get så allvarligt att det börjar bli 
farligt, och därför har de inget 
val – det måste göras nu. Ett par 
timmars försening kan då betyda 
att man bli ett halvt dygn förse-
nad, säger mannen som vill vara 
anonym.

 Jonas Pekkari
jonas.pekkari@umeatidning.se

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Daniel Nordlund med familj star-
tade resan i Luleå, och efter 12 
timmars väntan i Boden fortsatte 
eländet när det åter blev stopp i 
Umeå.

Vi går ut med den 
information vi har i det 
läget till resenärerna, 
mer kan vi inte göra
– Denny Josefsson, Trafikverket.

droskan.se

Storgatan 60
090–13 55 88

Sommargrill 
med räkfrossa 
och glassbuffé 
Pris 175 kr 
Tisdagar–torsdagar 
kl. 17–21 hela augusti
(ej 13/8)

Vi tar hand om dig.

P
la

st
ik

kir
urgi med

kvalitetsgar
a

n
ti

UMEÅ 090-77 25 40 | ÖRNSKÖLDSVIK 072-050 66 30
SUNDSVALL 060-15 30 00 | SKELLEFTEÅ 070-774 89 30

SMS 070-570 09 76 | WWW.POLARKLINIKEN.SE

Hos oss är du i trygga händer – vi har kvalitets-
garanti och lång erfarenhet. Vi erbjuder en mängd 
olika operationer och behandlingar, som bröstope-
rationer, hårtransplantationer och short scar facelift. 
På Polarkliniken får du omtanke, värme och kvalitet. 

 Välkommen till oss.

Resultat med omtanke

S ö r f o r s  G o l f r e s t a u r a n g  

BÄSTA CLUB-SANDWICHEN I STAN!
Lunchbuffé • Fika • Hamburgare

Grönaste serveringen i stan. Alla dagar kl. 11–18.
Telefon 070–356 34 45

KUNDEN HAR 

ALLTID RÄTT!

  
          

          
       

           
      

      
    

vid vackra Vindelälven, Vännäsby

 
 

     
    
     

  

Upplev vår butik med kvalitetsslöjd i alla former,
skapad av hantverkare från orten och länet.
Se utställningen i galleriet. Känn doften av
nybakat tunnbröd i bagarstugan.
Njut av en kopp kaffe och hembakat fika i caféet.
Den vackra utsikten bjuder vi på!

Nytt evenemang varje lördag, för kalendarium se:
www.slojdarnashus.se eller ring: 0935-207 82
vid vackra Vindelälven, Vännäsby

Sommarens
skönaste
utflyktsmål

Butik Café Galleri

Vi har öppet: 14/5-12/6 lör-sön 11.00-18.00
13/6-19/8 dagligen 11.00-18.00
20/8-11/9 lör-sön 11.00-18.00

• Upplev kvalitetsslöjd i alla former
• Känn doften av nybakat tunnbröd
• Se utställningen i galleriet
• Ta del av musik varje lördag kl. 14

Mera info: www.slojdarnashus.se 
eller ring 0935-207 82

Butik Café Galleri

Öppettider: 24/5-21/9  kl. 11-18 alla dagar
Skördemarknad: 7, 14 och 21 sept. kl. 11-15
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UTOM  
 070–517 52 67

BEHÖVER
DU HJÄLP? 
Vi utför bl.a: 
Grävningar, 
markplanering, 
husgrunder, 
vägbyggnationer, 
snickeriearbeten, 
slyröjning, gräs-
klippning m.m.

Ring oss för tids-
bokning redan nu!

CATERING FÖR ALLA TILLFÄLLEN!

Restaurang Travaren, Stallbacken UmåkerRestaurang Travaren, Stallbacken Umåker • 070–360 18 54

mer info och menyer på www.restaurangtravaren.com

Vi serverar även lunch på 

vardagar kl. 10.00–13.30

FÖRSÄLJNING 
& SERVICE

HOS OSS 
FINNS

Mån–fre 8–17, Lör 10–14

skog-tradgard.com

HOS OSS 
FINNS
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Nu flyttar stadsbiblioteket
I veckan gick en nästan  
30-årig era i graven då 
stadsbiblioteket slog igen 
portarna till sina lokaler på 
Vasaplan. Umeå Tidning har 
varit i de nya lokalerna och 
sett hur det nya biblioteket 
kommer att se ut.

biblioteksflytt – Det är 
klart att det är lite nostalgiskt, 
men efter 30 år så behöver vi 
förnyelse. Vi kan inte göra all-
ting som vi vill göra i de gamla 
lokalerna, säger Maria Wes-
terlund, enhetschef på Umeå 
stadsbibliotek. 

Biblioteket kommer att slå upp 
portarna till sina nya, större lo-
kaler i början av november. Där 
ska cirka 300.000 böcker sam-
sas med bland annat en ska-
pandeverkstad, multisal för oli-
ka debatter och föreställningar 
och rum för återhämtning på en 
yta av 5500 kvadratmeter. Det 
kommer även finnas rum för 
ammande småbarnsföräldrar 
eller föräldrar som vill värma 
upp mat till sina barn. 

Under tiden som flytten på-
går kommer lånetiderna vara 
längre på de böcker som det 
inte är kö på. Man förlänger 
dessutom öppettiderna på två 
av de mindre biblioteken och 
bokbussen kommer att fin-
nas i centrum 

två dagar i veckan för den som 
vill låna böcker. 

Stadsbiblioteket flyttade till 
Vasaplan 1985 eftersom man 
ville att kulturen skulle få en 
mer centralplats i Umeå. Be-
slutet att flytta stadsbibliote-
ket till kulturväven har väckt 
upprörda känslor bland umeå- 
borna. Bland annat har far-
hågorna varit att spontanbe-
söken kommer minska och 
att det dessutom inte kommer 
rymmas lika många böcker i 
det nya biblioteket, men det är 
någonting som inte stämmer 
enligt Maria Westerlund.

– Det är snarare så att det 
blir fler böcker i det nya stads-
biblioteket eftersom vi nu 
kommer öppna 
upp vårt maga-
sin som tidiga-
re varit låst för 
a l l m ä n h e t e n . 
Det handlar om 
6 000 hyllmeter 
extra, säger hon.

Hon tror inte  
heller att spon-
tanbesöken kom-
mer att minska 
eftersom bygg-
naden ligger mitt 
emot en galleria 

och har sex ingångar från olika 
delar av centrum. Från början 
fanns det planer på att biblio-
teket skulle hållas öppet dygnet 
runt, men av de planerna blir 
det inget. 

– Man får mätta mun efter 
matsäck och göra så gott man    
kan. Med de förutsättningar vi 

har idag kommer vi ha samma 
öppettider som innan flytten. 
Vi har en vision att i framtiden 
kunna ha längre öppettider, 
men när det blir det vet jag inte, 
säger Maria Westerlund. 

Marilén Karlsson
marilen.karlsson@umeatidning.se

FOTO: MARILÉN KARLSSON

▴ Umeå Tidning fick en tjuvtitt på hur det ser ut i de nya  lokalerna.

▸ På andra vå-
ningen kommer 
bibliotekets 
enorma magasin 
ligga med  
6 000 hyllmeter 
med böcker och 
tidningar.

▴  Maria Westerlund, enhetschef på Umeå stadsbibliotek, ser fram emot stadsbibliotekets flytt till kulturväven.

Umeåtjej gör humor 
med Felix Herngren
humorprogram Ra-
dioprofilen och manus-
författaren Brita Zackari 
är aktuell  
i TV3:s 
humor-
satsning 
»Inte okej« 
som sänds 
i höst.       
Umeåtjejen kommer till-
sammans med den hylla-
de komikern och regissö-
ren Felix Herngren skapa 
sketcher till programmet 
som kommer att visas 
på vardagskvällar. Brita 
Zackari har bakgrund 
som copywriter, och har 
på senare tid arbetat 
med bland annat manus 
till humorserien »Söder 
om Folkungagatan« som 
sändes i Kanal 5.

Om Umeå 
hade varit som 
Umeå är idag 
– då hade jag 
kanske inte flyttat 
därifrån

– Stjärnkocken Mathias 
Dahlgren hyllar hemsta-

den i podcasten Värvet

Brita Zackari.

Dennis Lyxzén –  
en sexig vegetarian
nominerad Vad har 
Nathalie Portman, Jared 
Leto, Game of Thro-
nes-stjärnan Peter Dink-
lage och Umeås egna 
Dennis Lyxzén gemen-
samt? Ja, bland annat har 
de chansen att utnämnas 
till världens sexigaste 
kändis-vegetarian. Det 
är djurrättsorganisatio-
nen Peta som nominerat 
2014 års hetaste vegeta-
rianer. Dennis Lyxzén 
får svenskt sällskap på 
nomineringslistan av 
MMA-fightern Akira 
Corassani. 

Dennis Lyxzén är är nomi-
nerad av djurrättsorgani-
sationen Peta.
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MODERN HOMESMån–fre 10–18, lör 10–16, sön 12–16 
Björnvägen 11, Umeå | 090–14 05 60

Monika. Byggbar, � nns i olika tyger.
154x352x282

HÖRNSOFFA 13 995:-

OBS! Flera soffor � nns i lagret för direkt leverans!

SOFFOR! STOR SORTERING!

NYHET! 
MATSALSBORD
Wittskär. Välj stolar med 
eller utan stoppning. 

Bord + 6 stolar 

6 995:-
Bord + 4 stolar 

4 995:-

BÄDDSOFFA
Manhattan. Bäddsoffa med divan, 

� nns även som spegelvänd version. 
Finns i olika färger. 98x276x174

14 595:-

VINBOX 
Finns i � era färger

199:-

Torsdag 7augusti - Söndag 10 augusti

ÖPPETTIDER

Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare.

Torsdag  7/8
Fredag    8/8
Lördag    9/8
Söndag 10/8

 Sveriges största nöjespark är på plats i Umeå!

UMESTAN - VILDMANNAVALLEN
STORT TIVOLI

FRI 
ENTRÉpå hela området

12.00-24.00
12.00-24.00
12.00-24.00
12.00-18.00

MILJONREGN
Vi öser ut massvis av 
trisslotter, godis,  
nallar och fribiljetter  
till karusellerna.

ALLA DAGAR: 13.00

Massvis
av karuseller
för hela familjen

VI SERVAR ALLA BILMÄRKEN!

• Vi släcker 2:or från bilbesiktningen
• Vi har akuttider till verkstaden
• Boka service på nyamotorcentrum.se
• Aircondition-reparationer
• Auktoriserad skadeverkstad, 
 samarbete med försäkringsbolagen.
• Däckhotell & komplett däckverkstad.

ÖPPETTIDER:
VERKSTAD:
MÅN–FRE 
07.00–17.00

RESERVDELAR:
MÅN–FRE 
08.00–17.00

Förbesiktning fr.100:-

Basservice 1.495:-

Nya Motorcentrum är auktoriserad verkstad för Saab, Opel, Honda, 
Chevrolet och oberoende serviceverkstad för Chrysler och alla andra bilmärken.

TANKVÄGEN 8 – PÅ TEG • WWW.NYAMOTORCENTRUM.SE • 090-70 20 00

Byte av vindruta 500:-* RABATT PÅ SJÄLVRISKEN
*

DVD-KIT
2 st DVD-spelare med 7˝ skärm 

• USB ingång • Spelar DVD, MP3, DivX m.m 
• 2 st hörlurar • Fjärrkontroll • Väska 
• Universalbeslag till nackstöd 
• Strömadapter för användning inomhus

1.995:-
(4.995:-)

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

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

Uppgifter från polisen.se

Misstänkt inbrotts-
tjuv greps i trafik-
kontroll
rattfylleri När polis 
stoppade en bil på Broga-
tan i centrala Umeå förra 
veckan försökte föraren 
fly till fots. Patrullen tog 
upp jakten, och mannen 
kunde gripas misstänkt 
för rattfylleri. Snart 
fattades misstankar 
om att mannen, som 
är i 25-årsåldern, kun-
de vara inblandad i en 
rad bostadsinbrott. Vid 
husrannsakan i förarens 
bostad hittades gods som 
sannolikt kan ha för-
svunnit i samband med 
inbrotten.

Kastade glas i hu-
vudet på sambon
misshandel En 
38-årig man från en 
kranskommun döms 
nu till skyddstillsyn för 
grov kvinnofridskränk-
ning. Mannen häktades 
i slutet av juni efter en 
rad våldsamma över-
grepp mot sin dåvarande 
sambo. Bland annat 
har 38-åringen tagit 
strupgrepp på sambon, 
kastat ett glas i huvudet 
på henne, sparkat och 
kastat omkull henne. 
38-åringen är sedan tidi-
gare dömd för liknande 
brott och har historik 
av blandmissbruk. Han 
döms därför till miss-
bruksvård.

Få olyckor trots sommarvärmen
Trots den extrema sommarvär-
men under juli månad har det 
skett få olyckor och bränder 
kopplade till värmen i Umeå. 
Det visar en undersökning som 
Umeå Tidning har gjort. 

sommarvädret Den extre-
ma värmen under juli månad 
innebar en ökad påfrestning 
på Umeåborna, som trots allt 
verkar ha klarat värmen bra. 
Ett fåtal personer har hört av 
sig till vårdcentralerna och 
Norrlands universitetssjukhus 
och klagat över besvär orsakat 
av värmen, men enligt Robert 
Ylipää, verksamhetschef för 
akutsjukvården i Västerbotten, 
handlar det om äldre personer 

och personer med en tidiga-
re sjukdomshistorik som på 
grund av detta haft svårt att 
klara värmen. 

Enligt uppgifter från SOS 
Alarm har det inte skett fler 
drunkningstillbud i juni och 
juli i år, jämfört med samma 
period förra året.  Senaste till-
budet inträffade i slutet av juli 
då en man hoppade från kyrk-
bron för att bada, men sjönk ef-
ter att han simmat några meter. 
Mannen fördes med ambulans 
till sjukhus där han sedan vår-
dades. 

Under vecka 30 utförde SMHI 
en klass 2-varning över länet 

och det var också under den 
veckan som temperaturer-
na steg över 32 grader. Enligt 
SMHI har det inte varit så 
varmt i Umeå på över 130 år.  
En klass-2 varning utfärdas 
när maximala dygnstempera-
turen ligger över 30 grader fem 
dagar i rad eller över 33 grader 
tre dagar i följd och kan innebä-
ra fara för allmänheten.  I länet 
har hela 72 skogsbränder skett 
under de två första sommar-
månaderna, men endast fem av 
dem har skett i Umeå.

– Under juli har det bara 
skett fem skogsbränder i 
Umeå så det har varit lugnt. 
Vi har haft större problem 
med brandvarnare som fått för 

sig att tjuta på grund av vär-
men trots att det inte brinner: 
Brandflygplanen har dock cir-
kulerat över länet och jag vet 
om kollegor i andra kommuner 
som haft mycket att göra, säger 
Rolf Lundin vid brandförsva-
ret i Umeå. 

Även om temperaturerna nu 
sjunkit en aning ser högsom-
marvärmen ut att hålla i sig, 
åtminstone ett tag till enligt 
SMHI. Robert Ylipää uppma-
nar folk att dricka mycket och 
få i sig salter för att inte bli ut-
torkade.

Marilén Karlsson
marilen.karlsson@umeatidning.se

Den extrema sommarvärmen gjorde att det var många som ville sola och bada. Trots det inträffade endast tre drunkningstillbud under 
juni och juli. 

FREDAG 1 AUGUSTI
12.50 Stöld, centrum
Polis kallas till Clas 
Olsson i MVG-gallerian 
efter att två män ertap-
pats med stulna varor. 
Männen grips på plats, 
och man upptäcker att 
de båda misstänkta har 
en preparerad väska.

23.29 Fylleri, centrum
En kraftigt överförfris-
kad man omhändertas 
på nattklubben Allstar 
på Renmarkstorget.

LÖRDAG 2 AUGUSTI
20.09 Trafikolycka, 
Alvik
En buss och en per-
sonbil kolliderar vid 
infarten till gokartbanan 
vid Alvik i Umeå. Endast 
plåtskador som följd.

02.00 Fylleri, centrum
En medelålders man 
som fått för mycket 
av semesterfirandet 
omhändertas för fylleri 
på krogen Allstar på 
Renmarkstorget.

03.00 Fylleri, centrum
Ytterligare en medelål-
ders man som fyllnat till 
omhändertas i centrala 
Umeå.

SÖNDAG 3 AUGUSTI
12.14 Blottare,  
Öst på stan
En man blottar sig för 
flera barn som spelar 
fotboll vid Minervasko-
lan. Mannen grips kort 
senare.

 

18.21 Blottare,  
Nydalasjön
Larm kommer in om en 
man som blottat sig för 
en nioårig flicka vid en 
grillplats. Mannen, som 
beskrivs som mörkhå-
rig och kortklippt och i 
30-årsåldern, försvinner 
från platsen.

20.06 Misstänkt  
rattfylleri, Hedlunda
En man i 50-årsåldern 
stoppas i en trafikkon-
troll och blåser positivt. 

Mannen tas med till 
polisstationen med 
blodprov visar att han 
ligger under straffgrän-
sen på 0,2 promille.

00.11 Stöld, centrum
Polispatrull möter upp 
ett ankommande tåg på 
centralstationen efter 
att tågpersonal larmat 
om en misstänkt stöld. 
Mannen grips efter att 
stulet gods hittas i hans 
bagage.

FOTO: MARILÉN KARLSSON

Så kan nya Wasa- 
express se ut
färja Här är första 
skissen på den nya färjan 
som ska köra över kvar-
ken.  Skissen är ett för-
slag från finska Wärtsilä 
Oyj Abp som ska designa 
den nya färjan för Kvar-
kentrafiken. Designfasen 
planeras vara färdig till 
andra kvartalet 2015.

… mil långt är cykellop-
pet Ride of Hope som 

arrangeras av Barncan-
cerfonden och syftar till 
att samla in pengar till 

organisationen. Startskot-
tet för loppet gick i Umeå 
i måndags och cyklisterna 

går gemensamt i mål i 
Stockholm på söndag.

100
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POTATISGRATÄNG
Kvantumköket .            
Jfr pris 119:00/kg.

11:90 /hg

INLÄGGNINGAR   
Riddeheims.  Olika sorter. 
Lösvikt över disk
Jfr pris 199:00/kg.      

19:90 /hg

LÖJROM
Bottenvikens . 300 g .    
Jfr pris 996:66/kg.

299:00/st

SPINATA CALABRESE
Bonvini  .     Skivad över disk.
Jfr pris 199:00/kg.

19:90/hg

MAGNIFICOSALAMI
Bonvini . Skivad över disk. 
Jfr pris 299:00/kg.

29:90 /hg

BASTURÖKT SKINKA   
Ugglarps. 
Jfr pris 199:00/kg.      

19:90 /hg

KOKT GOURMETSKINKA
Gourmetgruppen. Skivad över disk.
Jfr pris 199:00/kg.

19:90/hg

LAX & RÄKBAKELSE
Kvantumköket.

59:90/st

Kräftpremiär!

Priserna gäller v 32 • 4/8–10/8 2014 med reservation för slutförsäljning.

VARJE DAG!
matglädje

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.

Öppet alla dagar 

Se veckans blad på 
våran hemsida: 

ica.se/kvantumumea 
för alla veckans 

erbjudanden

 FLÄSKKARRÉ 
 Ursprung Sverige.   Storpack.   Med 

ben. I skivor. Naturell, BBQ. Av gris.  
Max 2 köp/hushåll.

 49  90  /kg 

MELONER
Spanien. Klass 1. Honungs-, 

Galia-, Cantaloupe-, 
Piel de Sapomelon. 
Gäller hel melon. 

Max 2 meloner/hushåll.

10k 
/kg

KLIPP!

 49    90  /kg 
 PRÄST, GREVÉ, 

HERRGÅRD 
 Ostexperten.   

Ca 700 g.   28–35%.     
Max 2 köp/hushåll.  

Veckans självscanningsvaraVeckans självscanningsvara

Öppet alla dagar Vi på ICA Kvantum har en hjärtstartare Öppet alla dagar Öppet alla dagar 

Veckans självscanningsvaraVeckans självscanningsvara

PÅLÄGGSKUPAN
GØL. 125–150 g. 

Jfr pris 80:00–66:67/kg. 
Max 1 köp/hushåll. 

10k 
/st

 BAGUETTE PARISIEN 
 Bonjour.   440 g.   Butiksbakad.   

Jfr pris 22:72/kg.      

 10  k     /st 

 VÄSTERBOTTENSPAJ 
 Carolines kök.   800 g.     

Jfr pris 74:87/kg.     
Max 2 köp/hushåll.  

 59    90  /st  59     59     59    909090
 Ett parti  Ett parti  RÄKOR MED SKAL 

 Polar seafood.   500 g.   70/90. 
Djupfrysta.   

Jfr pris 59:80/kg.      

 29    90  /st  29     29    909090
 Ett parti  Ett parti 

 1,8 kg

 49     49     49     49    
KLIPP!

 89  :-    /st 
 KYCKLINGFILÉ 

 ICA.   1,8 kg.   Fryst.   
Jfr pris 49:44/kg.   

Max 2 köp/hushåll.  

ANMÄL DIG REDAN IDAG 
TILL VÅRA KURSSTARTER!

KÖRGLÄDJE 
FRÅN 

GRUNDEN!

Västra Kyrkogatan 8 A (vid p-huset Nanna), 
090–13 35 53 | www.umeavannas-tra� kskola.se

Gymnasiepaket 
B-körkort

NU 4 995:- 

UTÖKAT 
B-KÖRKORT, 
BE-KÖRKORT
Ring för kurs 
och info

MC-KÖRKORT
Löpande kursstarter

AM-KÖRKORT
Löpande kursstarter

Hungrigare och modigare.
Som en utmanare ska vara.

Fri som fågeln



12 7 augusti – 13 augusti  2014 ·  ume å tidningekonomi

AFFÄRSPROFILEN

FO
TO

: J
O

H
AN

 E
N

G
M

AN

Rivia Oliveira Rivia Sports

Efter att ha rest världen över som elitspelare 
i beachvolley såg Rivia Oliveira ett behov av 
snygga och trendiga träningskläder. Snart 
föddes idén om ett eget klädmärke – som nu 
lanseras på butiken Kii i Umeå.

Hur kommer det sig att du satsar på eget kläd-
märke?
– Tidigare när jag spelade beachvolley saknade 
jag verkligen variation i utbudet. När jag besökte 
släkten i Brasilien förra sommaren fick jag kon-
takt med en fabrik, som sedan skickade tygpro-
ver och förslag på modeller – då bestämde jag 
mig för att satsa. Allt tillverkas i Brasilien. 

Hur ser Rivia Sport ut?
– I den första kollektionen handlar det framför 
allt om tights och toppar. Det är färgglada prints 
med leopardmönster och blommor. Lite mer 
fashion än traditionella träningskläder.

Det finns en sporttrend även hos traditionella 
modeföretag i dag, vad tror du att det beror på?
– Man säger ju att »strong is the new skinny«, 
och det märks verkligen. Träningstrenden är 
stark. I dag använder många träningskläder även 
i vardagen, kan gå på stan i tights. Det här är en 
bra trend, folk tränar och tar hand om sig, och är 
inte rädda att visa upp sig. Men jag tycker fram-

för allt att man ska vara stolt över det man har 
– det har jag nog från Brasilien. Där är man inte 
rädda för tighta kläder oavsett hur man är byggd!

Var kommer dina kläder att säljas?
– Till att börja med lanseras kollektionen på Kii, 
där kan man komma in och känna och klämma 
lite på grejerna. Annars kommer det i första 
hand att säljas via webben, men jag har varit i 
kontakt med ett par butiker i Göteborg som är 
intresserade också. Vi bygger upp det eftersom.

Jonas Pekkari
jonas.pekkari@umeatidning.se

»I Brasilien är man inte rädda för att ha tighta kläder – oavsett hur man är byggd«

FAKTA RIVIA OLIVEIRA
Ålder: 29 år.
Bor: Haga.
Gör: Marknadsansva-
rig för krogarna Allstar 
och Invito. Driver Rivia 
Sports och tävlar i 
beachvolley.
Bakgrund: Meriterad 
Beachvolleyspelare 
med bland annat ett 
SM-guld i bagaget. 
Uppvuxen i Manaus 
(Amazonas) och Göte-
borg, men bor i Umeå 
sedan åtta år tillbaka. 
Har studerat Service 
Management vid Umeå 
Universitet.
 
FAKTA  
RIVIA BRANDS AB
Bolagsform:  
Aktiebolag.
Registreringsår: 2014
Verksamhet: Designar 
och säljer märket Rivia 
Sports.
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090 - 13 40 00
www.jobmeal.se

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

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

Bastu med gänget
Boka bastuflotten så kan hela gänget slappa och umgås. 
Avsluta med middag i vår vackra Älvskåta. Pris: 695 kr/p 
– minst tio personer.  Välkommen! 

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

INSPIRATION FRÅN KAKELHUSET

Alltid redo med varmt inbjudande vatten att sjunka 
ner och koppla av i. Förändra tillvaron för alltid med 

ett eget Spabad, en fulländad njutningsmaskin. 

Pool hemma!

Besök vår stora utställning!

Kom och se vårt Noliaerbjudande 
i butiken!
T.o.m. 15/8

Lärlingsgatan 34 C, 904 22 Umeå 
Tel. 070–631 55 26 | smetanasmaleri.se

SMETANASMETANA

design, måleri &  kakel

Enkelt, smidigt & 
rätt från början!

Vi har målare, snickare & 
plattsättare  – en kontakt 
för hela jobbet!

Kontakta oss på 
070–631 55 26 eller
info@smetanasmaleri.se

Välkommen på 
lyxig Krä�skiva

Fredag 15 augusti
395kr

Endast bordsbokning

För bokning och mer
 info ring 090 13 76 00

www.baggboleherrgard.se

Kräftor, Rökta räkor, sallader, 
nybakat bröd & såser

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

MODENYHETER!
Nu packar vi upp nyheter 
varje dag i butiken.

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

KJELLINS GULD
etabl. 1887

Det � nns en stor brist på båtplatser i älven 
och särskilt centrala lägen. Vi kan nu erbjuda 
plats på Öbacka Strand med byggstart under 
hösten. Ett antal båtplatser à 2,5 meter med 
6 meters bommar � nns kvar att boka sig för. 

Vid Skogens Hus på Teg � nns en plats kvar att boka sig för! 
Platserna tilldelas i turordning efter anmälan inkommit!

30 nya båtplatser 
i Umeå centrum!

Anmäl ert intresse till Andelsbryggor i Norr: 
hakan.jonsson@umea.com
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Nya bolag
S: Styrelseledamot
s: suppleant
V: Verksamhet
B: Bolagsman

Hyr det du behöver av andra 
istället för att köpa ytterliga-
re en pryl som samlar damm 
i förrådet. Det är idén bakom 
Umeåföretaget Delbar.se:s 
nya tjänst.
– Syftet är en ökad hållbar-
het i praktiken, såväl ekono-
miskt som miljömässigt och 
socialt, säger företagets vd 
Niklas Jansson.

hållbart delande För många 
är det kanske inte något nytt 
fenomen att låna ut röjsågen 
till grannen eller ett festplagg 
till bästa kompisen. Nystartade 
Umeåföretaget Delbar.se vill ta 
delandet till nästa nivå – när 
fler privata egendomar kan hy-
ras ut till många fler. I juli öpp-
nade företaget sin onlinetjänst 
där privatpersoner kan hyra ut 
i stort sett allt – från hushålls-
maskiner och fritidsprylar till 
släpvagnar och båtar. 

– Idén uppkom när vi i ett 
kompisgäng satt och snackade. 
Vi var alla i samma ålder, 35-40, 
och alla hade förrådet och gara-
get fullt av prylar. Till exempel 
hade alla en högtryckstvätt, som 
man normalt använder i fem 
minuter, berättar Niklas Jans-
son, numera vd för Delbar.se. 

Efter att sajten lanserades har 
det, kanske föga förvånande, 
visat sig att fler besitter prylar 
de inte använder kontinuerligt. 
Responsen på Delbar.se har va-
rit väldigt positiv enligt Niklas 
och flera annonser ligger redan 
ute på sidan. 

– Det är ju en ny grej som 
innebär ett nytt beteende, men 
Umeå känns helt perfekt att 
lansera det i. Det är en ung stad, 
med hög IT-vana och här tänker 
vi mer tillsammans. 

Tanken med sajten är större 
än att företaget ska tjäna peng-

ar, menar Niklas Jansson. Ett 
högre syfte är ökad hållbarhet i 
praktiken.

– Varje transaktion man gör 
på Delbar är en transaktion i 
rätt riktning för ökad hållbar-
het. Dessutom ger det en social 
hållbarhet, när människor möts 
för att låna saker av varandra. 

Idén med delandeekonomi är 
inget nytt enligt Runar Bränn-
lund, forskningsledare vid 
Institutionen för nationaleko-
nomi vid Umeå universitet. 
Däremot har tekniken gjort att 
omfattningen av den i dag är 
större. 

– Det passar bra nu när vi 
har internet och får ut infor-
mation snabbt. Förr behövdes 
till exempel en anslagstavla om 
man ville hyra ut något, säger 
Brännlund.

Vad kan effekterna bli om 

vi börjar dela saker i större 
utsträckning istället för att 
konsumera nytt?
– Om vi nyttjar saker längre 
istället för att slänga dem är 
det bra. Men vi ska inte tro det 
blir några jätteeffekter för mil-
jön, eftersom vi istället flyttar 
konsumtionen när vi sparar 
pengar och kanske istället åker 
till Grekland på solsemester. 
Men i grunden är det jättebra 
med sådana här tjänster.

Anna Bergman
anna.bergman@umeatidning.se

Hållbar tanke  
bakom delbar sajt 

▴ Niklas Jansson tror på en ljus framtid för 
delande företag. – Och ju fler som är med 
ju bättre blir det, säger han.

FOTO: ANNA BERGMAN

Det är ju en ny 
grej som innebär ett 

nytt beteende, men 
Umeå känns helt 

perfekt att lansera det 
i. Det är en ung stad, 
med hög IT-vana och 

här tänker vi mer 
tillsammans. 

Krallig, Umeå, I: 
Hedlund, Hans Kristof-
fer, Umeå, Personlig 
instruktion inom 

styrketräning, skriva 
kostscheman för en 
hälsosam livsstil och 
träna idrottare.

Sharif lots, Umeå, I: 
Hassan, Abdiaziz Sha-
rif, Umeå, Föremålet 
för bolagets verksam-
het är att bedriva per-
sonaluthyrning samt 
lotsverksamhet för 
nyanlända och förenlig 
verksamhet.

Leif Johansson sälj 
och utbildnings-
konsult, Umeå, I: 
Johansson, Lejf Olov 
Bertil, Umeå, Sälj 
och utbildningsupp-
drag inom medicinsk 
teknik.

Surdegskultur i Bro-
parken Handels- 
bolag, Umeå, B: 
Nilsson Persson, Nils 
Casper Börje, Umeå, 
B: Olsson, Carl-Jo-

han Peter, Umeå, B: 
Olsson, Josefin C A N, 
Umeå. Brödförsäljning 
och caféverksamhet.

AB BergFors Umeå, 
Umeå, S + ordf: 
Forsén, Klas Peter, 
Umeå, S: Bergner, 
Karin Teresa, Umeå, S: 
Bergner, Lars Anders 
Jakob, Umeå. Fastig-
heter, hyreslägenheter 
och tjänster inom 
fastighetssektorn.

Försäljning av varor 
i form av exempelvis 
byggprodukter.

Fibona Group Sales 
AB, Umeå, S: Nilsson, 
Anders Samuel, 
Umeå, s: Nilsson, Rolf 
Christer, Angered. 
Bemanning och 
organisationskonsult 
samt därmed förenlig 
verksamhet.

Muraren i Norr AB, 
Umeå, S: Kallo, Jarno 
Juhani, Umeås: Nils-
son, Anna Maria Jose-
fin, Umeå. Murning & 
putsning, skorstensre-
noveringar, bakugnar, 
kakelugnar, eldstäder, 
spiskåpor, kakel & 
klinker, badrumsreno-
veringar, montering av 
kaminer & modulsk-
orstenar, betonggjut-
ning.

Klart med IKEA 
varuhuschef
ledning Arbetet med 
rekrytering av personal 
till det nya IKEA-varu-
huset i Umeå har börjat, 
och nu är tjänsten som 
varuhuschef tillsatt. Mari 
Gustavsson, tidigare 
varuhuschef i Hapar-
anda, kommer att stå 
vid rodret när butiken 
öppnar under kommande 
vintern. Ytterligare 150-
180 medarbetare kom-
mer att anställas inför 
öppningen.

Nordea sänker  
bundna boräntor
räntor  I tisdags sänk-
te Nordea sina bundna 
bolåneräntor med 0,5 
procentenheter. Med de 
nya sänkningarna kom-
mer ett tvåårigt bolån 
att kosta 2,48 procent 
medan den som bundit 
på fem år får en ränta på 
3,10 procent. Den rörliga 
tremånadersräntan ligger 
oförändrat kvar på 2,43 
procent.

… procent av alla åskska-
dade föremål som anmäl-
des till Folksam förra året 
var datorer och tv-appa-
rater. Skador orsakade 

av blixtnedslag på övrig 
hemelektronik är inte alls 

lika vanligt.

59,4

Mari Gustavsson.

Ny jaktbutik öppnar
nyetablering På lördag 
öppnar jaktbutiken Vilta 
på Teg. Ägarna Pernilla 
Nilsson och Ewa Ren-
konen säger sig ha tagit 
fasta på att intresset för 
jakt ökat främst bland 
unga och kvinnor när 
det kommer till valet av 
utbud i butiken:
    – Det är inte alltid lätt 
för kvinnor att hitta pas-
sande figursydda jakt-
kläder, men det är en del 
av det vi kommer kunna 
erbjuda, säger Pernilla. 

Förutom kläder och 
utrustning kommer kun-
derna erbjudas allt som 
behövs till jakthunden.
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Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Frivilliga sjöräddare sedan  1907.

Oroa dig inte. 
 Jag går bara ut när det är lugnt.,,

,,

Har du hört det förut? Då skulle vi vilja ha din 
hjälp. Nästa gång någon säger ungefär så, kan 
du berätta att det är som farligast när det är fi nt 
väder. Alla kan få problem till sjöss och då blir 
det snabbt vått, kallt och väldigt ensamt där 
ute. Ändå fi nns det båtägare som inte är med 
i Sjöräddningssällskapet och som kanske inte 

ens vet att vår förebyggande utryckning ingår 
i medlemskapet. Den innebär att vi kommer 
och hjälper till när det behövs, långt innan det 
blir akut fara för livet. 

Vi är en ideell organisation med en enda 
viktig uppgift – att rädda liv till sjöss. Tack vare 
2 000 välutbildade frivilliga sjöräddare kan vi 

ha jour dygnet runt längs hela svenska kusten 
och de stora sjöarna. Men för att kunna fort-
sätta behöver vi ditt stöd. Ge ett bidrag eller bli 
medlem på sjoraddning.se. 

Eller ring 077-579 00 90 och prata med oss.

TÄVLING
VINN EN GRILLMIDDAG

FÖR 6 PERSONER!

FÅNGA ETT HÄRLIGT
 GRILLÖGONBLICK & TAGGA

#COOKINGUMEABBQ

cookingumea

Följ oss på 
Instagram

www.cookingumea.se • jorgen@cookingumea.se • 090 77 85 88

Svara på frågan: Hur många länder finns Leos lekland i?  
1. Två   x. Ett   2. Tre

Mejla ditt svar, namn och adress till: tavling@umeatidning.se 
Ange »Tävling Leo« som rubrik. Senast 11 augusti vill vi ditt svar.  

Vinnarna presenteras i Umeå Tidning den 14 augusti.

Vinn ett 
barnkalas!

Tävla med Leos Lekland  
och Umeå Tidning.
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Fastigheter med nya ägare
Form: Vanligt köp
Församling: Teg
Adress: Krusbärsvägen 52E
Pris: 2 840 000 kr
Taxeringsvärde: 1 628 000 kr
Säljare: Robertsson, Berit 
Inga-Lill Marianne & Roberts-
son, Leif Göran
Köpare: Qwarforth, Christina 
Margareta & Qwarforth, Gustav 
Reinhold Conny
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Hörnefors
Adress: Norrbyn 206
Pris: 1 000 000 kr
Taxeringsvärde: 759 000 kr
Säljare: Utterström, Anna Ina 
Carolina & Åström, Sven Peder
Köpare: Lundholm, Anna Elin 
& Strömgren, Per Åke Einar
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Umeå Landsför-
samling
Adress: Tröskvägen 7
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 1 626 000 kr
Säljare: Antonsson, Lilly Ingrid 
Köpare: Antonsson, Per Martin 
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Gåva
Församling: Sävar-Holmön

Adress: Sävarberg 14
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 714 000 kr
Säljare: Öhman, Ulf Erik 
Halvard 
Köpare: Aspenbäck, Asta Irene 
& Öhman, Ulf Bert-Gunnar Öh-
man, Erik Hans Östen Öhman, 
Karin Britt Inger
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Holmsund
Adress: Åsen 10
Pris: 1 450 000 kr
Taxeringsvärde:  – kr
Säljare: Nordström, Ulf Mikael 
Köpare: Gothnell, Yvonne 
Elisabeth & Gothnell, John 
Mikael
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
fritidsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Tavelsjö
Adress: Altjärn 13
Adress: Altjärn 15
Adress: Altjärn 17
Pris: 4 600 000 kr
Taxeringsvärde: 2 261 000 kr
Säljare: Hällström, Mats Göran  
Köpare: Jonsson, Per Hampus  
Fastighetstyp: Bebyggd lant-
bruksenhet

Form: Vanligt köp
Församling: Ålidhem
Adress: Älvans Väg 19D

Pris: 2 510 000 kr
Taxeringsvärde: 1 503 000 kr
Säljare: Björkman, Jon Ola 
Fredrik & Björkman, Sonja 
Miranda
Köpare: Hållstrand, Nils Johan 
Peder & Wojnecka, Daria
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Teg
Adress: Ansmark 234
Pris: 50 000 kr
Taxeringsvärde: 2 282 000 kr
Säljare: Hertsberg, Sven 
Hilding  
Köpare: Hertzberg, Sven Arne 
Mikael  
Fastighetstyp: Bebyggd lant-
bruksenhet

Form: Vanligt köp
Församling: Umeå Landsför-
samling
Adress: Östra Tingsvägen 7
Pris: 2 900 000 kr
Taxeringsvärde: 1 969 000 kr
Säljare: Johnsson, Ronny & 
Jonsson, Ingalill Alfhild
Köpare: Enqvist, Per David & 
Nilsson, Erika Kristina
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Sävar-Holmön
Adress: Slåttervägen 2
Pris: 1 090 000 kr

Taxeringsvärde: 764 000 kr
Säljare: Hultman, Annica & 
Gabrielsson, Peter
Köpare: Lönnberg, Björn 
Andreas  
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Teg
Adress: Bondegatan 27
Pris: 4 600 000 kr
Taxeringsvärde: 2 625 000 kr
Säljare: Renman, Kajsa Kristi-
na & Renman, Nils Erik Stefan
Köpare: Nordberg, Lars Andre-
as & Nordberg, Sandra Reihan
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Gåva
Församling: Teg
Adress: Bösta 70
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: – kr
Säljare: Löfdahl, Barbro 
Eleonora  
Köpare: Johansson, Karl-Johan 
Christoffer & Holmgren, Karin 
Lillian
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
tomtmark till helårsbostad

Form: Vanligt köp
Församling: Hörnefors
Adress: Persskär 30
Pris: 855 000 kr
Taxeringsvärde: 654 000 kr
Säljare: Byström, Ingrid Anita 
Charlotta  
Köpare: Lydig, Karl Johan Da-
vid & Lydig, Anna HelenLydig, 
Nils Yngve Peter
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
fritidsbostad för 1-2 familjer

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Hörnefors
Adress: Envägen 4
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 894 000 kr
Säljare: Adak, Mustafa Halim 
& Adak, Serife
Köpare: Adak, Mustafa Halim  
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Gåva
Församling: Umeå Stadsför-
samling
Adress: Myrvägen 9
Pris: – kr
Taxeringsvärde: 2 113 000 kr
Säljare: Lindström, Curt Olov 
& Svensson, Britta Mariann
Köpare: Uusitalo, Pia Charlotta 
& Uusitalo, Yngve Markus
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Vännäs
Adress: Örsbäck 8
Pris: 710 000 kr
Taxeringsvärde: 393 000 kr
Säljare: Nilsson, Anna Elvy 
Kristina  
Köpare: Ålstig, Erik Rikard 
Daniel  
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

Form: Vanligt köp
Församling: Hörnefors
Adress: Ragnars Väg 13
Pris: 2 135 000 kr
Taxeringsvärde: 922 000 kr
Säljare: Lindgren, Kristina & 
Lindgren, Tore
Köpare: Forsmark Mattsson, 
A Kristina I & Mattsson, Hans 

Rudolf Michael
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
fritidsbostad för 1-2 familjer

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Umeå Landsför-
samling
Adress: Piparböle 11
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 359 000 kr
Säljare: Vaara, Tore Axel & 
Vaara, Mona Elisabeth
Köpare: Vaara, Tore Axel 
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
fritidsbostad för 1-2 familjer
Form: Vanligt köp
Församling: Hörnefors
Adress: Skärpevägen 7
Pris: 1 300 000 kr
Taxeringsvärde: 955 000 kr
Säljare: Stenmark, Eva Ulrika 
Katarina  
Köpare: Sandberg, Anette 
Elisabeth & Holmberg, Bo 
Mikael
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
fritidsbostad för 1-2 familjer

Form: Arv,tes,bpt,bod
Församling: Vännäs
Adress: Brån 124
Pris:  – kr
Taxeringsvärde: 876 000 kr
Säljare: Hallbjörk, Maria & 
Hallbjörk,Paul
Köpare: Hallbjörk, Paul Johan 
Antonio  
Fastighetstyp: Småhusenhet, 
helårsbostad för 1-2 familjer

BYGG TRYGGT MED OSS!
Ring Anna, 070-307 44 90

Portbolaget i Umeå AB
Spinnvägen 1, Tel: 090-12 06 20

Du vet väl om att du kan köpa 
din nya ytterdörr hos oss? 
Vi erbjuder Leksandsdörrens 
breda sortiment och har även 
ytterdörrar och garageportar 
som matchar varandra.

Välkommen till din 
port- och dörrexpert!

Köp din ytterdörr hos oss!
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
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Rosenbergs Tak & Byggservice
0738-19 21 89 alt. 0047/938 34 199

Lasses 
Takmålning!
Målning av alla typer av 
tak, utomhus.
Vi använder Norsk 
takfärg, samma 
som på stora fartyg.

Även rödfärgs-målning, 
Rostskydds-behandling.

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.

MÄSSPRISER 
I BUTIKEN!

Vi har paketlösningen för dig – allt från eget snickeri, 
måleri, snickare, plattsättare, elektriker och rörmokare.

– Köket färdiginstallerat hos dig inom 1 vecka!

Formvägen 3   
tel 090-18 92 80  

 www.miljokok.com

Räntefritt 
24 månader

Passa på nu när rotavdraget finns!
Vi erbjuder inglasningar för alla behov. Modern design och 

skräddarsydda efter dina önskemål, med hela spannet 
från enkla system som skyddar mot väder och vind till 

avancerade system som håller värmen vintertid.

Även stort sortiment av markiser och persienner.

www.umeaglas.se 
Spårvägen 8, Västerslätt
090-70 65 40

Skapa ditt eget personliga
uterum eller inglasning!

Umeå | 075-241 11 95

 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.

Fatv. 11, Ersboda, Umeå
070–322 86 88

www.husvagnsdoktorn.se

– SKADAD 
HUSVAGN?

Boka tid före 
29 augusti

 så bjuder vi 
på själv-
risken!

VATTEN & ENERGIBORRNING 
VI HAR MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET!

TOMAS 070–517 72 61, JÖRGEN 070–340 34 80   
WWW.BRUNNSBORRARNA.SE

Cementvägen 18
090–18 18 95 | bula.se

Mån–tors 8–17
Fre 8–15, Lunch 12–13

Ny & begagNad 
iNredNiNg för 

ert koNtor!

Öppet: Må-to 9–18, fr 9–17, lö 10–14

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

Byt ut din

båtmotor!
Byt ut din

båtmotor!

F50 ELPT EFI 50 HK

59.900:-

Lokala nyheter, varje dag. 
På umeatidning.se.
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År 1999 testade Isabel 
Karlsson för första gången 
rullstolsinnebandy. Hon 
fastnade direkt för sporten 
men hon har nu lagt klubban 
på hyllan och i stället verkar 
hon som ledare och kämpar 
för att fler ska våga pröva på 
sporten. 

rullstolsinnebandy 
De senaste åren har Umeå han-
dikappidrottsförenings rull-
stolsinnebandysektion spelat 
i Sverigeserien och mött de 
absolut bästa lagen i Sverige. 
Laget ställde även upp under 
SM-veckan i vintras i Umeå, 
men till kommande säsong 

kommer de gå ner en division 
och spela i utvecklingsserien. 
Anledningen till detta är främst 
att de har väldigt svårt att hitta 
spelare.

– Att hitta spelare är det 
vi främst jobbar med. Våra 
spelare har även väldigt olika 
grava handikapp, vissa har 
väldigt lätta och kan gå med-
an vissa knappt kan röra sig.
Därför skulle vi behöva två 
träningsgrupper, säger Isabel 
Karlsson. 

De bästa lagen i Sverige består 
nästan enbart av spelare med 
förvärvade handikapp, medan 
nästan alla spelare i Umeå har 

medfödda handikapp. Detta 
gör att de har betydligt svårare 
på planen, men glädjen sprud-
lar när de träffas.

– Det är många av spelarna 
som inte har jobb och har svårt 
att ta sig ut och då är våra trä-
ningar och matcher väldigt bra 
för dem rent socialt och vi har 
väldigt roligt när vi träffas. Det 
är också främsta anledningen 
till varför jag hållit på så länge!

För att hitta nya spelare har Isa-
bel börjat planera en prova på-
dag i egen regi, den 31 augusti. 
Det har tidigare arrangerats 
prova på-dagar, men då har 
hon själv inte dragit i trådarna.

– Tidigare år har det ibland 
kommit endast en eller två per-
soner. I år hoppas jag på betyd-
ligt fler och det har redan hört 
av sig en kille som har ett för-
värvat handikapp. Hoppas han 
har kompisar som också vill 
pröva på.

Du behöver inte vara handi-
kappad för att spela rullstol-
sinnebandy, vilket Isabel och 
hennes kompisar fick uppleva 
i deras första match någonsin. 

– Jag tror vi förlorade med 
40-0 och efter matchen ställde 
sig flera spelare upp och gick 
därifrån. Själv hade vi flest 
tjejer i laget som var i tio års- 

Rullstolsinnebandy  
– en sport för alla

För att locka fler att prova på rulltolsinnebandy har Isabel Karlsson planerat en prova-på-dag för allmänheten den 31 augusti.

Spelarfokus  
inför kommande 
baseballsäsong
baseball Umeå base-
ballag spelade sin sista 
match för säsongen  
i söndags. Seniorherrar-
na mötte serieledande 
Rättvik. Första matchen 
förlorade Umeålaget med 
1-18, men i andra match-
en var det Umeå som 
tog ledningen och sedan 
vann matchen med 7-3.      

Tränare Niklas Ed-
lund säger till Umeå Tid-
ning att man inför nästa 
säsong kommer kunna 
fokusera mer på spelarna 
då man hunnit bygga fär-
digt softball-och baseball 
planerna och därför tror 
han på ett bättre resultat 
nästa säsong. 

… personer satt på läkta-
ren när Björklöven hade 
sin första isträning för 
säsongen i måndags.

400

Agnes Nordström 
stannar i Udominate
basket Udominates 
stabila guard Agnes 
Nordström har skrivit  
på för ytterligare ett år  
i Umeå. 
     – Vi är glada att Agnes 
väljer att stanna. Det 
visar att vi är en klubb 
man vill spela med, 
och att vi kan vara med 
och tävla om de ädlaste 
medaljerna, säger lagets 
coach Bo Ågren.

 Kontraktet innebär 
att laget har åtta klara 
spelare i truppen, bland 
annat gjorde man i mit-
ten av juli klart med den 
litauiska landslagsstjär-
nan Lina Pikciute. 

Gick två ronder  
med bruten käke
mma Umeåfightern 
Andreas Ståhl förlo-
rade sin efterlängtade 
UFC-debut i slutet av 
juli. Han mötte Gilbert 
Burns, och en stenhård 
uppercut från amerika-
nen i slutet av första ron-
den försvårade fighten 
för Umeåfightern.    

Nu visar det sig att 
Ståhl gick de sista två 
ronderna med bruten 
käke och näsa.
     – Jag kände att övre 
tandraden var helt lös, 
men trodde inte att det 
var så illa, säger Andreas 
Ståhl till Norran.
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FAKTA ISABEL KARLSSON
Ålder: 26 år.
Bor: Ålidhem.
Familj: Mamma och min bror 
bor här i Umeå. 
Klubb: Umeå Handikap-
pidrottsförening.

FAKTA 
RULLSTOLSINNEBANDY
• Rullstolsinnebandyns 
seriespel startade i Sverige 
1997. 
• Första Riksmästerskapet 
spelades 2004. 
• Samma år kom även spor-
ten med i Svenska Handi-
kappidrottsförbundet. 
• Det finns omkring 100 
spelare.
• Reglerna skiljer sig inte 
mycket från den stående 
innebandys regelverk. Det 
finns dock 20 tilläggsregler 
för att få spelet till att funge-
rar när rullstol används. 

åldern, det var en liten chock 
att se, blickar Isabel tillbaka 
med ett skratt.

Laget har utvecklats mycket 
sedan 1999 och när de i vint-
ras mötte samma lag som de 
förlorade med 40-0 mot vann 
de med 4-0. Nu hoppas hon att 
laget kan hitta fler spelare som 
vågar komma och pröva så att 
laget kan utvecklas mer.

– Det är lite tråkigt för våra 
bästa spelare, men drömmen 
vore att få två träningsgrupper 
och åter kunna anmäla oss till 
Sverigeserien.  

Erik Åström
erik.astrom@umeatidning.se

     Jag tror vi förlorade med 
40-0 och efter matchen ställ-
de sig flera spelare upp och 
gick därifrån.

Främsta anledningen till att Isabel har hållit på så länge med 
rulltolsinnebandy är för att det är roligt och socialt.

FOTO: ERIK ÅSTRÖM

Obbolavägen (vid Expo Stormarknad) på Teg
090–17 80 40 | www.cmcykel.se

AUGUSTIREA!!!
20 % PÅ ALLA CYKLAR I BUTIK 

Gäller t.o.m. 30/8

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

  

Umeå Vatten och Avfall AB  |  www.umeva.se   
Facebook Twitter Instagram: umevattenavfall

Inför 2015 gör vi en 
miljöalmanacka till alla 
59 165 hushåll i Umeå 
och vi behöver fina 
bilder till den. 

Välkommen, proffs 
som amatör, att delta 
i vår fototävling! Vinnare får, förutom äran av 
publicering, priser från UMEVA.

Tänk klurigt, vackert eller konkret utifrån temat:

Källsortering och en frisk miljö

FOTA & VINN!

Delta senast måndag 15 sep 2014. 
Läs mer på: 
www.umeva.se/tavling 

QR-koden tar dig dit.

4 995:-

Gymnasiepaket
B-KÖRKORT

 kskola.se
Västra Kyrkogatan 8A (vid p-huset Nanna) 090-13 35 53
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SPORTPROFILEN

Fenomenet föräldrar som 
agerar Landslags-coacher
Föräldrar som sitter vid sidan av planen och till-
sammans med tränarna agerar landslags-coacher. 
Många texter har skrivits om fenomenet och fler 
bör skrivas. Jag har dömt några fotbollsmatcher, 
två när jag tänkte att jag behövde ett roligt extra-
knäck. Min första var för åttaåringar. Det var en 
snabb tjej i ena laget som hade bollen och var på 
väg mot mål, bakom henne var det en tjej som inte 
var lika snabb men som försökte ta bollen ifrån 
henne. Hon sparkade för att nå bollen men träffade 
den andra flickans ben. Det händer, speciellt i en 
ålder där vissa spelar just bara för att det är kul 
och inte för att de är stjärnor. Jag dömde frispark 
och sprang fram för att kontrollera att allt gick bra. 
Deras coach kommer fram och gnäller högljutt om 
att det borde vara »friläges«. För en åttaåring. Som 
bara inte hängde med. 

Någon förälder på sidan slänger ur sig något om 
att domaren borde öppna ögonen för det var ju »en 
solklar 'friläges' ». Vad händer? Jo, alla i det anfal-
lande laget börjar säga precis samma saker. Vet de 
ens vad det de säger betyder? Antaligen inte. Tittar 
de uppspelt från föräldern till coachen och sedan 
på varandra? Ja. »Du måste ju döma friläges« säger 
en och de andra instämmer, någon mumlar något 
om att jag inte har någon koll alls. 

Två vuxna människor tycker alltså att jag borde ge 
en åttaåring rött kort, en åttaåring som för övrigt 
såg gråtfärdig ut, för att det är vad man tilldelar 
någon när de fäller 
någon som har ett 
friläge. Man ger 
inte ens kort åt 
barn i den åldern. 
Skulle det någon-
sin vara något med 
ont uppsåt eller 
grova ord så är det 
rätta bara att säga 
åt dem att gå och 
sätta sig och upp-
mana deras tränare 
att ta itu med. 

Den här incidenten skedde inte på grund av 
elakhet. Inte ens i närheten. Men när en tränare 
inte kan hålla tyst utan måste säga något så är det 
precis så här det blir: barnen tar efter. Det spe-
lar ingen roll att du säger innan matchen att det 
inte är okej att käfta emot domare; om du själv 
gör det kommer barnen också att göra det. Att en 
förälder istället för att vara åskådare också lägger 
sig i är, inte bara onödigt utan också fullkomligt, 
oacceptabelt. Att det i min andra match någonsin 
var föräldrar som skrek att jag bara dömde åt ena 
hållet och att jag borde syssla med något annat fick 
mig helt enkelt att ge upp. När matchen närmade 
sig sitt slut dömde jag frispark 
varpå en förälder skrattade och 
sa »jaså, nu passar det?«. 
Två sekunder senare sprang 
en av pojkarna förbi mig och 
sa. Exakt. Samma. Sak. Jag 
sa åt honom att hålla tyst 
och spela istället. Min 
sista insats någonsin 
inom yrket domare.  Jag 
var femton. 

krönika
Veckans krönikör: elin öhlund svensson är 
journaliststudent med förkärlek till sport och glass.

Att en förälder 
istället för att vara 
åskådare också 
lägger sig i är, inte 
bara onödigt utan 
också fullkomligt, 
oacceptabelt.

Umeåstjärnan och SM-vin-
naren Viktoria Tegenfeldt är 
överväldigad efter SM-medal-
jerna för snart en vecka sedan 
och trots att hon försöker ta en 
säsong i taget har den gåg-
na helgens framgångar gett 
mersmak. 

Du tog guld på 1500 meter löp-
ning och brons på 800 meter. En 
klassisk fråga, hur känns det?
– Det känns överväldigande. Pu-
bliken var ett så bra stöd och att 
jag fick höra massa hejarop och 
lyckönskningar innan loppen 
gjorde att jag blev ännu mer tag-
gad. 1500 meters loppet var roli-
gast att springa. Från början var 

det ett klassiskt mästerskapslopp 
då ingen vill upp och dra, men 
sista varvet spurtade jag och det 
gick ju bra.

Hur såg uppladdningen ut inför 
SM?
– Jag var skadad och hade en lång 
rehabiliteringsperiod och kunde 
inte börja springa förrän i novem-
ber förra året så uppladdningen 
har inte varit helt optimal. Det 
har varit tufft att komma tillbaka 
men jag har haft ett nytt upplägg 
och det har fungerat bra. Jag har 
även tränat mycket alternativ trä-
ning, exempelvis vattenlöpning 
både i bassäng och i en sjö nära 
där jag bor. 

Hur ser resten av säsongen ut?
– Den här veckan ska jag känna 
efter lite hur allting känns. Even-
tuellt är jag med i finnkampen i 
Helsingfors sista helgen i augus-
ti, men det är ingenting som är 
bestämt ännu.

Vad händer nästa säsong?
– Jag försöker ta en säsong i taget 
och ska fundera under hösten 
vad det är jag vill göra, men det 
är klart att helgens placeringar 
har gjort att jag är väldigt taggad 
på mer tävling. 

Marilén Karlsson
marilén.karlsson@umeatidning.se

Viktoria Tegenfeldt Löpning IFK Umeå

FOTO: MARILÉN KARLSSON

»Jag har haft ett nytt upplägg och det har fungerat bra«

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!
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Friidrotts-SM i Umeå imponerade
Den utlovade idrottsfesten 
infann sig med råge när  
Friidrotts-SM arrangerades 
på Campus friidrottsarena i 
helgen. 

friidrotts-sm Drygt 10 000 
åskådare besökte arrangemanget 
och arrangörerna IFK Umeå säger 
sig vara »hemskt nöjda«. 

– Det har varit fantastiskt 
roligt och över alla våra förvänt-
ningar med bra väder, mycket 

folk och bra resultat. Vi har fått 
jättebra respons, många tycker 
det är ett av de bästa SM:en de 
varit på och vill gärna komma 
tillbaka, säger Anna Jonsson, 
SM-chef.
Nu hoppas föreningen på att få 
arrangera en SM-vecka år 2017. 

– Vi ska sum-
mera och fundera 
över de gångna 
dagarna och tänka 
över vad nästa 

utmaning kan bli. Nu har vi 
erfarenhet och kompetens av att 
arrangera större arrangemang, 
säger Jonsson.

Anna Bergman
anna-bergman@umeatidning.se

FOTO: ERIK ÅSTRÖM

Michel Tornéus vann SM-guld i längdhopp under den andra dagen av friidrotts-SM.

Michel Tornéus.
Odain Rose jublar efter sitt SM-guld på 100 

meter under den första dagen av friidrotts-SM.

Susanna 
Kallur gjor-
de come-
back i SM 
och vann 
försöken 
på 11,73 
sekunder.

Emma Green vann SM-guld i höjdhopp.
Viktoria Tegenfeldt var lycklig 
över sitt SM-guld på 1500 meter.
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Vinden i seglen ger en     känsla av frihet
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Mats Borg från Umeå tillbringar sin 
sommar till havs. Tillsammans med 
några vänner deltar han i en rad seg-
lingstävlingar runt om i Sverige samt 
Norge och däremellan får båten agera 
semesterlogi. 
– Det är en frihetskänsla att bara få 
vara ute på havet och fara, säger han.Vinden i seglen ger en     känsla av frihet TEXT & FOTO: ANNA BERGMAN

FOTO: PATRIK SCHANDER

◂ Ulvöregattan blev tuff för Mats 
Borgs lag. Bättre gick det för 
lag Olle Heimersson (längst till 
höger i bild) som slutade på en 
andraplats. – Ambitionen är väl 
att vinna nästa år, säger Olle.

▴ Efter några års uppehåll har Mats nu hittat till-
baka till kappseglingen. – Jag har haft jobb som 
inneburit att jag inte klarat av att hålla på. Det är 
lättare med jobbet jag har nu.
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E
n två ton tung segelbåt svä-
var fram genom luften. Fäst 
i ett band har båten lyfts ur 
havet med hjälp av en trak-
tor för att bli tvättad. Det är 

en ljummen kväll i början av juli, just 
innan sommaren ska ta fart på allvar, 
och om två dagar ska tre båtar seglas 
ner från hamnen i Obbola till Höga Kus-
ten för att delta i Ulvöregattan. 

Mats Borg, Joacim Westerlund och 
Thomas Hansson-Mild utgör tillsam-
mans ett av Umeålagen. Det var ett tag 
sedan trion seglade ihop, men nu ska de 
försöka igen. Eftersom Thomas numera 
bor i Göteborg kan de bara träna till-
sammans dagarna innan regattan. 

– Men jag tror det kommer gå bra 
ändå. I år har vi bestämt oss för att vin-
na, det är därför vi far dit. Vi hoppas att 
det blåser mycket för då är vi som bäst, 
säger Mats Borg. 

Mats började själv segla som 8-åring 
när han befann sig på just Höga kusten. 

– Jag lånade en optimistjolle och fast-
nade i den, beskriver han första mötet 
med seglingen. 

Senare byttes optimistjollen ut mot 
en riktig kappseglingsbåt och Mats in-
tresse har hållit i sig genom hela livet, 
fastän förutsättningarna för segling inte 
är de bästa i Umeåtrakterna. 

– Vi har ändå flera framstående seg-
lare härifrån. Jag tror det beror på den 
norrländska andan, vi är tjurigare än 

sörlänningarna. 
Och så är vi mer 
sugen på att segla 
på våren, eftersom 
säsongen sträck-
er sig kortare här 
uppe. 

Vad är då tjus-
ningen med spor-
ten? Mats an-
vänder sig av en 
liknelse som en 
seglarvän till ho-
nom, som också är 
same, brukar dra:

– Det är samma 
känsla som det är 

uppe på fjällen, en frihetskänsla. Att 
bara få vara ute på havet och fara.

Det dröjer några veckor innan vi hörs 
igen. Ulvöregattan är avklarad, men 
tävlingen blev inte helt som Mats hade 
tänkt. Hårda vindar i kombination med 
att besättningen inte riktigt var sam-
spelta ledde till att de båda gastarna 
skadade sig under den första tävlingen. 
En av dem, Ola Grundström, fick en 
spricka i handen som han var tvungen 
att gipsa och kunde därefter inte delta i 
regattan. 

– Vi var tvungna att bryta två täv-
lingar och blev femma totalt. Men sista 
dagen när vi seglade runt Ulvön blev vi i 
alla fall trea. Det är vi nöjda med, efter-
som det var ett 70-tal båtar som deltog, 
sammanfattar Mats.

Han fortsätter berätta att det var un-
der Ulvöregattans sista dag som laget 
kom på hur de skulle trimma seglen, 
för att utnyttja vindens kraft maximalt. 
Kunskapen tar de med sig till de andra 
tävlingarna de deltar i under somma-
ren: SM i Marstrand, som gick av sta-
peln i helgen, samt nordiska mästerska-
pen i Oslo senare i augusti. 

– Det är första året vi provar segla 
SM, så vi får se hur 
vi ligger till. Vi har 
gjort det här till ett 
tre års-projekt, där 
vi ska klättra uppåt 
varje år. Det tar ett 
tag att trimma in la-
get och bli samspelt 
på en båt, eftersom 
det händer olika sa-
ker hela tiden. 

Bästa lag från 
Umeå på Ulvöre-
gattan blev Olle 
Heimerssons, som 
slutade tvåa i ex-
pressklassen.

– Vi hade inte en chans att vinna, de 
som kom etta var suveräna. Men vi kän-
ner oss ganska nöjda med placeringen, 
i fjol kom vi tre så ambitionen är väl att 
vinna nästa år, säger Olle. 

Trots en tävlingsintensiv sommar vän-
tar också en del nöjessegling för Mats 
Borg, Olle Heimersson och de andra 
seglarna från Umeå – något som Mats 
ser mycket fram emot.

– Konstigt nog är det sällan något 
man gör när man håller på med kapp-
segling. Det är helt underbart att man 
bara kan flyta från punkt A till B och 
lägga till vid vackra naturhamnar. Väl-
digt mysigt, konstaterar han.

Olle Heimersson tar med sig sin fa-
milj och hund under semesterseglingen. 

– Det var länge sedan vi bodde allihop 
i den lilla båten, men är det bra väder 
går det. Är det inte bra väder får vi ta 
bilen istället, det finns alla möjligheter.

Den 30-31 augusti avgörs det Nord-
iska mästerskapet i segling i Oslo – för-
hoppningsvis med flera Umeåbor på 
framstående placeringar. n

▾ I hamnen är delta-
garna i Umeålagen 
goda vänner, men på 
tävlingarna råder full 
konkurrens. – Det 
är fullt krig, skrattar 
Mats Borg. Bilden är 
från Ulvöregattan.

▾ Båtarna tvättas 
innan avfärden till 
Ulvöregattan.

Det är 
samma käns-
la som det är 
uppe på fjäl-
len, en frihets-
känsla. Att 
bara få vara 
ute på havet 
och fara

– Mats Borg

▾ Mats Borg, Jose-
fina Rosendal-Fors, 
Ola Grundström med 
sonen Samuel, Olle 
Heimersson och Ove 
Andersson är alla 
hängivna seglare.

▴ GPS:en, eller 
sjöplotter som det 
också kallas, i båten 
har kommit att ersätta 
sjökorten till vis del 
under seglatserna. 

▴ Ove Andersson seg-
lar tillsammans med 
Olle Heimersson. FOTO: PATRIK SCHANDER
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Olle ser fram emot det Nordiska mästerskapet som äger rum 
i Oslo i slutet av augusti. »Omkring 100 båtar är anmälda, 
det har blivit ett uppsving i klassen, och kung Harald kommer 
också delta. Så det är ett väldigt pådrag«.
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UxU-festivalen besegrade 
tvivlarna
Det krävs onekligen mod för att dra igång en 
ambitiös musikfestival mitt i juli i ett studenttomt 
Umeå. När man dessutom väljer en ny crowdfun-
ding-modell för att sälja biljetter blir uppdraget 
än svårare. Men Victor Hillebjörks skötebarn 
UxU Festival gick i land med uppgiften. För när 
festivalen väl drog igång i den lummiga Hedlun-
dadungen – genidrag att lägga evenemanget där 
– kändes den kritik som under en tid omgärdade 
arrangemanget som bortblåst. 

Runt 4 000 besökare per dag – allt från tonår-
ingar till pensionärer – dök upp på en välordnad 
festival som fick fin hjälp av vädergudarna. Att 
fredagens affischnamn Laleh gjorde en bejublad 
spelning på Allsång på Skansen några dagar inn-
an festivalen lockade säkert också en del folk att 
bestämma sig i sista stund.

Jag hade mina högtidsstunder under konser-
terna med Thurston Moore, Phoenix och Bäddat 
för trubbel. När gitarrmanglarna Sonic Youth 
från New York var som hetast under 90-talet var 
det ett av mina favoritband, men jag lyckades 
aldrig se dem live. Efter Thurston Moores upp-
visning gör det lite mindre ont. Det kändes smått 
overkligt att få se denne legendariske gitarrist 
avslappnat dräpa iväg sina aviga och avantgar-
distiska toner ett par stenkast från min lägenhet. 
Hans gitarrspel rörde sig egensinnigt från vackra 
rockslingor till gnissliga frijazz-utflykter. Att han 
mellansnackade på den släpigaste och coolaste 
New York-dialekten och i bandet hade irländska 
shoegazefantomerna My Bloody Valentines basist 
Debbie Googe förstärkte intrycket.

Franska Phoenix är vana att spela på världens 
största scener inför tiotusentals åskådare. Det 
märktes. Deras konsert var übersnygg och 
supertajt. Vilt pådrivna av Umeåsonen Thomas 
Hedlund, utan tvekan en trummis i yppersta 
världsklass, slungade fransoserna ut den ena 
arenarockhiten efter den andra. Allt mot en fond 
av läckra Parisbilder som gjorde att många säkert 
blev sugna på att dra till den franska huvudstaden 
efter giget. 

Jag avslutade festivalen med Phoenix motsats, 
de buttert charmiga diskbänksrealistpunkarna 
Bäddat för trubbel från Malmö. Om fransosernas 
pop är champagne är skåningarnas musik folköl. 
Konserten drog igång kvart över ett på natten 
då många gått hem, men vi som var kvar blev 
belönade med »redig jävla rock från Malmö, inget 
trams«, som de själva beskriver sin musik. En och 
en halv minuts energiska treackordssmockor med 
träffsäkra texter om hur surt  
livet kan vara.

Om jag får önska något till 
nästa UxU är det en eller två 
större bokningar per 
kväll. Det skulle lyfta 
festivalen ytterliga-
re. Till nästa år tror 
jag också att det 
blir lättare att 
sälja crowdfun-
ding-biljetter, nu 
när premiären visat 
att modellen fungerar 
och att man får valuta 
för pengarna. 

Veckans krönikör: nils fredriksson arbetar 
som copywriter på reklambyrån Plakat.
nils@plakat.se

krönika

Gör du Umeås  
bästa GATU-KÄK?

TÄVLING, SISTA CHANSEN:

Sitter du på världens bästa pul-
led pork-recept, golvar du dina 
vänner med en magisk burgare 
eller river ner applåder för din 
sagolika surdegs-toast? Då ska 
du självklart vara med i Umeå 
Tidnings Gatu-Käk-Tävling! 

tävling Snart plockas åtta lyck-
liga finalister ut som har chansen 
att tävla om finfina priser i Umeå 
Tidnings Gatu-Käk-Tävling. Men 
fortfarande finns det tid, så snick-

ra ihop ditt bästa street food-re-
cept omedelbums! Anna Hållsten 
är projektledare för Umeå Smak-
festival, som har just street food 
som tema.

– Street food är en stor trend 
just nu, och det är lätt att förstå 
varför. Det är mat som går lätt att 
förbereda, den kan ofta ätas med 
händerna och kan göras sagolikt 
god – det är perfekt festival-mat! 
Vi vill verkligen lyfta fram hur det 
enkla inte behöver betyda sämre 

kvalitet, hur bra råvaror och kre-
ativitet kan skapa stordåd, säger 
Anna.

Umeå Smakfestival går av stapeln 
mellan den 19-21 september, och 
på lördagen har du möjligheten 
att tävla mot sju andra finalister 
om tokfina priser – eller vad sägs 
om en resa med Malmö Aviation 
för två personer tur och retur till 
Stockholm, eller välfyllda matkas-
sar från Ica Kvantum!? 

I tio dagar förvandlas Umeå till 
Sveriges nycirkus-mekka när 
jonglörer, akrobater och diverse 
scenkonstnärer sätter färg på 
stadens gator och torg i slutet 
av augusti.

nycirkus Våren 2012, Umeå. 
En halvnaken norrman i truck-
er-mustasch och pannband rycker 
axeln ur led för att sedan, hyste-
riskt fnittrande, pressa sin spens-
liga kropp genom en metallring 
stor som ett väl tilltaget örhänge. 
Det ska inte vara fysiskt möjligt. 
Det ser ofattbart plågsamt ut, men 
genom hela processen skämtar 
han avslappnat med publiken. Så 
rammar han plötsligt in ännu en 
väl vald kroppsdel i ringen och 
står där som en förvriden staty, 
samtidigt som han långsamt rote-
rar på en sneakerklädd fot så att 
hela publiken kan ta in synen. 

Nycirkusen La Soirée har sålt ut 
samtliga föreställningar på Idun-
teatern och i publikhavet sitter jag 
med uppspärrade ögon och tänker 
på hur jag stönar och stånkar bara 
jag ska kliva ur bilen – den här 
mannen har förvandlat sig själv 
till en mänsklig vetekringla.

– Nycirkusen är så ung här  
i Sverige, många vet inte ens vad 
det är. I Finland ligger de långt 
före oss, och i Frankrike är nycir-
kus enormt stort – en naturlig del 
av scenkonsten, säger Meta Tu-
nell, projektledare för den stora 
nycirkusfestival som går av sta-
peln i slutet av augusti.

Hösten 2014, Umeå. Under tio da-
gar kommer olika former av ny-
cirkus ta plats på scener runt om  
i Umeå, bland annat i »Spiegel-
tent« – ett 20-talsinspirerat cir-
kustält på grusplanen bakom Gui-

tars och Scharinska. Det är också i 
tältet som succégruppen La Soirée 
uppträder tolv gånger under festi-
valperioden.

– Vid La Soirées föreställningar 
finns det alkoholförsäljning och 
möjligheten att boka bord för mid-
dag. Där är det 18-årsgräns, men vi 
har ett otroligt varierat program 
med akter för allt för barn som 
gamla. 

Nycirkusfestivalen i Umeå blir 
den största som arrangerats i Sve-
rige, och förutom scenföreställ-
ningar finns ett digert utbud av 
gratis workshops, seminarier och 
gatuartister. Och det är just bred-
den hos nycirkusen som lockade 
Meta Tunell in i projektet.

– Vi har tagit in det bästa som 

finns just nu och tycker att vi fått 
till en väldigt bra mix. Det rör sig 
om drygt 30 föreställningar plus 
gatuakter och seminarier.

Hur beskriver du nycirkus för 
någon som aldrig besökt en?
– Det är cirkus utan djur och det 
finns en konstnärlig berättelse 
bakom det. Mycket akrobatik, 

Tio dagar nycirkus -bonanza

Meta Tunell.

Det handlar mycket 
om kroppen, att bemäs-
tra fysiken på spekta-
kulära vis.

– Meta Tunell.
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I samarbete med:

FÖRUTSÄTTNINGAR:
• Skicka in recept och foto på din bästa street food-inspirerade rätt till  

info@umeasmakfestival.se. Sista anmälningsdagen är den 15 augusti.
• Finalrätterna lagas till på plats på Umeå Smakfestival.
• Köket är fullt utrustat med grill, spis och ugn.
• Rätten ska kunna färdigställas på en timme, men det är tillåtet att förbereda 

delar av rätten innan du kommer på plats.
• De åtta finalisterna kommer att väljas ut och tillkännages i början av augusti, 

så det är bara att sätta igång!
• Notering: Bidragen kan komma att publiceras i Umeå Tidning, på umeatidning.

se och på Umeå smakfestivals webb och facebooksida.

   Jury: Jonatan Svartbäck, Krubb. Michael 
Hansen, Brännlands Värdshus. Ella 
Nilsson, Västerbottens Matambassadör 
+ representanter från våra partners.

1:A PRIS
– Värdebevis hos 

Malmö Aviation tur och 
retur till Stockholm för 

två personer 
+ Presentkort 
ICA Kvantum 
1000 kronor

2-3 PRIS
Presentkort 

ICA Kvantum 
a´ 500 kr

• De 20 bästa 
bidragen 
får även en 
värdecheck 
på 100 kr från 
Polarbröd

 Det hela är enkelt: Laga till din 
bästa street food-inspirerade rätt, 
fota av och skicka bild och recept 
till info@umeasmakfestival.se 
senast den 15 augusti så har du 
chansen att bli en av åtta fina-
lister som får laga till din rätt på 
smakfestivalen i september. En 
kunnig jury, bestående av bland 
andra köttgurun Michael Hansen, 
Västerbottens Matambassadör 
Ella Nilsson och food truck-entu-
siasten Jonatan Svartbäck väljer 
sedan ut sina favoriter.  

Och Anna Hållsten har självklart 
några heta tips till den aspireran-
de Gatu-Käk-finalisten:
Tänk på att skapa en rätt som 
går att göra live, du bedöms på 
recept, genomförande resultat och 
presentation. Var kreativ och ori-

ginell, och det är ett stort plus om 
du fokuserar på lokala råvaror! 

Jonas Pekkari
jonas.pekkari@umeatidnin

Tio dagar nycirkus -bonanza

dans och scenkonst. Det hand-
lar mycket om kroppen, att 
bemästra fysiken på spektaku-
lära vis.

Vad får man inte missa?
– Ska man bara se en föreställ-
ning på hela veckan så skulle 
jag satsa på Afternoon of a 
foehn med franska Campagnie 
Non Nova. En 25 minuter lång 

föreställning där man skapar 
små figurer av plastpåsar och 
med fläktar får dem att dansa. 
Det är svårt att förklara, men 
folk sitter som trollbundna och 
ser på. Föreställningen är från 
fem år och uppåt. Sedan är det 
ett jäkla ös på La Meute också, 
sex franska killar som gått 
cirkushögskolan i Stockholm 
och turnerat i några år. Det är 

en jättebra familjeföreställning, 
massor av akrobatik!
Några andra guldkorn?
– Invigningen i Broparken är 
gratis, och där kan du se flera 
stora artister från bland annat 
La Soirée på scenen. Dessutom 
finns det möjlighet att prova 
på jonglering, akrobatik och 
mycket annat. Sen vill jag 
flagga lite för en stor satsning 

vi har på Ersboda som i första 
hand riktar sig till ungdomar. 
Tillsammans med deltagarna 
skapar vi en föreställning med 
parkour och akrobatik, som vi-
sas upp i slutet av veckan. Tan-
ken och målet med festivalen 
är att öka intresse och återväxt 
inom nycirkus i Sverige.

FAKTA  
NYCIRKUSFESTIVAL 
2014
Vad: Nycirkusfestival 
med ett 30-tal föreställ-
ningar, workshops, gatu-
artister och seminarier.
När: 29 augusti-7 sep-
tember
Var: Runt om i Umeå, 
bland annat i ett special-
byggt tält bakom Gui-
tars, i NorrlandsOperans 
Black Box, i Ersboda 
Folkets Hus och i Bropar-
ken. Gatuföreställningar 
på Rådhustorget.
Kostnad: Flera av före-
ställningarna är gratis, 
övriga priser varierar.
Mer information och 
biljettbokning finns på 
nycirkusfestivalen.se.

FOTO: JEAN LUC BEAUJAULT

◂ Knee deep är en aus-
traliensisk grupp som 
uppträder i Norrlandso-
perans blackbox-

▸ Gamla som unga för-
trollas av Afternoon of  
a foehn.

OFFICERSMESS
REX

OFFICERSMESSREX

FAST FOOD 
ELLER EXKLUSIV  
3-RÄTTERS SUPÉ 
14, 16, 19, 21, 23  
AUGUSTI

BARTÄLT
Avnjut Rex´s Pulled pork 
(som även finns vegetarisk)
och ett glas champagne
eller en öl i förminglet!

Självklart har vi även kylda 
drycker, snacks, kaffe & 
bulle. Ni hittar oss bakom 
läktaren från kl.18.00.

ELEKTRASUPÉ
Börja kvällen med supé på 
anrika Officersmessen.
Förrätt: Krämig kräft-
sallad på toast med präst
ost & äpple, toppad med 
syrad fänkål.
Varmrätt: Mjukbakad 
kalvrygg med kantareller 
och smålök, serveras med 
rostad potatis & smörad 
kalvsky.
Dessert: Cremé Royal  
med hallon & blåbär.
3-rätters supé 375 kr  
Inkl. dryckespaket 500 kr 
(utvalda viner till för och 
varmrätt).

Boka bord 090706050  
alt rex@rexbar.com

För mer information se 
www.rexbar.com/ 
officersmessen/elektrasupe

Hungrigare  
och modigare
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NÖJESTIPS jonas pekkari botaniserar bland kommande nöjeshändelser, biopremiärer & annat

Ny festival i Vindeln
festival Med Umeåband som Mates of Mine, Frida 
Selander och Whisker tar Festivalen Brånet plats på 
sommarens festivalkarta. 
Lördagen den 9 augusti 
styr du således kosan mot 
Vindelns hembygdsgård för 
att avnjuta musik, mat och 
utställningar för en afton av 
härligt kulturmys. Frågor 
på det?
vindelns hembygds-
gård, 9 augusti  
18.00-01.00

Rätt 
ska 
vara 
rätt
konst Har du missat utställningen 
Right is Wrong på Bildmuseet så är det 
hög tid att göra något åt den saken nu. 
Fyra decennier av Kinesisk samtids-
konst samlas i denna jätteutställning 
i form av måleri, fotografi, skulptur, 
video, installation och preformance. 
Inte missa.
bildmuseet

En Björn på Nydala
konsert I nära på ett halvt 
sekel har Björn Skifs kuskat land 
och rike runt och orsakat allsång 
och folkfest bland en dykande pu-
blik. Nu är det Umeå och Nydala 
som står på tur för entertain- 
ment-maskinen, och oddsen för 
att megahiten Hooked on a feeling 
inte står på menyn är väl så gott 
som obefintliga. Med sig har 
Björn Skifs ett nio-mannaband, 
och hel hög med hitlåtar och väl-
digt tajta jeans.
nydala, 8 augusti 20.00

Salongen mitt i betongen
tv Vare sig du var gaddad som en sjöman eller tyckte tatue-
ringar är ett otyg lämnade svt-serien Danne och Bleckan – från 
ingenting till någonting knappast någon oberörd. Agnes-Lo 
Åkerlind hyllades i våras för serien Jills Veranda, men redan 
2011 visade hon var tv-skåpet ska stå genom denna intima och 
själfulla skildring av barndomsvännerna Danne och Bleckan och 
deras tillvaro i Stockholmsförorten Högdalen. Svt-play återupp-
livar nu denna dokumentära pärla, väl värt en extra titt.
svtplay

Högsparkande 
reptiler är tillbaka 
på duken
bio Året 1990 var fullständigt 
nedlusat av viktiga världshän-
delser: Nelson Mandela släpps 
fri efter 27 år i fängelse, Margaret 
Thatcher avgår som Storbri-
tanniens premiärminister och 
Västtyskland och Östtyskland 
undertecknar avtal om åter-
förening – för att bara nämna 
några. Men för en tioåring kan 
ingenting, INGENTING, mätas 
med premiären av filmen Teenage 
Mutant Ninja Turtles. Kanske 
är det därför som förvånansvärt 
många 34-åringar reagerat med 
sådan ohämmad entusiasm inför 
nyheten att en ny version går upp 
på biodukar över hela världen i 
höst. För regin står denna gång 
Jonathan Liebesman, som tidigare 
stått bakom filmer som Battle Los 
Angeles och Wrath of the Titans, 
och i rollistan hittar vi namn som 
Megan Fox och Johnny Knoxville. 
Redaktionen glädjer sig som, tja, 
tioåringar.
filmstaden, premiär 8 april

Folkmusik för 
hela slanten
musik Hur många 
folkmusiker får man in i 
en buss? Det är frågan som 
gäckat mänskligheten sedan 
tidernas begynnelse. Men 
nu har vi äntligen ett svar: 
exakt 150 stycken. Och 
mellan den 7-10 augusti är 
alla dessa på plats i Umeå 
för att spela ihop, något som 
kulminerar i en jättekonsert 
på Rådhustorget. Ungdo-
mar från ett 20-tal länder 
stämmer samman i vad som 
inte kan bli annat än en 
storslagen upplevelse.
rådhustorget, 10 aug- 
usti 13.00-14.00

▴ Mates of mine.

◂ Tv-serien Dan-
ne och Bleckan 
återupplivas av 
Svt-play.

▴Björn Skifs.

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

JUNI
13–14/6  
20–21/6  

JULI
9–13/7   
18–19/7  Ulvö open  

25–26/7  Ulvöruset

1–2/8   Ulvödagarna
8–9/8   Mpc stjärnjakten
21/8   Surströmmingspremiär  

22–24/8  Ulvö classic  

 

 

VÄLKOMMEN till FRIHETEN

PMS 5405

CMYK
64 30 12 39

Svart

Negativ

boka@ulvohotell.se
0660-22 40 09
www.ulvohotell.se

Insta

JUNI
13–14/6  Båtförsta
20–21/6  Midsommarhelg

JULI
9–13/7   Regattan
18–19/7  Ulvö open  

25–26/7  Ulvöruset

AUGUSTI
1–2/8   Ulvödagarna
8–9/8   Mpc stjärnjakten
21/8   Surströmmingspremiär  

22–24/8  Ulvö classic  

Modernt och stilfullt hotell i storslagen skärgårdsmiljö. 
Upptäck Bottenhavets pärla ni med!

Hotellövernattning
från

750:-/natt* 

*Gäller 1/7-31/8 2014 i delat dubbelrum per person, söndag-tisdag.

Underhållning hela sommaren!

För anmälan och mer information, 
gå in på www.urnara.se/aventyr 

 

GRATIS rundturer till 
älvdalarnas besöksmål! 

 

Vi startar i Umeå och du bjuds på 
buss,

 
förtäring och guidning till 

unika platser
 
i Umeåregionen.

 

17 augusti        7 september 
20 augusti        5 oktober 

 
 

Häng med på 
äventyr!  

 
 
 

  

Arrangör: Leader URnära 

Nu öppnar vi 
upp dörrarna igen!

Nu öppnar vi 
upp dörrarna igen!

Skolgatan 48 i Umeå ( f.d. Björksta café)
cafekakmonstret.se

Öppet: Mån–fre 11–18, lör 11–16, sön stängt

Välkomna in på gott � ka 
och trevliga luncher.
Vi har en helt ny spännande meny.
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I rosensnåret 
med smetig palett

Efter semestern med mycket 
god mat och lite träning känner 
många Umeåbor att de vill hitta 
formen igen. Enligt en rund-
ringning som Umeå Tidning 
gjort till olika gym i stan så är 
bland annat slutet på augusti 
och början på september den 
period som de flesta gym säljer 
flest gymkort.

sommarkilon – Många ser 
hösten som en nystart och väljer 
därför att komma igång då. Sedan 
så är det ju lite svårare att hålla i 
träningsrutiner under sommaren 
och då när det är dags att gå tillba-
ka till jobbet hittar man de rutiner 
som fanns innan, säger Sofie An-
dersson, gyminstruktör på USM.

En annan populär period att köpa 
gymkort är under januari månad 
då många vill komma i form efter 
all julmat. Att få några extra kilon 
på kroppen under sommaren är 
ingenting farligt, men det gäller 
att se till gå tillbaka till hälsosam-
mare vanor så att inte semesterki-
lona blir permanenta.

– Övervikt kan leda till både di-
abetes och hjärt- och kärlsjukdo-
mar. Det gäller att se till så att inte 
semesterkilona stannar kvar och 
att en övervikt kommer smygan-
de, säger Kristin Hellgren, dietist 
inom primärvården i Umeå.

Förutom hjärt- och kärl sjukdomar 
leder övervikten till större påfrest-
ning på knän och leder. Att många 
väljer att köpa gymkort efter se-
mestern är ingenting som förvå-
nar Kristine.

– Efter semestern är det många 
som hör av sig till oss inom pri-
märvården också och vill ha hjälp 

med sin övervikt och det leder till 
att man kan få vänta upp till tre 
månader eftersom vi i arbetar med 
många olika diagnoser, säger hon.

Men att gå upp så mycket i vikt 

under semestern att det blir ohäl-
sosamt det går inte, så varken Sofie 
Andersson eller Kristin Hellgren 
tycker att Umeåborna ska oroa sig 
om de gått upp något extra kilo 
under sommaren.

Efter semestern vill
många komma i form

 Efter semestern är 
det många som hör av 
sig till oss inom primär-
vården också och vill ha 
hjälp med sin övervikt

– Kristin Hellgren, dietist 
inom primärvården.

Våra somrar brukade börja med långa listor. Det 
där med att vara husägare var verkligen ingen 
dans på rosor. Fast hallå! Vad betyder det uttrycket 
egentligen? Något enkelt? Men det låter ju faktiskt 
väldigt komplicerat att dansa på rosor. Snubblig 
och dyrt om man inte dansar bland våra nyponro-
sor i trädgården, då är det gratis, men ändå mera 
snårigt. Men på dem, hm, då måste man vara lätt 
som en fjäril. 

Nåväl, det var inte det jag skulle berätta utan om 
att vara husägare. Det var inte som jag drömt om.
På listorna vi brukade skriva precis när semestern 
började, stod allt som måste göras. Skrapa, måla, 
fälla träd, rensa i förrådet, laga allt som var trasig 
eller fixa saker innan de blev trasiga och dyra. Det 
var inte så här jag hade tänkt mig mina somrar, 
frustade jag bittert. Vara slav under ett hus behov. 

Däremot hade jag fantiserat om att stå mitt i 
trädgårdens prunkande grönska och måla. Nej, 
inte på huset! Utan vid staffliet på en stor canvas-
duk. Stora djärva penseldrag till tonerna av jazz el-
ler ja, varför inte lite punk. Men det fanns ju aldrig 
tid eller energi över till det. Tills en dag...

Det var så ovanligt stilla på tomten och varken 
huset eller trädgården skrek efter någon akut upp-
märksamhet. Barnen cyklade iväg till kiosken för 
att köpa sin dagliga glass, alldeles själva, maken 
löste korsord i hängmattan och jag kände plötsligt 
skaparkraften spira och spruta.

Och vipps så står man där och målar, full av tri-
umf! Och tavlorna bli fina och man fotar dem och 
skryter på facebook. Får hundra likes och går runt 
och spänner sig. Man kanske skulle ha en utställ-
ning rent ut av, hö hö.

Men så slår det över. Jag kan inte få nog, utan 
köper mer duk, mer färg och påbörjar tre till 
samtidigt. Sätter på en gammal Ebba Grön, smetar 
med fingrar och sand och servetter och känner 
mig så avant garde. Tills jag inser. Jag har ingen 
plan med någonting.

»Vi åker till stranden!« Säger maken och barnen 
och jag står kvar, i rosensnåret, med min palett.
Vad ska det bli? När är det dags att avsluta en 
tavla? Den blir bara fulare ju mer jag smetar. När 
jag tar ett steg bakåt, granskar mitt verk skäms jag. 
Det är bara kludd. Barnen målar mycket finare. Jag 
målar dit ett träd, ett ansikte och en vind. Kanske 
klart så? Nej fy.

När kvällen kommer målar jag över min tavla. Ax-
larna värker och jag vill gråta. Händerna är gröna 
av färg som inte går att tvätta bort. Tavlan liksom 

huset tidigare, kräver - Gör mig fin!
Livet är en dans på rosor. 

Snårigt, vackert och svårt. 
Och det sägs dansar 
man för mycket får man 
stickor i fötterna. Nästa 
dag åker jag med till 

stranden och försöker 
glömma mina tavlor. 
När prestationång-
esten släppt märker 
jag att de inte var 
helt pjåkiga. Inga 

mästerverk. Bara helt 
normalt okej. 

krönika
Veckans krönikör: anna sundström-lindmark 
är frilansjournalist och författare.
anna.s.lindmark@gmail.com
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▾Att promenera 
med hunden är ett bra 

sätt att få vardagsmotion 
på. Har du ingen egen hund 

kan du  fråga 
grannen om du 

får låna dennes 
hund.

▴ Att byxorna känns 
trånga efter semestern 
är ingenting ovanligt.  
Många väljer att  
släppa rutiner och 
njuta av sommaren.

• Fundera över vad det 
är som gjort att du gått 
upp i vikt. Har du ätit för 
mycket glass eller druckit 
för mycket vin? När du vet 
vad du stoppat i dig så är 
det lättare att dra ned på 
sådant som innehåller 

mycket kalorier.

• Gå tillbaka till att äta 
tre mål mat om dagen 
och kom ihåg att äta mel-
lanmål. Då blir det lättare 
att stå emot när sötsuget 
sätter in. 

• Sommaren är inte slut 
än och nu är det en per-
fekt tid för smygträ-
ning. Det är lätt 
att gå en 
prome-
nad, 
studsa 

på barnens studsmatta 
eller varför inte ta en 

simtur i sjön. 

• Kläm 
gärna 

in ett 
extra 
svet-
tigt 
trä-

nings-
pass i 

veckan 
och ta gärna 

med dig någon 
för att bli extra peppad. 
Dessutom har du någon 
som kan uppmuntra 
dig om du hamnar i en 
träningssvacka. 
Det kan exempelvis 
vara gymträning med en 
kompis, dans med din 
partner eller en jogging-
tur med hunden ute i det 
fria. 

Känner du att du vill hitta formen igen efter semestern? Umeå Tidning har tipsen på 
hur du blir av med dina semesterkilon.

– Det är och ska vara gott att leva 
och så länge du själv mår bra ska du 
inte fokusera på vikten, säger Sofie 
Andersson.

Marilén Karlsson
marilen.karlsson@umeatidning.se

FAKTA ÖVERVIKT
Du hinner inte bli över-
viktig under din semes-
ter, men det är viktigt 
att se till att inte kilona 
kommer smygande och 
blir permanenta. Här är 
några fakta om övervikt.
     Enligt folkhälsomyn-
digheten är nästan 
hälften av alla svenskar 
överviktiga, samtidigt 
som antalet personer 
med fetma har ökat de 
senaste tio åren.  Det 
är framför allt bland 
personer mellan 45 och 
64 år som fetma och 
övervikt har ökat, från 55 
till 62 procent. Andelen 
personer med fetma har 
totalt sett ökat från 11 till 
14 procent.
     Män och kvinnor 
blir feta på olika sätt. 
Män har oftare ett stort 
fettlager under huden 
runt midjan och inne 
i bukhålan. Det är en 
fetma som innebär en 
större risk för sjukdom. 
Kvinnors fetma lägger 
sig oftare i underhuden 
på höfter och stjärt och 
är mindre farlig.
     Av de barn som lider 
av fetma vid fyra års ål-
der har nästan sju av tio 
även fetma när de är tio 
år. I Sverige är var fjärde 
tioåring överviktig eller 
fet. Av alla tioåringar 
med fetma har sju av tio 
fortfarande fetma som 
vuxna.
Källa: Vårdguiden.se

FOTO: MARILÉN KARLSSON

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

KJELLINS GULD
etabl. 1887

Röda Korset City
Rådhusesplanaden 10-12
Mode, böcker & inredning

Må-fre 11-18 Lördagar 11-15

second hand för ett 
medmänskligare umeå! www.umeakretsarna.se 

Välkommen att handla 
i någon av våra butiker!

Röda Korset Mariedal
Björnv 7
Kläder, prylar, böcker, 
leksaker, möbler mm 

Vill du ha det bäst –
vänd dig till 

Attendo Öst och Väst!
Ring 090-15 83 95 så 

berättar vi mer om vad 
vi kan hjälpa just dig med.

Välkommen till Attendo – 
hemtjänst och hushållsnära tjänster

Vasaplan
Nummer 19, 2014

40 kr

 Svag,
 men inte

misslyckad!

SOVPLATS
Umeå centralstation

Till stöd för
utsatta människor

i Umeå

Fotograf
Åsa Sjöström
”Sommarens 
skiraste ljus”

Nobody puts
baby in a 

corner

Om att över leva 
psykopati

SOFIA
HENRICSSON

De är
 romer

Plus

Nu fi nns ett nytt nummer av tidningen 
Vasaplan till försäljning på våra gator och torg. 

Fortfarande samma låga pris – 40 kronor.
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  FINANS OCH EKONOMI 

Revisor inom offentlig sektor
ANSÖKAN SENAST: 14.09.07
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: DELOITTE AB
OXO JOBBNR: 13946769

EKONOMIADMINISTRATÖR TILL 
NK LUNDSTRÖMS TRÄVAROR AB
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: N K Lundströms Trävaror 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 13780609

Upphandlare, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 13777589

  FÖRSÄLJNING 

Tidningsbud/Tidningsdistributör
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SDR Svensk Direktreklam 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14566039

Innesäljare Canal Digital
ANSÖKAN SENAST: 14.08.22
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: DIAMAX BUSINESS 
GROUP AB
OXO JOBBNR: 14488859

InfraComfort söker driven säljare 
till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Infracomfort Scandinavien 
AB
OXO JOBBNR: 14502529

Värvare till door-reseteam, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.09.03
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Svenska Röda Korsets 
Centralstyrelse
OXO JOBBNR: 14462179

Kvalitetsmedveten säljare till 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SECTOR ALARM AB
OXO JOBBNR: 14437959

Besöksbokare Heltid
ANSÖKAN SENAST: 14.08.23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: BOKNINGSSERVICE I 
SVERIGE AB
OXO JOBBNR: 14411219

Butikssäljare Cubus Umeå 
(20h/v) -Flera tjänster
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: Cubus AB
OXO JOBBNR: 14284099

Butikssäljare (extra) Cubus Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Cubus AB
OXO JOBBNR: 14284109

Innesäljare/orderadministratör 
för uppdrag på Atea
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ATEA SVERIGE AB
OXO JOBBNR: 14257529

Säljare med/utan erfarenhet 
sökes i Umeå.
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Wet World Energy Solu-
tions AB
OXO JOBBNR: 14284079

Säljsupport till expansiva före-
tag i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Kompetenspartner i 
Västerbotten AB
OXO JOBBNR: 14269729

Höstjobba som säljare hos oss 
innesäljare
ANSÖKAN SENAST: 14.09.30
ANTAL TJÄNSTER: 15
FÖRETAG: Online Fulfillment Sverige 
AB
OXO JOBBNR: 14257549

Regionsäljare till Skellefteå, 
Umeå och Örnsköldsvik
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Lernia Bemanning AB
OXO JOBBNR: 14271029

Heltidstjänst som innesäljare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 7

FÖRETAG: Online Fulfillment Sverige 
AB
OXO JOBBNR: 14243169

Innesäljare - Ledarna
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: DIAMAX BUSINESS 
GROUP AB
OXO JOBBNR: 14179679

Säljare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Roddy Fisk och Skaldjur 
AB
OXO JOBBNR: 14284149

Säljare till SpaceTime
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SpaceTime Communica-
tion AB
OXO JOBBNR: 14175739

Besöksbokare Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: DIAMAX BUSINESS 
GROUP AB
OXO JOBBNR: 14165999

Säljare sökes till Solidar
ANSÖKAN SENAST: 14.08.16
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: Solidar Pension AB
OXO JOBBNR: 14284159

L´Oréal/Maybelline merchandi-
ser UMEÅ
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: CPM Scandinavia AB
OXO JOBBNR: 14144469

Projektsäljare Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sales Partner Crew I 
Nyköping AB
OXO JOBBNR: 14053949

Personal till eftermarknadsgrup-
pen;Telecenter AB
ANSÖKAN SENAST: 14.08.12
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: TeleCenter i Bygdeå AB
OXO JOBBNR: 14032489

Tress Sport och Lek AB söker en 
UTESÄLJARE till Västernorrland, 
Jämtland, Västerbotten och 
Norrbotten
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Tressport Och Lek AB
OXO JOBBNR: 13963149

  INDUSTRI 

Manpower Student söker montö-
rer för extrajobb i höst
ANSÖKAN SENAST: 14.09.29
ANTAL TJÄNSTER: 10
FÖRETAG: Manpower Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14484429

NorrlandsOperan söker orkester-
tekniker
ANSÖKAN SENAST: 14.09.05
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Norrlandsoperan Aktie-
bolag
OXO JOBBNR: 14462139

Är du norra sveriges bästa bygg-
säljare? Eller vill du kanske bli? 
Ansök idag.
ANSÖKAN SENAST: 14.08.23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Kiilto Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14366129

Yrkesarbetare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ncc Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14330409

IT-SPECIALISTER INOM IT-INFRA-
STRUKTUR TILL ATEA
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ATEA SVERIGE AB
OXO JOBBNR: 14213999

Anbudsingenjör
ANSÖKAN SENAST: 14.08.19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ncc Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14212749

Regiontekniker till Umeå alt 
Luleå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Dekra Automotive AB
OXO JOBBNR: 14153619

TESTINGENJÖR TILL INNOVATIVT 
TEKNIKKONSULTFÖRETAG
ANSÖKAN SENAST: 14.08.19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 14166489

Extrapersonal till industrin
ANSÖKAN SENAST: 14.09.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Lernia Bemanning AB
OXO JOBBNR: 14146049

Däckmontör / bilrekondare / 
säljare
ANSÖKAN SENAST: 14.09.01
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: E. Johanssons Bil
OXO JOBBNR: 14139779

Boendehandledare till Bytt-
gränd/Historiegränd
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14102739

Boendehandledare till service-
bostad
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14040659

Mekaniker
ANSÖKAN SENAST: 14.08.13
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SÖRFORS GOLF AB
OXO JOBBNR: 14040669

Mjukvaruingenjör
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: KNIGHTEC AKTIEBOLAG
OXO JOBBNR: 14040649

Boendehandledare till Strom-
bergs väg
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 13956569

Utvecklingsingenjör
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stift Skogsbrukets Forsk-
ningsinstitut, Skogforsk
OXO JOBBNR: 13923559

Vill du utveckla morgondagens 
skogsvårdsteknik
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stift Skogsbrukets Forsk-

ningsinstitut, Skogforsk
OXO JOBBNR: 13892159

Skogforsk söker Plantskoletek-
niker
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stift Skogsbrukets Forsk-
ningsinstitut, Skogforsk
OXO JOBBNR: 13892149

Vassa installationskonsulter till 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ÅF AB
OXO JOBBNR: 13815659

Produktionschef/Platschef till 
Skanska Hus
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Skanska AB
OXO JOBBNR: 13769919

  IT 

AUTOMATIONSINGENJÖR TILL 
INNOVATIVT TEKNIKKONSULT-
FÖRETAG
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 14393649

SYSTEMUTVECKLARE TILL ETA-
BLERAT TEKNIKKONSULTBOLAG
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 14166479

KOMMUNIKATIV INKÖPS- OCH 
LEVERANSPLANERARE TILL 
INTERNATIONELLT FÖRETAG
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
AB
OXO JOBBNR: 13757919

  LOGISTIK 

Ställföreträdande Stationschef 
till Statoil Holmsund
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Statoil Fuel och Retail 
Sverige AB
OXO JOBBNR: 14500049

  MANAGEMENT 

Teamledare / Organisationskon-
sult*
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ECCOM AB
OXO JOBBNR: 14549799

Teamledare till door-reseteam, 
Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.09.03
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska Röda Korsets 
Centralstyrelse
OXO JOBBNR: 14462189

  MARKETING OCH MEDIA 

Lokalvårdare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.15
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Lottas Omsorg AB
OXO JOBBNR: 14515629

Fotograf på Skolor och Förskolor; 
Viron Media AB
ANSÖKAN SENAST: 14.08.29

ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Viron Media AB
OXO JOBBNR: 14515589

  MAT OCH DRYCK 

Servitörer/Servitriser sökes för 
omgående start
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: KUNGSGATAN 133
OXO JOBBNR: 14515639

Bartendrar till en av Umeås 
största nattklubbar
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: Umeå studentkår
OXO JOBBNR: 14522219

Sommelier
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Köksbaren - The Social 
Style AB
OXO JOBBNR: 14458509

Serveringspersonal
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Köksbaren - The Social 
Style AB
OXO JOBBNR: 14455979

Vill du bli vår vikarie
ANSÖKAN SENAST: 14.08.22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: LxS ASSISTANS AB
OXO JOBBNR: 14359869

Restaurangbiträde
ANSÖKAN SENAST: 14.08.22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: HH GASTRONOMI AB
OXO JOBBNR: 14359819

Ett inspirerande serviceyrke
ANSÖKAN SENAST: 14.08.23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Stil Assistans AB
OXO JOBBNR: 14359839

Pizzabagare som kan laga 
asiatisk mat
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ersmark Pizzeria
OXO JOBBNR: 14102769

Restaurangbiträde till Subway
ANSÖKAN SENAST: 14.09.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Subway Subs Of Sweden 
Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14040689

Salladskreatör/Barista BRA DAG
ANSÖKAN SENAST: 14.08.13
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: PETER ARKHULT INVEST 
AKTIEBOLAG
OXO JOBBNR: 14075299

  ÖVRIGT 

Trainee sjuksköterskor till Medi-
cincentrum i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 14626599

Norra Skogsägarna söker en ser-
viceinriktad ekonomiassistent
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Norra Skogsägarna Ek För
OXO JOBBNR: 14626639

Leg Fysioterapeut/sjukgymnast 
Habiliteringscentrum Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17

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.

ÄR DU EKONOMIADMINISTRATÖR?

LÅTER DET INTRESSANT? Läs mer och sök tjänsten på academicwork.se För frågor, kontakta Madeleine.jonsson@academicwork.se Uppge Annons-ID: 14948344

Familjeföretaget NK Lundström Trävaror satsar på framtiden och nu söker vi en ny medarbetare till 
deras ekonomiavdelning. Är du ekonomiadministratör med några års arbetslivserfarenhet och är social 
och noggrann så är du rätt person för oss. Du kommer att ha nära kontakt med både kunder och 
leverantörer och ingå i ett team med  övriga medarbetare inom ledning och administration.
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ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 14626629

Optotekniker för arbete i 
Norrland!
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Priotec AB
OXO JOBBNR: 14626649

Fältintervjuare till Frövi
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Statistiska Centralbyrån
OXO JOBBNR: 14626619

Fältintervjuare till Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Statistiska Centralbyråns 
Kamrat- Och Idrottsförening (scb Ik)
OXO JOBBNR: 14626609

Universitetslektor i immunologi
ANSÖKAN SENAST: 14.09.12
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå universitet
OXO JOBBNR: 14626589

Psykologer till Elevhälsan
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14578189

Processledare till Viva intro-
duktion
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14578149

Målmedveten verkstadschef 
sökes till STS verkstad i Umeå!
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Adecco Sweden
OXO JOBBNR: 14599499

Driven projektledare sökes!
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Fält Communications AB
OXO JOBBNR: 14599489

SÖKES REKVISITÖR: Allting har 
man tänkt på förut. svårigheten 
är att tänka på det en gång till
ANSÖKAN SENAST: 14.08.29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
OXO JOBBNR: 14499979

Beredningsjurist till Mark- och 
miljödomstolen i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sveriges Domstolar
OXO JOBBNR: 14528539

Beredningsjurist, mark- och 
miljödomstolen
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Sveriges Domstolar
OXO JOBBNR: 14515599

Butikskonsulent; Playstation, 
Warner Bros, EA
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Reduna Group AB
OXO JOBBNR: 14502519

NorrlandsOperan söker scenmäs-
tare
ANSÖKAN SENAST: 14.09.05
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Norrlandsoperan 
OXO JOBBNR: 14462149

Kommunister, samarbetspräst 
EFS
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska kyrkan
OXO JOBBNR: 14416209

Expressarbetare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.23
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: UMEÅ STADSBUD AB
OXO JOBBNR: 14389489

Markarbetare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.22
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Ncc Aktiebolag
OXO JOBBNR: 14330419

  PERSONAL OCH HR 

HR medarbetare till PwC region 
Norrland
ANSÖKAN SENAST: 14.08.19
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Pricewaterhousecoopers 
I Sverige AB
OXO JOBBNR: 14045999

Löneadministratör, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting

OXO JOBBNR: 14027419

  PROJEKT OCH UTVECKLING 

Projektledare till ume.net
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Umeå Energi
OXO JOBBNR: 14569329

Kundansvarig projektledare 
(Västernorrland, Västerbotten)
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Bravura Sverige AB
OXO JOBBNR: 14542419

STUDERANDE PROJEKTKOORDI-
NATOR TILL EMCON
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Emcon Miljökonsult AB
OXO JOBBNR: 14137879

  SÄKERHET 

Värdetransportör - deltidstjänst
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Nokas Värdehantering AB
OXO JOBBNR: 14141909

  SOCIALARBETARE 

Personliga assistenter till kvinna 
i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Trygga assistans i norr
OXO JOBBNR: 14578219

Söker du ett meningsfullt arbete
ANSÖKAN SENAST: 14.08.27
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Brukarkooperativet JAG
OXO JOBBNR: 14462159

Vik. Personlig assistent
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: JUNI CARE AB
OXO JOBBNR: 14411199

Personliga Assistenter på sche-
marad 50 %
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 4
FÖRETAG: Frösunda Omsorg I 
Uppland AB
OXO JOBBNR: 14257509

Personliga assistenter i Umeå för 
vikariat
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 14268729

Personlig assistent, Intraprenad 
personlig ass
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14144479

Socialsekreterare till placerings-
gruppen
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14102749

Personlig assistent
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Brukarkooperativet I 
Umeå Ek För
OXO JOBBNR: 14054049

Socialsekreterare till Barn och 
unga
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 3
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 13809189

  STÄD OCH UNDERHÅLL 

Lokalvårdare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1

FÖRETAG: Studentsupport Norr AB
OXO JOBBNR: 14495759

Vi söker terminalarbetare i 
världsklass!
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
OXO JOBBNR: 14495749

Hemstädare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: uStäd
OXO JOBBNR: 14302369

  SUPPORT 

Barnvakt i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: SMART LÄXHJÄLP 
SVERIGE AB
OXO JOBBNR: 14595219

Finsktalande kundtjänstmedar-
betare sökes!
ANSÖKAN SENAST: 14.09.01
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: QWORK Sweden AB
OXO JOBBNR: 14569369

Kvinnliga assistenter 70-80%
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: TRYGGA ASSISTANS I 
NORR AB
OXO JOBBNR: 14595229

Kassabiträde till ICA-butik
ANSÖKAN SENAST: 14.08.28
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ICA Sverige AB
OXO JOBBNR: 14494539

Butiksmedarbetare till ICA-butik
ANSÖKAN SENAST: 14.08.23
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: ICA Sverige AB
OXO JOBBNR: 14380799

Telefonist till spännande myn-
dighet
ANSÖKAN SENAST: 14.08.21
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Perido Skills AB
OXO JOBBNR: 14322759

Servicekonsulent
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Kompetenspartner i 
Västerbotten AB
OXO JOBBNR: 14269769

STUDERANDE PROJEKTASSIS-
TENT TILL EMCON
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Emcon Miljökonsult AB
OXO JOBBNR: 14201209

Digital koordinator/producent till 
Umeå kultur
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14093429

Ansvarsfull och utåtriktad recep-
tionist till it-företag på 50%
ANSÖKAN SENAST: 14.08.16
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Academic Work Sweden 
OXO JOBBNR: 14093449

  UTBILDNING 

Rektor Hörnefors kommundel
ANSÖKAN SENAST: 14.08.25
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14578159

Assisterande dansledare Knat-
teskutt Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska idrottsfrämjandet
OXO JOBBNR: 14566029

Barnpassning/Läxhjälp
ANSÖKAN SENAST: 14.08.29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Studentsupport Norr AB
OXO JOBBNR: 14495769

Barnpassare/läxhjälp
ANSÖKAN SENAST: 14.08.31
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Studentsupport Norr AB
OXO JOBBNR: 14526769

Assisterande idrottsledare 
Knatteskutt Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.29
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Svenska idrottsfrämjandet
OXO JOBBNR: 14515609

Behandlings- och integrations-
assistenter
ANSÖKAN SENAST: 14.08.22
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Frösunda Omsorg I 
Uppland AB
OXO JOBBNR: 14302359

Waldorfförskollärare/Förskol-
lärare
ANSÖKAN SENAST: 14.08.12
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå Waldorfskolas 
Föräldraförening
OXO JOBBNR: 14257559

Förskollärare till förskolan 
Kornetten
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14168539

Musiklektioner i gitarr, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.16
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Upgrades Education 
Sweden AB
OXO JOBBNR: 14178399

Förskollärare till förskolan Laxen
ANSÖKAN SENAST: 14.08.14
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14139759

  VÅRD 

Skolsköterska till Elevhälsan
ANSÖKAN SENAST: 14.08.18
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14578179

Sjuksköterskor till Barn- och ung-
domspsykiatrin, slutenvården
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 14569339

Kurator till Barn- och ungdoms-
psykiatrin i Västerbotten, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.24
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 14569349

Distriktssköterska eller sjukskö-
terska för vikariat i september
ANSÖKAN SENAST: 14.08.30
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Zemrete AB
OXO JOBBNR: 14548049

Vårdbiträde/undersköterska
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 5
FÖRETAG: Lottas Omsorg AB
OXO JOBBNR: 14488879

Undersköterska, Geriatriskt 
centrum avd 4, Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.20
ANTAL TJÄNSTER: 2
FÖRETAG: Västerbottens läns 
landsting
OXO JOBBNR: 14484439

Läkare, Holmsund-Obbolas hc: 

v 34-38
ANSÖKAN SENAST: 14.08.27
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Dedicare AB (publ)
OXO JOBBNR: 14464349

Läkare, Sävar hc: v 32-35
ANSÖKAN SENAST: 14.08.27
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Dedicare AB (publ)
OXO JOBBNR: 14464339

Undersköterska, natt till Ma-
rielunds äldreboende
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Umeå kommun
OXO JOBBNR: 14387639

Tre personlig assistenter på 70-
80% i Umeå
ANSÖKAN SENAST: 14.08.11
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Humana AB
OXO JOBBNR: 14359849

Psykolog Umeå psykiatri Psy-
kosmottagningen
ANSÖKAN SENAST: 14.08.17
ANTAL TJÄNSTER: 1
FÖRETAG: Västerbottens låns 
landsting
OXO JOBBNR: 14302339

Karriärguiden | lediga jobb i umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos 
oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta 
innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 
drygt 32 400 studenter har redan valt Umeå universitet. Välkommen med 
din ansökan! 

Umeå universitet

ITS (IT-stöd och systemutveckling) 

Behöver ytterligare förstärkning!

För fullständig annonstext se www.jobb.umu.se 
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast den 18/8-2014. 

ITS utför olika uppdrag inom IT för såväl Umeå universitet som 
andra universitet, högskolor och myndigheter. Med drygt 180 
anställda samt ett flertal externa konsulter är vi Umeåregionens 
största verksamhet inom IT. 
Vi behöver vara fler, framför allt teknikspecialister inom sys-
temdrift och systemadministration. Beroende på utveckling 
av befintliga och kommande uppdrag ser vi även behov av andra 
roller och kompetenser såsom .NET-och Javautvecklare till våra 
utvecklingsprojekt.
Att vara Umeåregionens bästa IT-arbetsplats och därmed en av 
Sveriges bästa IT-arbetsplatser är en del av vår vision och målsätt-
ning. Vi har nog fog att hävda att vi har uppfyllt detta men vi vill 
mer. Vi vill fortsätta utvecklas som en högintressant och attraktiv 
arbetsplats. Delar du vår ambition, har du rätt driv och vill ta del av 
utmaningar och stora utvecklingsmöjligheter inom en högintressant 
professionell IT-verksamhet, tveka inte att ta kontakt med oss.

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

Kul kompiskamp
Boka en rolig femkamp och avsluta med middag  
i vår vackra Älvskåta. Pris: 495 kr/p – minst tio  
personer. Välkommen! 

Vårt prisbelönta hotell söker nu fler  
pigga, glada och serviceinriktade  
medarbetare inom flera områden:

 Hotellmedarbetare
In- och utcheck i reception, bokning,  
servera kvällsbuffé, viss städning.
Tillsvidareanställning, 75 %.
Lön enligt avtal.
Varierad arbetstid, även helger.
Vana från hotellbokningssystem.
Körkort.

 Hotellstädare
Städning av hotellrum och allmänna ytor,  
hjälp under frukost.
Tillsvidareanställning, 75 %.
Lön enligt avtal
Varierad arbetstid, även helger.
Vana önskvärd.
Körkort.

 Husfru
Ansvara för hotellet, städning av rum  
och övriga utrymmen.
Schemaläggning av städpersonal.
Inköp till egna avdelningen.
Till viss del även delta i städningen.
Tillsvidareanställning, 75 %.
Lön enligt avtal.
Vana från hotellbokningssystem.
Körkort.

Välkommen med din ansökan via mail till
birgitta@hotelbotnia.com

Midroc Electro i Umeå är i ett expansivt 
skede och söker:

• Elektriker
• Automationsingenjörer

Rekrytering sker löpande. Läs mer om och 
sök tjänsterna på www.midrocelectro.se/jobb

MIDROC ELECTRO 
– DET SJÄLVKLARA VALET!



serier & korsord34 7 augusti – 13 augusti  2014 ·  ume å tidning

ROCKY | AV MARTIN KELLERMAN
Lösningen hittar du på nästa uppslag!
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Föreningsguiden | Boka på umeatidning.se/foreningsguiden 

Sommarmusik i Umeå stads 
kyrka
Fre 8/8 kl 19. Italiensk konsert. Musiker 
från Italien.

 
PRO inför Valet
Den 13 augusti kl. 10.00-14.00. Kom 
och besök oss Glashuset, Torget i Umeå 
, underhållning av Agne Turell och An-
na-Lena Kanon, mingel, utställning 
och utfrågning av politiker av PRO ord-
förande Curt Persson. Yngve Lindqvist 
070/2674636.

 
Cellreset: ät 4ggr om dagen 
och gå ner i vikt
Cellreset inriktar sig till beteendeför-
ändring och viktminskning genom 
gruppträffar, motion och individuell 
rådgivning. Cellreset består av 3 faser 
28 dagars viktfas, medelviktsfas och 
livsviktsfas. Mer info ring Johanna 
0725099889,vitamin@live.se.

 
Korpens Vattengympa
Platser kvar på Terapibadet måndagar 
kl. 18 och torsdagar kl. 16. Start vecka 
34. Anmälan Korpen Umeå 090-
778393. www.korpenumea.se.

 
Flera språk i familjen - 
hjälp?!?
Onsdag 20/8 kl. 18.30 föreläser Monica 
Bravo Granström om flerspråkighet. 
Lokal: Folkuniversitetet, Nygatan 43, 
aulan. Fri entré, ingen föranmälan. 
Mer info: www.folkuniversitetet.se/
umea eller 090-71 14 28.

Kulturlöparen i Broparken 
8/8
 Ersboda Slöjdförening visar Sveriges 
längsta handbroderade löpare! Visas 
i Broparken 11-17. Ta med picknick och 
filt och tillbringa dagen med oss! Bro-
deriworkshop. Välkomna!.

 
Kulturlöparen i Broparken 
8/8
 Ersboda Slöjdförening visar Sveriges 
längsta handbroderade löpare! Visas 
i Broparken 11-17. Ta med picknick och 
filt och tillbringa dagen med oss! Bro-
deriworkshop. Välkomna!.

 
Folklig sång med KRAJA
Tors 7/8 kl 19 i Backens kyrka. Medv 
Linnea Nilsson, Eva Lestander, Lisa 
Lestander och Frida Johansson. De 
sjunger utan ackompanjemang egna 
arrangemang av folkvisor och psalmer. 
Fri entré.

 
Festivalen Brånet
Festivalen Brånet hålls i Vindeln på 
Hembygdsgården den 9 augusti. Med 
musik, DJ, mat- och fikaförsäljning, 
kvällsloppis och marknadsstånd får vi 
en fantastisk stämning i vacker miljö. 
Uppträdande av bl.a. Mates of Mine, 
Frida Selander och Whisker.

 
Ridlekis på Röbäcks 
4H-gård
Höstterminen startar i mitten av au-
gusti, för barn 3-10 år. 1 träff 60 mi-
nuter/vecka, terminen består av 18 
tillfällen. Snälla ponnyer, duktiga rid-

lärare. Vi har även djurskötselkurser. 
Anmälan: info@robacks4H.se. Mer 
info: robacks4H.se.

 
GRAVIDYOGA
Fysisk yoga, andningsövn, avslapp-
ning o meditation. Umeå Yogaskola tfn 
070-628 26 55. www.yogasys.se.

 
Sjung i Snowflake Singers
PROVA-PÅ tisdagen den 19/8 2014 
18.30–21.30. Kom och sjung med oss 
en kväll. Vi håller till i Landstings-
husets fullmäktigesal, Köksv 1. Varmt 
välkommen! Frågor? Kontakta dirigent 
Kristina på: dirigent@snowflakesing-
ers.se.

 
Sjung i Snowflake Singers
PROVA-PÅ tisdagen den 19/8 2014 
18.30–21.30. Kom och sjung med oss 
en kväll. Vi håller till i Landstings-
husets fullmäktigesal, Köksv 1. Varmt 
välkommen! Frågor? Kontakta dirigent 
Kristina på: dirigent@snowflakesing-
ers.se.

 
VAG:s utflykt till Fredrika
10 aug utflykt till Betsamsjöar-
na Fredrika. Där finns rosenkvarts, 
kvartssmedja, vittrad revsundsgranit, 
hällmålning. Samåkning från V Idrott-
sallen 4C kl 9.00. Medtag matsäck. 
Anm 090-199083 Arr Västerbottens 
amatörgeologer.

 

Vuxenutbildningen kan skräddarsy en 
utbildning, som motsvarar företagens 
behov och deras behov av kompetens.
 Största delen av utbildningen, cirka 
70%, sker ute på en arbetsplats. Den 
teoretiska delen består av nationella 
gymnasiekurser. Den delen står vuxen-
utbildningen för. 
 Företagen får en ersättning för 
lärlingsplatsen och ett handledarvode 
som ekonomisk kompensation.

Lärlingsutbildning – lär dig ett yrke 
på ett företag
Många företag upptäcker lärlingsutbildning som ett nytt sätt att 
rekrytera medarbetare. Många som genomför lärlingsutbildning går 
direkt ut i arbete efter avslutad utbildning. 

Utbildningar som just nu är sökbara:
• Administratör
• Barnskötare
• Butikssäljare
• Djurskötare inom lantbruk
• Fastighetsskötare
• Grundläggande kock
• Service och lokalvård med inriktning  
 hotell och hemtjänst
• Travlärling

För mer information – läs mer i vårt 
kursutbud på vår hemsida.

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

MIKAEL ÅKERBLOM | 

NYBERGS BYGG & MÅLERI

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– Jag tycker Umeå Tidning är en väldigt 
trevlig tidning med varierat och bra 
innehåll. E� ersom man o� ast läser dom 
vanliga dagstidningarna på nätet idag 
så blir Umeå Tidning en bra kompis vid 
frukostbordet som dessutom känns aktuell längre än första dagen.

Varför har du valt att annonsera i Umeå Tidning? 
– Vi har valt att annonsera i Umeå Tidning för att det är en gratistid-
ning som går ut till många hushåll. Jag tror dessutom att
många såsom jag själv har tidningen kvar ett tag och att det är en 
stor andel som verkligen läser den. Känslan hos oss är att
människor i alla ålderskategorier bläddrar igenom den och på så vis 
når vi en bredare målgrupp.

SUSANNE LINDBERG | MILJÖKÖK

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– Jag gillar idén med en riktig tidning 
med läsvärda reportage, inte bara ett 
annonsblad.

Varför har du valt att annonsera i Umeå Tidning? 
– En gratistidning når ut till alla hushåll, det gör det extra intressant 
för oss annonsörer.

ANKI WEST | BULA AB

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– Umeå Tidning  är som en frisk fl äkt 
som har öppnat upp tidningsvärlden för 
många fl er läsare.

Varför har du valt att annonsera i 
Umeå Tidning? 
– Det känns självklart att synas i en lokal tiding med bra exponering.

ROLAND BERG | BERG KAPELL

Vad tycker du om Umeå Tidning?
– En gratis tidning är aldrig fel. Bra repor-
tage och trevliga artiklar.

Varför har du valt att annonsera i 
Umeå Tidning? 
– Den når ut till många och har duktiga medarbetare som gör att 
tidningen blir intressant att läsa.
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födda

Äntligen är han här, vår lilla Adrian! Den 18 juni 
föddes han på NUS och vägde då 3905 gram och var 
53 cm lång. Stolta föräldrar är Nina Häggström och 
Henning Waldehag i Obbola.

Sara Danielsson och Olov Holmlund, Hörnefors, 
fick den 29 mars gograbben Arvid på Umeå BB. Han 
vägde 4185 gram och var 52 cm lång. Storasyster 
heter Alva.

Annika Pudas och Marcus Nilsson, Umeå, fick den 
19 maj en flicka, Juliette. Hon vägde 4150 g och var 
51 cm lång. Foto: Sandro

Rowena och Per Lundin, Umeå, fick en flicka, Keira, 
på Umeå BB den 17 april. Vikt 3 135 gr, längd 51 cm. 
Storasyster heter Amy. 

Elin Johansson och Erik Vestling Kungsbacka/Hör-
nefors, numera bosatta i Solna/Stockholm, fick den 
15 april en pojke, Egon på BB SöS. Vikt: 3030 gr och 
48 cm lång.

Tina Berg och Alexander Åberg, Umeå, fick den 11 
april en flicka, Emmy, som vägde 4125 gram och var 
51 cm lång. Storasyster heter Gry.

Den 13 juni fick vi en liten pojke, Levi. Han vägde 
4215 g och var 54 cm lång. En stor välsignelse! Sto-
rasyskonen heter Lovise och Joel. Glada föräldrar är 
Ingunn och Simon Burman.

Ida och Daniel Tiger fick den 7 april en pojke, Milian. 
50 cm lång och 3780 gram. Han föddes på Umeå 
BB. Storasyster heter Livia. Foto: Sandro Umeå

Emelie Johansson och Alexander Stenmark fick den 
20:e maj en pojke, Oliver, på Umeå BB. Vikt: 3775g 
Längd: 50cm. Stolt storebror är Edvin.

Den 18 februari föddes Williams glada lillebror, Oli-
ver. Han vägde 2 975g och var 50cm lång. Lyckliga 
föräldrar är Christina Johansson och Andrew Strong.

Erica Sjölund och Claude Kerttu fick den 12 februari 
två pojkar, Thiago och Rhion. Storasyster heter Mira.

Anna Borvall och Henrik Juto fick den 25 augusti en 
pojke, Olle på Umeå BB. Syskonen heter Kalle och 
Oskar. Foto: Sandro
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Melodikrysset –  vecka 32, lördag 9 augusti 
1 2

3 4

5 6 7

8 9

10 11

12 13

14

Melodikrysset v.32 - 9 augusti

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:

firare

vigsel

©Bulls  482.

DANTE DROTZ 
Röbäck  
1 år  17 juli
Många pussar & 
kramar till vårat busfrö 
önskar mamma, pap-
pa & storebror Milton. 
Grattis till pappa med!

IVAR GOLANI 
Umeå  
3 år  29 juli
Grattis på födelseda-
gen önskar mamma, 
pappa & Alvin.

KASPER VRETEN-
HOLM, Hörnefors
16 år 7 augusti
Liten blir stor, snart 
stundar gymnasie- 
studier Grattiskramar-
från mamma, pappa 
och Oliver.

SIXTEN ELIASSON 
MOSTRÖM 
Umeå 
1 år  22 juli 
Vår älskade Sixten 
har blivit 1 år! Många 
kramar från mamma 
och pappa.

ERIK OCH PER  
PERSSON, Norrbyn
7 år 13 aug, 3 år 15 aug
Traktorkillarna Erik fyl-
ler 7 år och Per fyller 3 
år. Grattiskramar från 
mamma, pappa och 
lillasyster Hanna.

WILMA ÖDLING 
Innertavle 
6 år  28 juli
Stort grattis under-
bara Wilma önskar 
mamma, pappa och 
lillasyster Agnes.

Jonas och Frida, Umeå, vigdes den 17 maj. Tack till 
familj och vänner som hjälpte oss att göra den 17 
maj oförglömlig!

Torsdag 7 augusti
Dennis är ett engelskt namn, som via den franska 
formen Dénis kan härledas från det latinska nam-
net Dionysius, vilket betyder »(vigd) åt Dionysos« 
och syftar på den grekiska fruktbarhets- och 
naturguden Dionysos vars namn troligen betyder 
»son till Zeus«. Denise är den feminina formen av 
Dennis. 

Fredag 8 augusti
Silvia är, liksom Sylvia, bildat av det latinska ordet 
silva som betyder »skog«.Namnet har inte fått 
någon riktigt stor spridning trots vår drottning.  Ett 
tiotal flickor får namnet varje år.  Sylvia är ett kvin-
nonamn, liksom Silvia, bildat av det latinska ordet 
silva som också betyder »skog«.

Lördag 9 augusti
Roland är ett mansnamn med gammalt tyskt 
ursprung (Hroudland). Bildat av hrod - »ära« och 
land som betyder just land, m.a.o. betyder namnet 
Ärans Land. 

Söndag 10 augusti
Lars är en kortform för latinets Laurentius »den 
lagerkrönte«. Det tidigaste belägget för namnet i 
Sverige är från år 1524, men som smeknamn före-
kom Lars redan på 1300-talet. 

Måndag 11 augusti
Susanna är ett kvinnonamn med grekiskt ursprung 
och i sin tur går tillbaks till ett hebreiskt namn som 
betyder »lilja«.

Tisdag 12 augusti
Klara eller Clara kommer av det latinska ordet 
clarus som betyder berömd och som även har gett 
upphov till det svenska ordet klar. Under 1990-ta-
let ökade användningen kraftigt och namnet hör 
just nu ett av de 20 vanligaste tilltalsnamnen.

Onsdag 13 augusti
Kaj är ett danskt mansnamn som använts i Sverige 
sedan 1800-talets mitt, som kan komma från 
latinets Caius som betyder jord. Kaj (och Kaja) kan 
också vara kortform av Katarina. 
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6.00 Rapport. 6.05 Sportnytt. 6.20 Sverige 
idag sommar. 6.30 Rapport. 6.40 Godbitar ur 
Gomorron Sverige. 6.55 Gomorron Sverige. 
10.00 I brandbil till Mongoliet. 10.30 Simply 
Italian. 10.55 Fett, fusk och frosseri. 11.25 
Minnenas television: Mago. 12.25 Mrs Brown’s 
boys. 12.55 Familjen – syntolkat. 13.25 Vem 
bestämmer vad? – på lätt svenska. 13.45 En 
återställd fäbod. 13.50 Anne på väg. 14.50 
 Familjehemligheter. 15.45  Spisa med Price. 

16.25 Gomorron Sverige 
 sammandrag 

16.55 Semesterresa till 
 70-talet 

17.55 Nyheter 
18.15 Brassgalen 
18.55 Djur jag dödade förra 

sommaren (R) 
19.10 Kulturnyheterna
19.20 Sverige idag  sommar 
19.30 Nyheter 
20.00 Anne på väg 

Svensk underhållning från 2014. 
Del 3 av 4. Anne möter Jan Elias-
son, Malena Ernman och Ace Wil-
der. Även 9/8, 10/8 och 11/8. 

21.00 Retro 
Svensk dokumentärserie från 
2014. Del 6 av 10. Klassiska 
sportdueller. Även 10/8 och 
SVT24 14/8. 

21.30 Om en pojke 
Amerikansk komediserie från 
2014. Del 11 av 13. 

21.50 Rome 
22.35 Coldplay – 

Ghost Stories live 
23.35 Rapport 
23.40 The producers 

¿ Amerikansk musikal från 
2005. I rollerna: Nathan Lane, 
Matthew Broderick. 

1.50 Kulturnyheterna 
2.00 Land girls
3.35 Allsång på Skansen 
4.45 Minnenas  television: 

Mago (R) 
5.45–6.40 Familje hemligheter 

SVT Nyheter 90 sekunder varje heltimme 
10.00–15.00. 11.30 En utlandsfi nländare be-
rättar. 12.05 Via Sverige. 12.20 Åtta årstider. 
13.05 Work of art. 13.50 Vykort från Europa. 
14.05 Sexårig hönsfarmare. 14.10 Duvhöken – 
skogens rovfågel. 14.30 Deadly 60. 15.05 
Björnmannen. 15.45 Jan och djuret från urtiden. 

16.00 Rapport 
16.05 Stopptid deluxe (R) 
16.35 Rondane  nationalpark (R) 
16.40 Korrespon denterna (R) 
17.10 2 

¿ Svensk novellfi lm från 
2014. I rollerna:  Mathilda Becker, 
Frida Gällblad. Från 6/8.

17.40 Nyhetstecken 
17.50 Uutiset 
18.00 Oddasat 
18.05 Världens historia (R) 
19.00 Vem vet mest? (R) 

Svensk frågesport från 2012. 
Programledare: Rickard Olsson. 
Även 10/8. 

19.30 Deadly 60 
Brittisk naturserie från 2010. Del 
2 av 26. Programledare: Steve 
Backshall. Även 9/8. 

20.00 Fången i Mumindalen – 
Tove Jansson 
I morgon är det 100 år  sedan den 
fi nländska konstnären och förfat-
taren Tove Jansson föddes. Den 
här fi lmen skildrar Tove Janssons 
tidiga år och hennes sökande 
 efter konstnärlig identitet i ett 
 Europa mellan två världskrig. 
Även 9/8, 13/8 och SVT24 9/8. 

21.00 Aktuellt 
21.23 Regionala nyheter 
21.30 Sportnytt 
21.45 L.A. konfi dentiellt 

¿ ¡¡¡¡ Amerikansk thriller 
från 1997. I rollerna: Kevin Spa-
cey, Russell Crowe, Kim Basinger. 

0.00 Uncle (R) 
0.30 Idrottens himmel och 

 helvete (R) 
1.00–5.00 Nyheter

6.00 Top model. 6.55 Nanny. 7.25 Alla älskar 
Raymond. 7.55 Jims värld. 8.25 Pretty little 
 liars. 9.20 Våra bästa år. 10.10 Tough love. 
11.00 Project runway. 12.00 Hell’s kitchen. 
13.00 The real housewives of Orange County. 
14.00 Tough love. 15.00 Project runway. 

16.00 Top model 
17.00 The real  housewives 

of Orange County 
18.00 Hell’s kitchen 
19.00 How I met your mother 

20.00 Crisis 
Amerikansk actionserie från 
2014. Del 3 av 13. Finley och 
Dunn möter presidenten. 

21.00 The perfect man 
¿ ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2005. Holly Hamilton har 
tröttnat på att fl ytta varje gång 
hennes mamma Jean gör slut med 
någon av sina pojkvänner. I roller-
na: Hilary Duff, Heather Locklear. 

23.05 30 minutes or less 
¿ ¡¡ Amerikansk action-
komedi från 2011. I rollerna: 
 Jesse Eisenberg, Danny  McBride. 

0.40 69 saker du vill veta 
om sex 

1.45 Navy CIS 
2.35 Crisis (R) 
3.15 How I met your  mother (R) 
4.05 Fab 5 
5.35–6.00 Nanny (R) 

Susie Dunn upptäcker att stabschefen 
ska skickas iväg på ett farligt uppdrag.

6.40 Nyhetsmorgon. 10.00 Leila  bakar. 10.30 
Glamour. 11.00 Tillbaka till Aidensfi eld. 13.20 
Jamie Oliver: Middag på 30 minuter. 13.55 Holi-
day home sweet home. 14.55 House. 15.55 
Sommar med Ernst. 

16.55 Äntligen hemma (R) 
17.50 Hästen är din 
18.00 Bygglov (R) 
18.50 Keno 
19.00 Nyheterna 
19.30 Familjen 

Holstein–Gottorp (R) 
Svensk komediserie från 2012. 
Del 8 av 10. När kungen ska stå 
för middagen när de har vänner 
på besök litar inte drottningen på 
hans kulinariska färdigheter. Där-
för anlitar hon köksmästare Gus-
taf för att laga middagen i smyg. 

20.00 Förr eller senare 
Svensk frågesport från 2014. 
Del 6 av 10. Tävlar gör Claes af 
 Geijerstam, Anna-Lena Bergelin, 
Tony Irving och Lars Ohly. Pro-
gramledare: Hans Rosenfeldt. 
Även 10/8. 

21.00 Poirot 
Brittisk kriminalserie från 2013. 
Del 5 av 5. Poirot återförenas 
med sin vän Hastings på platsen 
där de först träffades. Poirot har 
 ledgångsreumatism och en livs-
hotande hjärtsjukdom. Men hans 
hjärna är lika skarp som tidigare 
och nu är han säker på att det 
fi nns en mördare på Styles. 

22.00 Nyheterna  
22.15 Poirot, forts 
23.10 Sweeney Todd 

¿ Amerikansk musikal thriller 
från 2007. I rollerna: Johnny 
Depp, Helena Bonham Carter. 

1.40 Aliens vs Predator 2 
¿ Amerikanskt science fi ction 
från 2007. I rollerna: Steven 
 Pasquale, Reiko Aylesworth. 

3.35–4.45 Att vara  Hercule 
 Poirot 

6.00 Britain’s best dish. 6.50 Kära  Susan. 7.15 
Frasier. 7.40–8.05 The middle. 8.30 Sjunde 
himlen. 9.25 Grey’s anatomy. 10.20 Private 
practice. 11.15 Desperate housewives. 12.10 
Extreme couponing. 12.40  Ellen DeGeneres 
show. 13.35 The  bachelor. 14.35 Vänner. 
15.05 One Tree Hill. 

16.05 Private practice 
17.00 Grey’s anatomy 
18.00 The middle 

Amerikansk komediserie från 
2010. Del 16. Sue vinner en resa, 
men när  familjen  kliver på planet 
träder Murphys lag in och allt som 
kan gå på tok gör det. Även 11/8. 

18.30 The neighbors 
Amerikansk komediserie från 
2013. Del 11 av 22. Även 10/8. 

19.00 Hollywood  scandals (R) 
Amerikansk reportageserie från 
2013. Del 7. Uppmärksammade 
gripanden och juridiska snedsteg 
har blivit Hollywoods nya besatt-
het. Repris från 6/8. 

20.00 Top 20 funniest 
Amerikansk humorserie från 
2013. Del 8 av 18. 

21.00 The Big bang  theory 
Amerikansk komediserie från 
2009. Del 2–3 av 23. Det är 
 serietidningskväll för grabbarna 
och Leonard råkar avslöja lite för 
mycket om sin natt med Penny. 
Även 9/8. 

22.00 The Benchwarmers 
¿ ¡ Amerikansk  komedi från 
2006. Gus, Clark, Mel och Ritchie 
har levt i skuggan av sina mob-
bare, men bestämmer sig för att 
 börja försvara sig. I rollerna: Rob 
Schneider, David Spade. 

23.40 Agents of SHIELD (R) 
0.40 Under the dome (R) 
2.35 Supernatural 
3.25 The river 
4.10 The bachelor (R) 
4.55 Ellen DeGeneres show (R) 
5.35–6.00 Kära Susan (R) 

TV FREDAG 8 AUGUSTI 2014

Efter tretton säsonger är 
det dags för den skarp-
synta detektiven Hercule 
Poirot att lägga hatten på 
hyllan – och för skåde-
spelaren David Suchet att 
vinka hej då till sin 
älskade rollfi gur. 

Agatha Christies fi ktiva 
belgiska detektiv har löst 
mordfall i romaner sedan 
1920. Flera fi lmer följde 
och 1989 startade den brit-
tiska tv-serien ”Poirot”, 
med David Suchet i rollen 
som den besynnerliga 

detektiven. Men efter 25 år 
har David Suchet nu lagt 
Poirot-mustaschen till 
rätta för sista gången. 
I kväll sänds det sista 
avsnittet i serien. 

– Det var den svåraste 
dagen i hela min 44-åriga 
karriär, sa den 68-årige 
skådespelaren till Daily 
Express efter att det 
sista avsnittet spelats in. 

Poirot har blivit till åren 
och kämpar med ledgångs-
reumatism och en livsho-
tande hjärtsjukdom. Men 
hans sinne är skarpt och 

han återvänder till Eng-
land – i rullstol – för att ta 
sig an ett sista mysterium. 

– Det var första gången 
någonsin som Agatha 
Christie förändrade 
Poirots utseende, sa David 
Suchet om sin rollfi gur.

På herrgården Styles 
återförenas han med 
vapendragaren Arthur 
Hastings och tillsammans 
tar de upp jakten på en 
seriemördare som Poirot 
tror befi nner sig på 
herrgården. 
 TV4 FREDAG 21.00

L.A. konfi dentiellt
THRILLER ¡¡¡¡
Curtis Hansons illusions-
lösa skildring av korruption 
och brott i 1950-talets Los 
Angeles, efter James 
Ellroys roman. Kevin 
Spacey, Danny DeVito och 
Oscarsbelönade Kim 
Basinger är storartade. 
(L.A. Confi dential, USA, 
1997)  SVT2 FREDAG 21.45

Carlitos way
DRAMA ¡¡¡
Legendarisk New York-
gangster muckar från 
fängelset och återvänder 
till sina gamla kvarter. 
Inget är som förr och han 
har fattat ett avgörande 
beslut: han ska leva heder-
ligt. Al Pacino gör ett 
karismatiskt porträtt. (USA, 
1993) SVT1 LÖRDAG 22.20

Coach Carter
DRAMA ¡¡¡
Det ser ut som om det är 
en basketfi lm, men här 
fi nns djup som brukar 
saknas i genren. Nye 
coachen (Samuel L 
Jackson) på high school 
försöker lära sina spelare 
något annat – också. (USA, 
2005) TV4 SÖNDAG 16.15

Rullar mot sitt sista fall

TV FREDAG 8–TORSDAG 14 AUGUSTI 2014FILMTIPS 

David Suchet sökte huvudrollen som Hercule Poirot efter inrådan av Agatha Christies familj.

Hank Moody 
fi nns på webben
Ett erbjudande om att 
fi lmatisera Hanks (David 
Duchovny) senaste bok tar 
honom till Los Angeles. Den 
sjunde och sista säsongen 
av serien”Californication” 
sändes i USA i våras. De 
första fem fi nns nu att se 
på webben. HBO NORDIC

Diskussion om 
valets stora fråga
Anne Lundberg leder till-
sammans med Leo Razzak 
”Jobbdebatten” som hålls 
på kajen utanför SVT-huset 
i Malmö. Deltar i debatten 
gör de arbetsmarknads-
politiska representanterna 
från riksdagens olika 
partier. SVT1 SÖNDAG 20.00

Molly hyllar sina 
fans på Grönan
Hon har sjungit dygnet runt 
sedan hon var liten och nu 
provar hon vingarna i Los 
Angeles. Men i kväll är 
Molly Sandén i Stockholm. 
”Sommarkrysset” blir mjuk-
starten på sångerskans 
turné som börjar på Gröna 
Lund.  TV4 LÖRDAG 20.00

Politiker och 
dansare tävlar
I säsongsavslutningen av 
”Förr eller senare” deltar 
dansdomaren Tony Irving. 
Han får sällskap av musik-
producenten Claes af 
Geijerstam, komikern 
Anna-Lena Bergelin och 
före detta partiledaren Lars 
Ohly.  TV4 FREDAG 20.00

SPORTPLAY

MUSIK UNDERHÅLLNING
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6.00 Brassgalen. 6.40 En vecka i naturen. 7.40 
Minnenas television: Mago. 8.40 Simply Italian. 
9.05 Semesterresa till 70-talet. 10.05 Retro. 
10.35 Sommarkväll med Rickard Olsson. 11.35 
En klassiker. 12.05 Allsång på Skansen. 13.05 
Peter Apelgrens semesteräventyr. 13.35 I 
brandbil till Mongoliet. 14.35 Tårtor till tusen. 
15.35 Downton Abbey. 

16.45 Folkraceprinsessorna 
17.45 Kalla krigets fordon 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Inred med loppis 

NYTT  Brittisk inredningsserie från 
2013. Går det att inreda ett hem 
med ingen budget alls? 

19.00 Sportspegeln 
Även 11/8 och senare i natt. 

19.30 Rapport 
20.00 Jobbdebatten 

Debatt om jobb och arbetsmark-
nad från kajen bredvid SVT:s hus i 
Malmö. Även 12/8. 

21.30 Millennium 
Svensk dramaserie från 2007. Del 
2 av 2. Män som hatar kvinnor. 
Lisbeth Salander är inte som 
andra. Geni och olycksbarn i en 
och samma person med ett mörkt 
förfl utet. 

23.00 Akuten 
Brittisk realityserie från 2013.  

23.50 Rapport 
23.55 Mayday (R) 

Brittisk kriminalserie från 2013. 
Del 4 av 5. 

0.50 Om en pojke (R) 
Amerikansk komediserie från 
2014. Del 11 av 13. 

1.10 Anne på väg (R) 
2.10 Sportspegeln (R)  
2.40 Peter Apelgrens 

semesteräventyr (R) 
3.10 Anders tar parti (R) 
3.40–4.10 Bloggistan (R) 
4.45 Made in Finland: 

Antto Melasniemi (R) 
5.15–6.00 Inred med loppis (R) 

7.30 MiffoTV möter politikerna. 8.00 Idrottens 
himmel och helvete. 9.00 Rapport. 9.05 Kobra. 
9.35 Grön glädje. 10.00 Rapport. 10.05 Som-
marandakt. 10.35 Örter – naturens eget apo-
tek. 10.55 Mitt i naturen – tittarfi lm. 11.00 
Rapport. 11.05 Moa Martinson – några minnes-
bilder. 11.35 Minnenas television. 12.25 Rap-
port. 12.30 Vem vet mest? 15.00 Duvhöken – 
skogens rovfågel. 15.20 Fame – året på Juilli-
ard. 15.50 JazzLab. 

16.20 Rapport 
16.25 Moderna spökhistorier – 

jiddisch (R) 
17.00 De obekväma (R) 
17.30 Conspiracy (R) 
18.00 Judarnas historia (R)  
19.00 Världens natur: Afrika 

(R) Brittisk naturserie från 2012. 
Del 6 av 6.  

19.50 Tjärnens björnar 
Svensk naturfi lm från 2014. En 
åtel vid en tjärn i Karelen lockar 
fram traktens björnar.

20.00 Weissensee 
Tysk dramaserie från 2013. Del 5 
av 6. Martin är fast övertygad om 
att hans och Julias dotter, Anna, 
lever. Även 11/8, 14/8 och 16/8. 

20.50 Dripped 
Fransk kortfi lm från 2011. New 
York 1950, och historien om Jack 
– en mycket ovanlig konstälskare. 

21.00 Aktuellt 
21.15 Sportnytt 
21.30 Stopptid deluxe 

Svenskt sportmagasin från 2014. 
Del 10 av 10. Stoppa pressarna. 
Händelser som får landet att 
 stanna upp. Ingemar Stenmark 
i parallellslalom 1975 för seger 
i Världscupen. 

22.00 Belleville baby (R) 
Svensk dokumentär från 2013. 
Även 16/8 och SVT24 11/8. 

23.15 Sommarandakt (R) 
23.45 Det glömda folkmordet 

(R) Repris från 2/8.
1.00–5.00 Nyheter

6.00 Mr Sunshine. 6.30 The Mindy project. 
7.00 Nanny. 7.30 Alla älskar Raymond. 8.00 
Jims värld. 9.30 American idol. 11.10 Happily 
divorced. 11.40 Save me. 12.10 Sorority wars. 
¿ Amerikanskt drama från 2009. 14.00 
The Eklands. 15.00 Fever pitch. ¿ ¡¡¡ 
Amerikansk komedi från 2005. I rollerna: Drew 
Barrymore, Jimmy Fallon. 

17.00 Lyxfällan (R)  
19.00 Mistresses 

NYTT  Amerikansk dramaserie 
från 2013. Del 1 av 13. 

20.00 Unforgettable 
Amerikansk kriminalserie från 
2012. Del 13 av 13. Carries 
skolåterträff slutar abrupt. 

21.00 Fast & furious 5 
¿ ¡¡ Amerikansk action från 
2011. Rymlingen Dom Toretto 
och den före detta polisen Brian 
O’Conner jagas av en amerikansk 
anfallsstyrka. I rollerna: Vin  Diesel, 
Jordana Brewster. 

23.40 Welcome to the jungle 
¿ ¡¡ Amerikansk action-
komedi från 2003. I rollerna: The 
Rock, Seann William Scott. 

1.35 69 saker du vill veta om 
sex 

2.30 Monday mornings  
3.15 Unforgettable (R)  
4.00 The bachelorette 
5.30–6.00 Nanny (R) 

Prisjägaren Beck skickas till Amazonas 
för att hitta sonen till en maffi aboss.

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 Postkodlotteriets sommar-
vinnare. 11.55 Sommarkrysset – med Lotto-
dragningen. 13.15 The Millers. 13.50 Grillmäs-
tarna. 14.50 Förr eller senare. 15.45 Solsidan. 

16.15 Coach Carter 
¿ Amerikanskt drama från 
2005. 

18.00 Keno 
18.05 Coach Carter, forts ¿  
19.00 Nyheterna 
19.30 Enkla rätter med Nigel 

(R) Brittisk matlagningsserie 
från 2011. Del 4 av 8. 

20.00 Solsidan (R) 
Svensk komediserie från 2013. 
Del 4 av 10. Mickan tycker att 
Fredde ska tillbringa mer tid med 
barnen och tvingar honom att ta 
lite ledigt. Även 17/8. 

20.30 Hellenius hörna (R) 
Svensk pratshow från 2012. Del 
5 av 10. David gästas av Petra 
Mede. Repris från 2012. 

21.00 Get the Gringo 
¿ Amerikansk action från 
2012. Då han försöker ta sig över 
gränsen till Mexiko i en bil full av 
stulna pengar blir amerikanske 
tjuven El Gringo tillfångatagen av 
mexikansk polis. I rollerna: Mel 
Gibson, Kevin Hernandez, Peter 
Stormare. Regi: Adrian Grunberg. 

22.00 Nyheterna 
22.05 Vädret 
22.15 Get the gringo, forts 

¿ Amerikansk action från 
2012. 

23.10 The warlords 
¿ Hongkong-action från 
2007. I rollerna: Jet Li, Andy Lau.

1.35 Taking Woodstock 
¿ ¡¡¡ Amerikanskt drama 
från 2009. I rollerna: Demetri 
Martin, Emile Hirsch.

4.10–4.40 Bloopers (R) 

6.00 No ordinary family. 6.50 Malibu country. 
7.15–8.05 Once upon a time. 8.35 Brothers & 
sisters. 9.30 Carrie diaries. 10.20 The neigh-
bors. 10.50 Pensionärsjävlar USA med Betty 
White. 11.20 Maniska samlare. 12.20 Extreme 
couponing. 12.50 Böda camping. 13.50 The 
bachelorette. 15.50 Tjejen som tog hem spelet. 
¿ Amerikansk komedi från 1986. I rollerna: 
Goldie Hawn, Robyn Lively. 

18.00 Real housewives 
of New York 

19.00 Familjen Kardashian 
Amerikansk realityserie från 
2013. Del 17 av 21. Kim har 
tröttnat på paparazziföljet och gör 
en plan för att förvilla dem när det 
är dags att föda.

20.00 Ullared 
Svensk realityserie från 2013. Del 
8 av 9. Två par, Maggan & Åke 
och Leif & Gunilla, fi rar silverbröl-
lop i Ullared. Leif ordnar picknick 
till sin älskade Gunilla, och Mag-
gan och Åke planerar romantisk 
middag på campingen. Morgan 
och Ola-Conny har en dag på 
stranden. Boris testar sin trav-
häst. Även 16/8. 

21.00 Get Smart 
¿ ¡¡¡ Amerikansk action-
komedi från 2008. När spion-
organisationen Control utsätts för 
ett attentat, tvingas man ge en 
klumpig analytiker uppdraget att 
sätta stopp för ett brottssyndikat. 
I rollerna: Steve Carell, Anne Hat-
haway. Regi: Peter Segal. 

23.15 Castle (R) 
Amerikansk kriminalserie från 
2011. Del 18 av 23. 

0.10 Criminal minds (R)  
1.05 Kommissarie Morse: 

Kvinnan i kanalen 
3.15 Nya spår 
4.10 Real housewives of New 

York (R) 
4.55 Jeremy Kyle show  
5.35–6.00 Malibu country (R) 
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6.40 Sverige idag sommar. 6.50 UG sommar. 
7.50 Engelska Antikrundan. 8.40 Simply Italian. 
9.05 Anne på väg. 10.05 Sveriges bästa äldre-
boende. 11.05 Spisa med Price. 11.45 Anders 
tar parti. 12.15 Filmen om Heide. 13.10 En 
återställd fäbod. 13.15 Hundra procent bonde. 
13.45 Hjem. 14.30 Om en pojke. 14.50 Cold-
play – Ghost Stories live. 15.45 Andraland. 

16.20 Varning för vilda djur 
¿ Amerikansk familjekomedi 
från 2010. I rollerna: Brendan 
Fraser, Brooke Shields. 

17.50 Helgmålsringning 
17.55 Sportnytt 
18.00 Rapport 
18.15 Downton Abbey (R)  
19.25 Kunglig vedstapel (R) 
19.30 Rapport 
19.45 Sportnytt 
20.00 Sommarkväll 

med Rickard Olsson 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 4 av 5. I kvällens program 
medverkar bland andra skådespe-
larna Suzanne Reuter och Claes 
Månsson, författaren Jan Guillou 
och hjärnforskaren Katarina 
Gospic. 

21.00 Peter Apelgrens 
semesteräventyr 
Svensk reportageserie från 2014. 
Del 4 av 5. Jämtland. Peter går 
i Mus-Olles fotspår och söker 
nyckeln till sann lycka. 

21.30 Whitechapel 
Brittisk kriminalserie från 2013. 
Del 4 av 6. 

22.15 Rapport 
22.20 Carlitos way 

¿ ¡¡¡ Amerikansk action 
från 1993. I rollerna: Al Pacino, 
Sean Penn. 

0.40 Morden i Midsomer 
2.10 Rome (R) 
3.00 Det stora kriget (R) 
4.00–4.40 Brassgalen (R) 
5.00–6.00 Semesterresa till 

70-talet (R) 

7.30 MiffoTV möter politikerna. 8.00 Världens 
bästa skitskola. 9.00 Rapport. 9.05 Fame – året 
på Juilliard. 9.35 Grön glädje. 10.00 Rapport. 
10.05 Världens natur: Afrika. 11.00 Rapport. 
11.05 En enkel tur och retur. 12.00 Rapport. 
12.05 Stopptid deluxe. 12.35 Taekwondo: 
Okuvlig vilja. 13.05 Att bo i båt. 13.15 Sear-
ching for Sugar Man. 14.40 Deadly 60. 15.10 
Världens historia. 

16.05 Rapport 
16.10 Jan och djuret från 

urtiden (R) 
16.25 Björnmannen (R) 
17.05 Måsfestival  
17.10 Fången i Mumindalen – 

Tove Jansson (R) 
18.10 Minnenas television (R) 

Del 9 av 20. Mumin och havet. 
19.00 Fame – året på Juilliard 

Dokumentärserie från 2013. 
Del 6 av 6. 

19.30 JazzLab 
Norsk musikdokumentärserie från 
2013. Del 5 av 5. 

20.00 Vivaldi för nya öron 
Brittiske violinisten Daniel Hope 
presenterar sin och kompositören 
Max Richters mycket speciella, 
nästan hypnotiska version av 
Vivaldis Årstiderna. Även SVT24 
10/8. 

20.50 Pojken med pennan (R) 
Slovakisk kortfi lm från 2009. 
Viliam är en liten pojke som 
skapar sig en egen värld med 
hjälp av penna och papper. 

21.00 The Shadow line (R) 
Brittisk kriminalserie från 2011. 
Del 3–4 av 7. Bede befi nner sig 
nu motviligt i drogkartellens 
absoluta toppskikt.  

23.00 Kobra (R) 
23.30 Korrespondenterna (R) 
0.00 Moa Martinson – några 

minnesbilder 
0.30 En utlandsfi nländare 

berättar (R) 
1.00–5.00 Nyheter

6.00 Mr Sunshine. 6.30 The Mindy project. 
7.00 Nanny. 7.30 Alla älskar Raymond. 8.00 
Jims värld. 9.00 Pretty little liars. 10.00 Top 
model England. 11.00 Husräddarna. 12.00 The 
perfect man. ¿ ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2005. I rollerna: Hilary Duff, Heather Lock-
lear. 14.00 Morden i Midsomer. 

16.00 Michael J Fox show  
16.30 The crazy ones (R) 
17.00 Djurakuten 
18.00 Hell’s kitchen (R) 
20.00 The Eklands 

Svensk realityserie från 2014. Del 
3 av 8. 

21.00 Fever pitch 
¿ ¡¡¡ Amerikansk komedi 
från 2005. Attraktionen är ome-
delbar mellan gymnasieläraren 
Ben Wrightman och affärskvinnan 
Lindsay Meeks. I rollerna: Drew 
Barrymore, Jimmy Fallon, Jason 
Spevack. Regi: Bobby Farrelly, Pe-
ter Farrelly.
 

23.00 2 fast 2 furious 
¿ ¡ Amerikansk action från 
2003. I rollerna: Paul Walker, 
 Tyrese Gibson. 

1.15 69 saker du vill 
veta om sex 

2.10 Hajen 3 ¿  
3.45 American idol 
5.10 The Mindy project 
5.35–6.00 Nanny (R) 

Drogkungen Cole (Carter Verone) och 
tulltjänstemannen Monica (Eva Mendes).

6.00–7.58 Barnprogram. 6.00 Bananer i pyja-
mas. 6.10 Gissa med Frasse. 6.25 Scooby & 
Scrappy Doo show. 6.45 The looney tunes 
show. 7.10 Tom & Jerry. 7.15 Mumintrollens 
äventyr. 7.30 Mumintrollens äventyr. 7.40 
Mimmi & Mojje i Karibien. 7.58 Nyhetsmorgon. 
11.30 Lotta på Liseberg. 12.55 Sommar med 
Ernst. 13.55 Jamie Olivers hälsosammaste rät-
ter. 14.55 Big Mommas hus 2. ¿ Action-
komedi från 2006.

16.55 Lurad! (R)
17.55 Keno 
18.00 Vinnare V75 
19.00 Nyheterna 
19.30 Familjen Holstein–

Gottorp (R) 
Svensk komediserie från 2012. 
Del 9 av 10. Drottningen ska 
besöka en konstutställning som 
anordnas av Tanzanias ambassad.  

20.00 Sommarkrysset – 
med Lottodragningen 
Svensk underhållning från 2014. 
Del 8 av 10. Uppträder gör bland 
andra Panetoz, Molly Sandén, 
Linus Svenning och Titiyo. 

21.20 A Cinderella story 
¿ ¡¡ Amerikansk komedi 
från 2004. Sam är en impopulär 
pojkfl icka som under fl era måna-
der fått textmeddelanden från 
någon som kallar sig Nomad. 
I sms:en ber Nomad henne att 
möta honom på dansgolvet på en 
halloweenbal klockan 11. I roller-
na: Hilary Duff, Jennifer Coolidge. 
Regi: Mark Rosman. 

22.00 Nyheterna 
22.15 A Cinderella story, forts 

¿ ¡¡ Amerikansk romantisk 
komedi från 2005. 

23.30 Sucker punch 
¿ Amerikansk-kanadensiskt 
drama från 2011. I rollerna: Emily 
Browning, Vanessa Hudgens. 

1.45 Orphan ¿ ¡¡  
4.15–4.45 Enkla rätter 

med Nigel (R) 

6.00 No ordinary family. 6.50 Malibu country. 
7.15–8.05 Once upon a time. 9.05 Brothers & 
sisters. 10.00 Hart of Dixie. 10.55 Man up! 
11.25 Superspararna. 12.25 Extreme coupo-
ning. 12.55 Partaj. 13.55 Böda camping. 14.55 
Ullared. 15.55 Super fun night. 

16.25 Mixology (R) 
16.55 The Big bang theory (R) 
17.50 Pensionärsjävlar USA 

med Betty White 
18.20 Boog & Elliot – 

vilda vänner 
¿ Amerikansk animerad kom-
edi från 2006. Boog är en tam, 
bekymmerslös grizzlybjörn som 
lever hos en skogsväktare. När 
han möter Elliot, en tanig, ener-
gisk hjort, vänds hans liv upp och 
ner. Röster: Martin Lawrence, 
Ashton Kutcher. 

20.00 America’s 
funniest home videos 
Amerikansk underhållning från 
2013. Del 29–30 av 44. 
Programledare: Tom Bergeron. 

21.00 Helens små underverk 
¿ ¡¡¡ Amerikansk drama-
komedi från 2004. Helen Harris 
jobbar på en av Manhattans he-
taste modellagenturer och till-
bringar nätterna på de senaste 
klubbarna. Ett telefonsamtal för-
ändrar hela hennes liv då hon 
plötsligt skall ansvara för sina 
systerbarn 15, 10 och 5 år gamla. 
I rollerna: Kate Hudson, John Cor-
bett. Regi: Garry Marshall. 

23.25 Engelsmannen som gick 
upp för en kulle men kom 
ner från ett berg 
¿ ¡¡¡ Brittisk romantisk 
komedi från 1995. I rollerna: 
Hugh Grant, Tara Fitzgerald. 

1.25 Resurrection (R)  
3.20 The protector 
4.05 Nya spår 
4.55 Jeremy Kyle show 
5.40–6.00 Malibu country (R) 
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ICA Supermarket Teg: 090–18 46 90 | superteg.se | icarrier.se

Din vardagshjälte och räddare på mat� onten!
Mån–fre .........................7–23
Lördag ...........................7–20
Söndag ..........................9–23

Priserna gäller till 10/8 
eller så långt lagret räcker.

Sommartid
er

VÄSTERBOTTENSPAJ
Butikslagad, ca 950 g

9900
ca jmf 104,21/kg

/st

KRÄFTOR JUMBO
Lobster, 1000 g

6900
/st

eller så långt lagret räcker.

VÄSTERBOTTENSOST 
Norrmejerier, ca 450 g

12900
/kg

Nu har vi startat upp igen 
med vår varma mat i Matbaren.

All mat lagas av utbildade 
kockar i vårt butikskök!

SUPERTEG-
BURGARE!

Med cheddar & bacondressing

2500
Finns i Matvagnen

/st


