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LEDAREN

Så bidrar vi till en hållbar plats
för en bättre vardag
Det lackar mot jul och vi kan snart summera
ännu ett händelserikt år. Pandemin har börjat
släppa sitt grepp och det känns så fantastisk
roligt att vara tillbaka på kontoret tillsammans
med alla engagerade medarbetare. Äntligen kan
vi också återuppta den uppskattade borådsverksamheten samt våra trygghetsvandringar och
synpunktenträffar. Våra hyresgästers synpunkter
är väldiga viktiga för att vi ska kunna vara den
hyresvärd i framkant som vi vill vara.
Skellefteå befinner sig i en helt unik situation.
Kanske märks det allra mest på bostadsmarknaden med en ständigt växande bostadskö och
kraftigt stigande villa- och bostadsrättspriser.
Skebo behöver bygga massor med nya lägenheter. Vi vill ge ungdomar möjlighet att flytta
hemifrån. Villor behövs så att unga familjer kan slå sig till ro och då behövs lägenheter
för de som väljer att sälja. Alla de som behövs för näringslivets och det offentligas kompetensförsörjning behöver en bostad. Många äldre vill hitta en trygg bostad med möjlighet
till social samvaro. Därför känns det bra att vi just nu har nästan 500 lägenheter i produktion, däribland ungdomslägenheter och trygghetsbostäder med det lilla extra.
En hållbar plats för en bättre vardag är kommunens nya vision. Den vill vi på Skebo
se till att förverkliga så bra vi någonsin kan. Ett bidrag är att bygga hållbart och där har
Skebo valt en väg där vi i anbudsutvärderingen bland annat beaktar byggets koldioxidavtryck. Vi tror att det kan stimulera hela byggbranschen till nya innovativa lösningar,
till exempel som på Nipan som ni kan läsa om i det här numret. Dessutom bygger vi
Kvarnbacken i Kåge, Frigg och Klockarhöjden i trä. Ett annat bidrag är att vi satsar ytterligare på den hyresgästnära hållbarheten. Vi är glada att hälsa Lisa Nilsson välkommen
till oss. Läs mer om Lisa och hennes uppdrag som hållbarhetssamordnare längre fram i
tidningen.
Jag ser fram emot en väldigt spännande framtid. I dryga
fem år har jag varit vd för Skebo. Inte i min vildaste
fantasi trodde jag då att jag skulle vara mitt i den
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På säkra sidan i jul

Testkör din brandvarnare
Skebo tillhandahåller både brandvarnare och brandfiltar i varje lägenhet och
den här tiden på året är det bra att uppdatera sig om att brandvarnaren
fungerar. Håll inne testknappen. Börjar den pipa fungerar batterierna. Vi
tipsar gärna om att registrera ditt mobilnummer på https://aktivmotbrand.
msb.se. Då får man ett gratis påminnelse-sms när det är dags att testa.

Nu i juletider är vi många som tycker om
att tända upp ljus, men glöm inte att släcka!
Ett tips är att byta ut de levande ljusen
mot batteridrivna LED-ljus. Prova! Det ser
lika fint ut och du behöver inte vara orolig
över att något ska hända.

Från oss alla – en
riktigt God Jul!
Brrr vad kallt! Åh vad mysigt! Åsikterna om vintern är
en vattendelare och vi har alla olika sätt att se på månaderna där
kvicksilvret sjunker och det knarrar under fötterna när vi är ute och
promenerar. Vi från Skebo hoppas att du som hyresgäst får trevliga högtider
hemma i din lägenhet och skickar med en önskan om ett positivt 2022!

Snöröjning – så
fungerar det!
När vintern kommer betyder det att snön inte är
långt borta. Du som bor i hyresrätt har fördelen
att du slipper skotta snö – skönt va? Vi åker ut
så fort vi kan när det fallit 5 cm blötsnö eller 10
cm torrsnö och målet för våra entreprenörer är
att vara klara inom 6 timmar. Vi skottar alltid vid
entréer och utanför trappuppgångar så att du
lätt ska komma in och ut. Vi skottar även våra
gångvägar, infarter till bilparkeringar, besöksparkeringar och källartrappor som används. Angränsande ytor så som cykel- och bilvägar samt
vissa gångvägar tar kommunen bort snö ifrån.
Har du en uteplats eller balkong ansvarar du
själv för skottningen, detsamma gäller om
du har egen ingång och parkeringsplats för
bilen, samt 50 cm utanför garage eller
skärmtak.

Baka krabbevadå?
Krabbelurer är inte bara världens roligaste namn på ett
bakverk, de är
fantastiskt goda också. Baka gärna den här versionen
med saffran!
Ingredienser
1 dl strösocker
4,5 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 tsk vaniljsocker
1 krm salt
1,5 dl mjölk
0,5 g saffran
2 ägg
+ smör till stekning

1. Blanda torrvarorna utom
saffran i en bunke.

GÖR SÅ HÄ
R!

2. Rör samman mjölk och saffran
och låt stå fem minuter.
3. Tillsätt mjölken samt äggen i bunken
och rör till en slät smet.
4. Värm stekpannan till medelvarm
och stek cirka 2–3 minuter per sida tills
de fått fin färg. Avsluta med att pudra
lite florsocker. Blir cirka 15 st.

Källa: Fredriks fika
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Systrarna släckte branden
med rådigt ingripande
Det som kunde ha gått riktigt illa fick ett lyckligt slut. Tacka systrarna
Gullevi Mikaelsson och Birgitta Lindmark för det. Deras ingripande
stoppade branden som bröt ut på Storgatan i Byske i september.
– Man var som lite skakis i benen! Det är inget man har varit med
om förut, men det kändes bra att kunna hjälpa till, säger Gullevi.
Fredag 17 september. Systrarna Gullevi
och Birgitta, 84 och 72 år, hade precis
kommit innanför dörren till Gullevis
lägenhet på Storgatan när de hörde ett
märkligt ljud. De gick snabbt ut i trapphuset och insåg att ljudet kom från grannens
lägenhet.
– Vi öppnade grannens dörr och då kom
det massor med rök. Vi rusade in i lägenheten och såg att hon satt vid spisen. Min
syster såg en eldslåga, säger Gullevi.
Birgitta ryckte ner brandfilten som
fanns i lägenheten och lade den över elden,
som ganska snabbt släcktes. Samtidigt
ropade hon åt Gullevi att larma 112, vilket
systern också gjorde.
– Det blev som en liten chock! Man har
inte varit så där nära en brand någon gång,
säger Birgitta.
FICK SMS-LARM
Skebos bovärd Niklas Lindgren, som
arbetar på Erikslid, fick tidigt larm om
branden. Han arbetar deltid inom räddningstjänsten i Byske, där han också bor.
– När det går ett larm så får vi i räddningstjänsten ett sms i telefonen. Det här
var vid 15-tiden på eftermiddagen. Det
stod ”Förlarm, brand i byggnad” på den
här adressen. Jag visste direkt att det var i
ett av Skebos hus.
Niklas ringde snabbt till kollegan Lars
Persson, som arbetar som bovärd i Byske.
– Jag sa: ”Skynda dig till Storgatan, det
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Niklas Lindgren,
Skebo.
brinner där”. Lars har huvudnyckel och
kunde åka dit och vara behjälplig snabbt.
”ENLIGT SKOLBOKEN”
När Lars Persson kom fram till huset var
räddningstjänsten redan på plats.
– Det gick väldigt bra, tack vare Gullevi
och Birgitta. Dessa hjältar som gjorde

allt enligt skolboken. Det enda som blev
var att hyresgästen fick vara borta från
lägenheten över natten medan vår beredskapsgrupp satte in ett joniseringsaggregat
som plockar bort den stickande röklukten.
Hyresgästen flyttade in igen redan nästa
kväll, säger han.
Efteråt pratade Lars med alla hyresgäster
i trappuppgången.
– En sådan här grej reagerar man väldigt olika på. Man blir rädd, uppjagad och
lite chockad kanske. Jag gick och pratade
med alla berörda efteråt. Många vill prata
av sig lite. Det känns bra också från vår
sida, säger han.
Något som verkligen uppskattades av
Birgitta Lundmark och Gullevi Mikaelsson.
– Jag måste beundra Lars. Vilken
fantastisk människa han är! Han kom och
pratade med oss efteråt och man fick ven-

”Att larma, släcka och
ut med folk, det sitter
som i ryggmärgen”

Birgitta Lindmark och Gullevi Mikaelsson gjorde alla rätt
när de hörde märkliga ljud från Gullevis grannlägenhet.
Själv är de blygsamma. ”Vem som helst skulle ha gjort
likadant, förhoppningsvis”, säger de.
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”Ett skolboksexempel på hur
man ska agera vid brand”
tilera det direkt. Det gjorde han verkligen
bra, säger Birgitta.
BRANDVARNARE OCH BRANDFILT
Alla Skebos lägenheter är utrustade med
en fungerande brandvarnare och en fungerande brandfilt. På äldreboenden finns
även sprinklers i alla lokaler. Utrustningen
kontrolleras regelbundet.
– När vi får en felanmälan och åtgärdar
den kontrollerar vi dessutom alltid att det
finns brandfilt och brandvarnare. I det här
fallet på Storgatan i Byske ser man vikten
av att ha de här sakerna hemma, säger Lars.
Han är imponerad av systrarnas insats.
– När man hamnar i en sådan situation
får man ett visst adrenalinpåslag. Många har
kanske lite svårt att tänka logiskt. Men det
gjorde de här damerna. Ett skolboksexempel
kan man säga. De gjorde alla rätt. Man
brukar prata om att rädda, varna, larma och

släcka. De gjorde just det, säger Lars.
Birgitta och Gullevi är själva blygsamma
kring sin insats.
– Vem som helst skulle ha gjort likadant, förhoppningsvis. Att larma och
släcka och ut med folk, det sitter som i
ryggmärgen, säger Birgitta.
”ETT BRA SLUT”
Att ingen människa kom till skada är det
viktigaste, menar Gullevi.
– Det blev ett bra slut och det får man
vara glad över, säger hon.
Deltidsbrandmannen och bovärden
Niklas Lindgren är även han imponerad
över systrarna i Byske.
– Det var fantastiskt bra jobbat. Det
gjorde precis som man ska. En ringde 112,
den andra hade sinnesnärvaro att slänga
brandfilten över det som brann. Helt
perfekt agerat, säger han.

NIKLAS
TIPSAR!

Så här förebygger
du brand:

1. A och O är att aldrig lämna
spisen. Jag vet inte hur det gick
till i det här fallet, men man ska
aldrig lämna något på spisen
och börja göra något annat.
2. Rökning är också en farlig
grej. Undvik det, säger han.

Bovärden Lars Persson
var snabbt på plats när
systrarna Birgitta Lindmark
och Gullevi Mikaelsson slagit
larm. Så här i efterhand kan
de prata igenom händelsen
som slutade lyckligt.
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Skebo satsar
på hållbarheten

Lyckligtvis är det ovanligt med bränder i flerfamiljsbostäder – en viktig faktor i det
förebyggande brandskyddsarbetet är att inte förvara brandfarliga och skrymmande
föremål i trapphuset. Nu inleder Skebo en kampanj för att informera om vad som gäller.

Större och mer aktivt arbete med hållbarhetsfrågorna. Det utlovar
Lisa Nilsson, som är ny hållbarhetssamordnare på Skebo.
– Det görs redan mycket. Min uppgift är att samordna insatserna
och effektivisera, säger hon.
Hållbarhet brukar beskrivas i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk.
Skebo arbetar idag med många hållbarhetsinsatser.
– Det som är en utmaning för oss är att
hitta en balans mellan de här dimensionerna.
Att göra rätt saker inom respektive område
så att det blir en balans, säger Lisa Nilsson.
Steg ett i arbetet som hållbarhetssamordnare är att utveckla det som redan
görs idag. Steg två är att planera vilka nya
insatser som ska göras.
– Det är viktigt att våga avgränsa sig
när man känner att ”vi vill göra allt”. Vad
har vi möjlighet att göra och vad kommer
skapa bäst effekt för våra hyresgäster?
TRYGGHETSVANDRINGAR I FOKUS
Arbetet med trygghetsvandringar är ett
exempel på social hållbarhet och ett prioriterat område. Planen är att alla områden
ska få minst en trygghetsvandring.
– Vi gör i snitt tre trygghetsvandringar
per år. Framöver ska vi ha vandringar på

en mix av områden – både områden som
aldrig haft tidigare och områden där vi
känner att det finns behov för ytterligare
vandringar, säger Lisa.
De så kallade synpunktenträffarna
kommer också att utvecklas.
– Där får våra boende möjlighet att
komma med tankar och idéer i workshopformat. Vi vill utveckla det och jobba
mer tematiskt. Kanske kan man bjuda
in någon extern part som kan bidra med
inspiration, säger hon.
INSATS KRING SOPSORTERING
När det gäller den ekologiska hållbarheten
är det också mycket på gång. Skebo är sedan
en tid med i Allmännyttans klimatinitiativ,
ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria
senast år 2030 och att energianvändningen
ska minska med 30 procent. På lite kortare
sikt kommer Skebo att satsa på en insats när
det gäller sopsortering.

– Vi tittar på hur alla områden ska få
en bra möjlighet till sopsortering. Idag
har majoriteten det, men inte alla. Det är
något som är prioriterat, säger Lisa.
Skebo strävar också efter att hitta former
för samverkan med andra aktörer inom
hållbarhetsområdet.
– Det kan vara idrottsföreningar,
kulturföreningar eller någon annan typ
av förening. Vi är också intresserade av
samtal och samverkan med exempelvis andra fastighetsbolag i Skellefteå. Det finns
redan i dag goda relationer som vi vill fortsätta utveckla, säger Lisa Nilsson.

”Vilka insatser
skapar bäst
effekt?”
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Ludvig Dahlgren på
Byggbetong har fokus
på grönare betong
i framtiden och
uppskattar Skebos
initiativ på Nipan.

Hållbar nyproduktion
växer fram på Sörböle
Skebo bygger för fullt vid parkbrons södra fäste i Skellefteå där 74 hyreslägenheter ska stå klara för inflyttning hösten 2022. Skebo tog tidigt ett
beslut att kvarteret Nipan 2 skulle uppföras genom smarta miljövägval i
produktionen för minskad klimatpåverkan.
– Vi drar gärna vårt strå till stacken genom det här pilotprojektet som
blir ett första avstamp för hur vi vill jobba i framtiden, säger Per Andersson,
projektledare på Skebo.
När vi hälsar på vid bygget av de två
kvarvarande husen i kvarteret Nipan på
Sörböle så gjuts det för fullt. Husen blir på
fyra våningar och ligger alldeles bredvid
Lilla Nipan som stod klart för inflyttning
2018 och består av 52 hyresrätter.
Det är faktiskt här och nu i gjutningen
som den stora förbättringen sker. Jämfört
med tidigare projekt valde Skebo att se över
betongsammansättningen i byggprocessen
och involverade i ett tidigt stadium både
konstruktör, tillverkare och utförare. Det
kan nämligen skilja mycket mellan olika
sorters betong – ibland behövs en större
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mängd cement medan det behövs mindre
cement på mindre utsatta konstruktioner.
– I en betongsammansättning står cementen för 90 procent av betongens klimatpåverkan. Det är lite som ett bakrecept att
blanda och handlar egentligen om att ha rätt
betong på rätt plats och till Nipan har vi lagt
stort fokus på att använda så lite cement som
möjligt. Det får stor miljöeffekt när man
jobbar med det i tidigt skede och kan göra
beräkningar i förväg, säger Ludvig Dahlgren,
affärs- och utvecklingschef på Byggbetong.
– Vi jobbar medvetet med att minska
utsläppen av koldioxid som en nyproduk-

tion ger och ett viktigt första steg är att
hushålla och använda befintlig teknik för
att optimera byggprocessen. Skellefteå
är inne i en otroligt expansiv fas och för
oss på Skebo vill vi göra vad vi kan som
samhällsutvecklare för att tillhandahålla
hyresbostäder där man tänkt till i alla steg
av processen. Från uppförandet till driften
som här sker med hållbar fjärrvärme som
är det mest ekonomiska och dessutom
lokalproducerat, säger Per på Skebo.
Produktionsledningen på Nipanbygget
har sedan gjort efterkalkyler i ett dataprogram för att se utfallet av gjutningen.
– Beräkningen har skett med hjälp av
en simulering samtidigt som vi mätt temperaturen under gjutningen och kan då
beräkna det mot en hållfasthetskurva. Där
kan vi se att insatserna har fått effekt, vi
har använt mindre cementinnehåll och det
känns såklart jättebra. Till Nipan skulle jag
bedöma att vi når en besparing på betongsammansättningen med 20 procent genom
att aktivt jobba med betongvalet.
– Här har man varken tummat på
kvalitet eller pris utan bara tänkt till. Det
är positivt att Skebo tagit ett första steg
och ställer krav på att bygga hållbart med
betong, säger Ludvig.

Per Andersson,
Skebo.

Lägenheterna i Nipan 2 består av
1–3 rum och kök och med ytor
på mellan 28–74 kvadratmeter.
Husen står i attraktivt läge nära
älven och är funktionella, har
optimala rumslösningar och alla
lägenheterna är försedda med
balkonger. Till våren är planen
att öppna upp för bokning av
lägenheterna.

FAKTA:
TRYGGHETSBOSTÄDER

Bostäder med det lilla extra
Trygghetsbostäder är en uppskattad boendeform för äldre hyresgäster
i en anpassad hemmiljö med olika sociala aktiviteter med grannarna.
– Många uppskattar gemenskapen som det ger av att göra saker
tillsammans, säger trygghetsvärden Anne Sandlund.
Syftet med trygghetsbostäderna är att
skapa en social samvaro som ger ett ökat
välmående för hyresgästerna. Här finns
grannar som är i ungefär samma livssituation och tillsammans skapas både en
trygghet och gemenskap.
– För tydlighetens skull kan det vara bra
att poängtera att trygghetsbostäder inte är
ett boende med bemanning dygnet runt. Tidigare kallades de trygghetsboenden, vilket
kanske ledde tanken lite fel, men nu har vi
förtydligat erbjudandet genom en namnändring, säger Anne som är trygghetsvärd i
Burträsk och på Strandgården i Skellefteå.
Det som skiljer trygghetsbostäder från
andra lägenheter är att de är funktionellt
utformade för äldre med hiss och kringservice där hyresgästerna får det lilla extra om
man önskar det i form av aktiviteter som
de själva får vara med och önska.
Vad är då din roll som trygghetsvärd?
– Jag finns där under vissa tider varje
vecka och min huvuduppgift är att skapa
och anordna aktiviteter tillsammans
med hyresgästerna som främjar deras
gemenskap och hälsa. Tanken är att hyres-

gästerna ska lära känna varandra och våga
knacka på hos grannen om de behöver
hjälp med något eller bara hitta egna sätt
att umgås. Varje vecka så har vi ett program med aktiviteter som det är frivilligt
att vara med på, men tanken är att det ska
ge lite guldkant i tillvaron, säger Anne.
Vad kan det vara för typ av aktiviteter?
– Det är väldigt varierande eftersom det
utgår från vad deltagarna själva önskar.
Till exempel har vi tränat olika balansövningar, besökt Dollarstore i Skellefteå,
gått ut på restaurang, haft besök av olika
föreläsare, tittat på skogsmaskiner, vi
bjöd in någon som berättar hur man kan
sminka sig som äldre, spelat sällskapsspel,
sett film, gjort fruktsallad tillsammans.
Det här är återkommande aktiviteter och
variationen är stor vilket också gör att det
uppskattas av många, säger hon.
Gör i den ordningen
om du
Lägenheterna
i trygghetsbostäderna
upptäcker
att
det
brinner.
Ibland Skebos
kan
förmedlas och fördelas genom
det
vara
bättre
att
göra
det
som
vanliga bostadskö. Den som vill ställa sig
enpå
annan
ordning.
Om klickar
ni är för
ibehövs
kö gåri in
Mina
sidor och
flera kan
ni hjälpas åt. under Dina
boendetypen
trygghetsbostad
önskemål.

Här bor hyresgäster som har fyllt
70 år.
Lägenheterna är anpassade för äldre
personer och fastigheterna har både
hiss och ett yttre låssystem, som
ökar tryggheten genom att inga
obehöriga kommer in.
En trygghetsvärd finns på plats vissa
tider på dygnet, alternativt hela
dagar i veckan, som ett extra stöd
och anordnar aktiviteter.
Hemtjänsten och bovärdens uppgifter
sköts precis som i andra hyreshus.

”

Det ska ge
guldkant på
tillvaron!
Skebo har idag trygghetsbostäder i
fem områden, utspridda i Skellefteå
kommun med sammanlagt 132 lägenheter, där tre trygghetsvärdar ansvarar
för aktiviteterna
Trygghetsvärd Anne Sandlund:
• Centrala stan (Strandgården):
34 lägenheter på Storgatan 54
• Burträsk (Domaren): 26 lägenheter på Björnåkersgatan 20
Trygghetsvärd Carina Andreasson:
• Bureå (Bureborg): 21 lägenheter
på Hemvägen 2 A-B
• Lövånger (Kyrkren): 31 lägenheter
på Kyrkren 3
Trygghetsvärd Maria Holmgren:
• Skelleftehamn (Skäret): 20 lägenheter på Ursviksgatan 129 A
Kommande trygghetsbostäder: 51 st
byggs nu i kvarteret Frigg. Planeras
klart slutet på år 2022.
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Egemen och Ceren känner
sig hemma i Skellefteå
Jobb, lägenhet med älvsutsikt och trevliga människor omkring sig. Egemen och
Ceren Akin från Turkiet stortrivs med livet som nyinflyttade i Skellefteå.
– Vi gillar staden, människorna och omgivningarna. Skellefteå känns som
hemma nu, säger Egemen.
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Egemen och Ceren kommer från staden
Izmir i Turkiet, en metropol med över fyra
miljoner invånare. 2009 läste Egemen sin
mastersutbildning i Jönköping, och när
möjligheten att flytta tillbaka till Sverige
uppstod tog paret chansen. Han sökte och
fick jobb som industriingenjör på Northvolt
i Skellefteå samtidigt som Ceren fick jobb
som logistikplanerare på samma arbetsplats.
– Först kunde vi inte hitta så mycket
information om Skellefteå på webben. Men
sedan hittade vi bland annat Visit Skellefteås Instagramkonto, och såg att staden verkade ha mycket att erbjuda, säger Egemen.

den stunden har allt rullat på väldigt bra,
säger Egemen.
I september gick flyttlasset från Turkiet.
– När vi kom till Sverige bodde vi först
en natt på hotell i Stockholm och träffade
några vänner som bor där. När vi satte oss
på planet till Skellefteå kom en känsla över
oss: Gör vi verkligen rätt?
Känslan av tveksamhet försvann dock
snabbt när paret hade landat i Skellefteå.
– Så fort vi kom fram var alla så trevliga
mot oss. Vädret var fint, taxichauffören
som körde oss var vänlig och radion spelade
Abba! (skratt).

BLEV ERBJUDNA LÄGENHET
Först trodde paret att det skulle bli svårt att
hitta bostad i Skellefteå. Men via Northvolt
fick de tips om att ställa sig i Skebos bostadskö och blev då så småningom erbjudna
en lägenhet.
– Vi kunde inte tro att det var sant! Från

”VÄLPLANERAD”
Lägenheten som paret hyr ligger på Strömsörsgatan i centrala Skellefteå.
– Vi har alltid velat bo i en nybyggd
lägenhet. Den känns så välbyggd och välplanerad. Och utsikten är otrolig – vi kan se
älven, säger Ceren.

Källa: Skellefteå Kraft

På fritiden gillar Egemen och Ceren att
upptäcka naturen runt Skellefteå.
– Jag åker lite snowboard och skulle vilja
passa på att åka så mycket som möjligt, säger
Egemen.
Att Skellefteå växer och utvecklas är något
som han märker av.
– Det är roligt att det händer så mycket i
stan. Och jag känner mig delaktig i förändringen!

FAKTA:
EGEMEN OCH CEREN AKIN
Ålder: 35 och 32 år.
Från: Izmir, Turkiet.
Arbete: Industriingenjör (Egemen)
och logistikplanerare (Ceren).
Källa: WSP

KAN GE
VÄL
FATTIG
ALLT DEN TILLTAGEN
VILL HA

FÖR FOLK UTAN
I HETLUFTEN KRÖKAR

BYXORNA

INTE KORT
MODEMAGASIN
ROAT SIG

BALKTYP

ÄR JU
KARET
ETT
GÖRA
FÄRDIG
FÖR RITT
KRAMDJUR

GJORT
BRÖD
DEN ROAR
MINDRE OM
KVÄLLEN

UTDÖD
FÅGEL
DROG
SÖDERUT

UNDVIKER
NI

ABER
HANDEL I
HÖNSGÅRDEN

SILVER
SADE SIN
MENING

DJUP
SLUMMER
VANLIGA
VÄNNER
TILL
OSS

HAMNAR
OFTA UNDER
ETT
BARRTRÄD

KLOCKSLAG

TOG SIG
FRAM
I DET
BLÖTA

TIDSBESTÄMMA
KYLTS
NED

STRÅLGLANS
BLAND
IBLAND

BRUKAR
STARK
KRITISKT
LÄGE

TON
SAGOSLUT

VÄTE

KAN SES
UTKLÄDD
RÖR
VATTEN

NÄPEN
DEN
GENOMSKÅDAS
LÄTT

AURA
INDISKT
MUSIKSTYCKE

VILAR PÅ
STOL
VARNAR
TAR SIG
FRAM BAKLÄNGES

I KAR MED
KLOR
FEMTIO
I ROM

DUBBELT
SKÄR
ÄNGLASTAD
KORT
REKLAM

EVIG
LEVER
ENKELT
MEDIAKRYSS

LITEN
FORD

© SVANTE
DREJENSTAM

GÖR MAN AVFYRAS
FRÅN
PÅ
DÅLIG ORDER
HAND
PRYL

SJUNKIT
INNEHÅLLER
ALKOHOL

FRÖKEN
JULIE
HAR DIPLOMATER

VETENSKAP
FÖR VISS
ÅKLAGARE

STÖR

SAMMANBINDA

MISSTÄNKA TERMER
BILEN
STYRDE
VOLVO

KAN FATTAS I EKA
KOD
ANORDNAR

KAN
SMIDAS

PIPPI
GOD- FINNS
AV
SOM
MODIG
ALDRIG
EDVARD BANDTYP LYFTER

Var med och tävla

NAMN:						
ADRESS:
POSTNUMMER OCH ORT:

Lösning från BO #2 2021

Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Märk kuvertet “Korsordet”. Lösningen
ska vara oss tillhanda senast den 27 december. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas.
1:a pris: Blomstercheck på 100 kr, 2–5 pris: Blomstercheck på 50 kr. Vinnare i förra numret blev:
Margareta Sundström som vann en blomstercheck på 100 kr. Maj-Britt Bergström, Margareta Fahlgren, Kristina
Johnsson och Erika Lundemo som vann varsin blomstercheck på 50 kr. Grattis!
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Tävla om ett gott
grannskap!

VINNAREN AV EN
GRATIS HYRESMÅNAD

Det finns ofta någon granne som gör det där lilla extra för trivseln i trapphus
och gemensamma utrymmen och därför vill vi dela med oss av dessa goda
grannupplevelser. Hur tycker du att man ska vara en god granne? Lämna dina
bästa erfarenheter eller tips på vår Facebooksida eller så mejlar
du bo@skebo.se – senast den 27 december.
Därefter väljer BO-redaktionen ut en vinnare som
vi bedömer skrivit det bästa tipset om hur ett gott
grannskap kan vara. Vinnaren får ett presentkort
på en tårta!

Vi vill säga tack till alla hyresgäster som tog
sig tid att fylla i vår kundundersökning om
hur det är att bo hos Skebo. Vi tycker det
är viktig information eftersom det hjälper
oss att bli en ännu bättre hyresvärd. Bland
alla deltagare lottade vi ut en vinnare av en
gratis månadshyra. Det blev Gunnar och
Kristina Stenvall som bor i en trygghetsbostad på Skäret i Skelleftehamn. Stort grattis!

VINN!

Grönt ljus för borådsträffar
Äntligen kan vi öppna upp för borådsverksamheten igen! På grund av pandemin
har verksamheten haft en längre tids paus men sedan Folkhälsomyndigheten
lättade på restriktionerna vad gäller allmänna och privata sammankomster tycker vi att borådsträffarna kan återupptas igen under kontrollerade former. Vi
vet hur uppskattade de är hos många! Vi vill också påminna om att eventuellt
kvarvarande borådspengar från 2020 och 2021 kan nyttjas det här året eller
flyttas över till 2022.

Hej, det är bovärden här!
Som din bovärd är jag alltid bara ett
samtal bort – och numera även ett
knapptryck. För att hamna rätt med
ditt ärende behöver du göra ett
knappval i telefonen när du ringer mig:
Tryck 1/ för central felanmälan. Tryck 2/
för övriga bofrågor (flyttärende, besiktning, renovering mm). Tryck 3/ om du
är entreprenör. Samma telefontid som
vanligt 09.00 till 11.00. Vi hörs!

Mata fåglarna
på rätt sätt
Vi är många som tycker om att mata fåglar
under vintern. Var dock försiktig med
färdigköpta talgbollar eftersom de innehåller
vissa nötter som fåglarna inte gillar och
istället hamnar på marken. Där lockar de till
sig gnagare som råttor och möss. Bäst är att
göra egen fettrik fågelmat – smält ner vilket
fett som helst och blanda i skalade solrosfrön och hampafrön, låt blandningen stelna i
runda bullformar och häng sedan
upp den i en talgbollshållare.
Källa: Villaägarna

Allmännyttiga Skelleftebostäder (Skebo) bildades 1965 och ägs av
Skellefteå kommun. Bolaget är Skellefteås största bostadsföretag och Skellefteås
största hyresvärd med cirka 4 300 lägenheter. Skebo har cirka 55 anställda.

Gillar du oss på
Facebook? Det gillar vi.
För att vi gillar Skellefteå.

