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Vi finns för dig som hyresgäst!
Hör av dig med frågor om hyreskontrakt, lediga bostäder, underhåll/
renovering, nycklar, felanmälan,
områden, BoButik, bovärdsservice,
bostadskonsulent, med mera.

LEDAREN

Jag är stolt över det vi har
åstadkommit
I augusti 2016 när jag tillträdde tjänsten som
Vd för Skebo var jag övertygad om att här skulle jag vara i resten av mitt yrkesliv. Så blir det
inte. Till hösten så tillträder jag tjänsten som ny
klubbdirektör i Skellefteå AIK hockey. För en
hockeyfantast som jag är det ett uppdrag som
inte går att säga nej till. Jag har också lärt mig
i livet att man ska ta de chanser man får, det är
så man utvecklas. Det har varit sex fantastiskt
roliga och lärorika år på Skebo och jag är stolt
över det vi har åstadkommit. Det fanns en
väldigt fin grund att stå på när jag började, ett
härligt gäng medarbetare, glada, välkomnande
och med en vilja att göra det bästa för hyresgästerna.
Jag kom till Skebo från det privata näringslivet utan någon erfarenhet av vare
sig fastighetsbranschen eller kommunalt ägda bolag. Utvecklingen som har skett i
Skellefteå på fastighetsmarknaden de senaste åren har varit i det närmaste osannolik,
från att Skebo har varit de enda som byggt hyresrätter till att det nu finns många
aktörer på marknaden. Det är bra och Skebo har i egenskap av samhällsbyggare i
hög grad bidragit till att öppna dörrarna för fler.
Att arbeta i ett kommunalt bolag är inte riktigt samma sak som i det privata och
den stora skillnaden är helhetssynen. Det finns så många fler intressen att ta hänsyn
till. Lönsamhetsprincipen är densamma men även andra intressen ska vägas in och
framförallt behöver man ha en ödmjukhet inför att Skebo ytterst ägs av alla vi kommuninvånare tillsammans. Det är min övertygelse att lönsamhet och allmänintresse
går att kombinera. Det är också därför som jag upprepat budskapet att vi ska vara
bäst på samhällsnytta och bäst på affärsnytta, de är förutsättningar för varandra.
Det Skebo jag lämnar är i grunden samma fina bolag som jag kom till samtidigt
som vi har lyckats driva utvecklingen framåt. Vi har en stark ekonomi, vi satsar
målmedvetet på hållbarhetsfrågorna, vi bygger mycket och det känns fantastiskt att
vi nu också är på väg att börja bygga utanför centralorten. Jag vill rikta ett stort tack
till Skebos modiga styrelse, till alla medarbetare som hängt med
på flertalet förändringar i organisation och arbetssätt
men som fortfarande vill det bästa för Skebo och
slutligen tack till alla ni hyresgäster, som delar
Du vet
med er av synpunkter och som hjälper oss att
väl
att…
bli bättre. Själv kommer jag att fortsätta arbeta
…du kan hitta hyresavin på nätet?
för bygden men ur ett annat perspektiv, idrott
Det kan vara extra praktiskt för den
förenar och skapar stolthet och samhörighet.
som är bortrest i sommar. På Skebos
hemsida är det bara att logga in på
Till min efterträdare vill jag säga grattis! Du
Mina Sidor så finns hyresavin digitalt.
har alla förutsättningar att lyckas ta Skebo
Två andra smidiga lösningar är
vidare i Skellefteås fantastiska utvecklingsresa!
e-faktura eller autogiro.
Åsa Andersson, vd på Skebo
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Fimpa inte fimpen
Visste du att fimpar och snuskuddar
är det vanligaste skräpet i Sverige?
1 miljard fimpar hamnar på våra
gator och torg i Sverige varje år.
Fimpen är också ett farligt litet
skräp. Cigarrettfiltret är gjord av
cellulosa-acetat, ett slags plast, där
tobakens farliga ämnen fastnar för
att de inte ska nå rökarens lungor,
skriver Håll Sverige rent i en rapport. Därför ber vi om en fimpfri
sommar på våra områden.

Parkeringskort för gästerna
Vad gäller om du får gäster som vill använda en gästparkering på ditt område längre
än den angivna parkeringstiden? Skebo erbjuder möjligheten för dig som är hyresgäst
att köpa dygnsparkeringskort på de områden som har parkeringsövervakning men
inte parkeringsautomat.
Parkeringstillståndet/kortet beställer du via Skebos växel, telefon 73 65 00/ tryck 2,
vardagar kl. 08.00.11.30, 12.30–16.00. En karta med fyra stycken
parkeringstillstånd kostar 100 kronor och betalas via hyresavin. Parkeringstillståndet läggs synligt i framrutan på bilen och gäller för parkering i ett dygn.

Vi skiner ikapp
med solen!
Äntligen är det midsommar och vi får
duka fram finporslinet, samlas med vänner och
familj i våra hem. Men det finns några saker att
tänka på för att göra det till en ännu behagligare
period för alla sommarfirande hyresgäster.
Glad midsommar önskar vi på Skebo!
Håll uppsikt runt barnen
Allt fler har upptäckt nöjet med studsmattor under sommaren. Samtidigt bör man vara
medveten om riskerna det för med sig – vilket även gäller utomhuspooler. Skebo
tillåter varken studsmattor eller utomhuspooler på allmänna ytor. Den hyresgäst
som vill ha studsmatta eller plaskpöl (max 20 cm vattendjup) på sin klart avgränsade uteplats, är också fullt ansvarig för detta. Det innebär att uteplatsen bör vara
inhägnad så att inget annat barn kan komma åt plaskpölen i ett obevakat ögonblick.
Håll god uppsikt i sommar så undviker vi eventuella olyckor.

Håll koll på din cykel
Varje år ser vi en stor mängd ägarlösa cyklar samlas
runt husen. När behov uppstår gör Skebo cykelutrensningar för att lämna plats till de som
behöver ställa sin cykel på hänvisade platser.
Vi förvarar cyklar utan ägare i sex månader,
sedan överlämnas de till Solkraft som
rustar upp och säljer cyklarna.

3 tips för att lyckas
med elgrillandet
! Låt elgrillen stå några
1/ Använd hög värme
r
t het. Det ska fräsa nä
minuter och bli rik tig
h
oc
llat
t - då blir det gri
maten läg gs på gallre
inte ”kokt”.
ze med rökig smak och
2/ Använd gärna en gla
n, eller marinera först
pensla på under grillninge
maten i en BBQ-sås.
h lättare råvaror. Skiva
3/ Sikta på tunnare oc
köttet fint eller banka
squashen tunt, strimla
det for t och blir
ut hamburgarna. Då går
genomgrillat.

IFFSPETT
MARINERADE LÖVB
skär i tunna strimlor.
Ta 8 skivor lövbiff och
ra lite för att ringla
Gör marinaden men spa
som en sås. Men först;
över det grillade köttet
i en kvart, två timmar
lägg köttet i marinaden
vänta. Trä sedan upp
eller så länge du orkar
veckat ungefär som ett
på spetten, gör köttet
bbt så det inte blir torrt.
dragspel, och grilla sna
såsen. Klart!
Häll slutligen över lite av
Marinad/sås:
• 2 msk japansk soja
• 2 msk teriyakisås
• 4 msk sweet chili-sås
• 2 msk solrosolja
• 1 msk sesamolja
GRILLAD SPETSK ÅL
ra kvartar och ringla
Skär kålen i lagomt sto
r tiden den får färg
över lite olivolja. Unde
ökssmör och några
på grillen brer du på vitl
en är lagomt mjuk
droppar citron. När kål
r.
och lite sotad är den kla
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Historisk byggboom –
här sätter Skebo spaden
i marken

Här på kvarteret Frigg blir det inflyttning för de
första hyresgästerna under vintern 2022.
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När Skellefteå växer i sällan skådat tempo är Skebo
en av de främsta samhällsbyggarna. Skebo har inte mindre än sex
pågående byggnadsprojekt på gång – och man utreder samtidigt
möjligheterna att bygga i Bureå, Burträsk, Boliden och Byske.
– Det finns inget motstycke till det tempo som vi upplever just
nu, men det behövs bostäder och vi vill gärna visa vägen på
fastighetsmarknaden, säger Petter Westerlund, fastighetschef.

”VI JOBBAR FÖR FULLT”
Skebos uppdrag är att producera 200 nya bostäder per år, men just nu ligger snittet snarare
på 450 bostäder.

– Vi jobbar för fullt med detaljplaner och söker efter strategiska markförvärv för att kunna
nyproducera eller öppna upp för någon annan
aktör. En stor del i det hela är att få igång
bostadsmarknader i våra ytterområden och
där är Kåge ett gott exempel. Vi byggde först
och visade vägen och sedan kommer privata
alternativ efter. Det är ett sätt att möta alla
förfrågningar som finns och skapa efterfrågan,
säger Petter.
Bara i år kommer nya hyresgäster att börja
flytta in på Nipan 2 och Kvarteret Frigg.
– Det här ökade tempot är nytt för oss i
organisationen. Bara för några år sedan när vi
byggde Nipan 1 och Strömsör – det här var
innan Northvolt – då var tiden egentligen inget
prioriterat i våra projekt. Tiden är annars en
faktor som vi brottas internt med nu. Utmaningen är att hålla ihop ekonomi, kvalitet och
tid. Det är en stor förändring i arbetsprocesserna, det är helt klart en utmaning som kräver
mer av oss, men samtidigt jätteroligt. Vi har
tre hållbarhetsaspekter i allt vi tar oss till och
det är att det ska vara ekonomiskt-, socialt- och
ekologiskt hållbart, säger Petter.

”Tiden är en
faktor vi
brottas med”
t

Skebos styrelse har alltså tagit beslut om att
undersöka möjligheterna att bygga nya hyresfastigheter i Bureå, Burträsk, Boliden och
Byske. Det handlar om två- eller trevåningshus
och mellan 20–50 lägenheter per ort.
Bakgrunden är förväntan på stor inflyttning i
Skellefteå under de närmaste åren kombinerat
med hög efterfrågan på bostäder, både på hyresmarknaden samt villor och bostadsrätter.
– Det här läget är skapat av tillväxten som
vi just nu ser i Skellefteå. Nu när vi har haft
möjlighet till flera nybyggnationer i Skellefteå
så känns det fantastiskt bra att ta nästa steg
och undersöka möjligheterna att satsa även på
de här fyra orterna. För några år sedan trodde
jag inte att detta skulle vara möjligt redan i
dag, men nu är läget annorlunda, säger Harriet
Classon, styrelseordförande i Skebo.
De senaste åren har Skebo genomfört ett
antal stora, strategiska fastighetsförsäljningar.
Syftet har varit att frigöra kapital för egen nyoch ombyggnation samt få in fler aktörer på
den lokala marknaden.
– För att kunna utveckla bostadsbeståndet
krävs det kapital. Vi vill också att fler än Skebo
ska bygga och vi vill ha konkurrens på fastighetsmarknaden. Det viktiga är att det byggs bostäder
i Skellefteå och därför vill vi få in fler aktörer på
marknaden. Det är det som gör det så roligt att
jobba på Skebo – vi ska vara marknadsmässiga,
men samtidigt har vi visionen att vara Skellefteås
ledande samhällsbyggare, säger Petter.
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NIPAN 2
Placering/kvarter: Bockholmsvägen,
ett kvarter från Parkbrons södra fäste i
centrala Skellefteå.
Aktör/aktörer: Skebo
Antal bostäder: 74 lägenheter. Husen
kommer att innehålla lägenheter på
mellan ett och tre rum och kök, med
ytor från 28 kvadratmeter till 74 kvadratmeter.
Antal våningar: 4 våningar.
Övrigt: Några lägenheter öronmärks till
ungdomar. Husen har fokus på tillgänglighet och smarta planlösningar som
även omfattar entréer, trapphus och
tvättstuga. Parkeringsplatser kommer
att finnas i anslutning till fastigheten. Alla
lägenheter har balkong.
Status: Lägenheterna har släppts för
bokning via Skebos hemsida.
Inflyttning: Projektet beräknas vara
klart hösten 2022.
KVARTERET FRIGG
Placering/kvarter: Kvarteret inryms vid
Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder

”Det viktiga är att
det byggs bostäder
i Skellefteå”

och Kanalgatan i norr.
Aktör/aktörer: Lindbäcks Bygg, Skebo
kommer äga och hyra ut lägenheterna.
Antal bostäder: 198 lägenheter, fördelat på 8 huskroppar. Husen kommer
att innehålla lägenheter på mellan ett
och tre rum och kök, med ytor från 28
kvadratmeter till 74 kvadratmeter.
Antal våningar: 4–6 våningar.
Övrigt: Husen har fokus på tillgänglighet och smarta planlösningar som
även omfattar entréer, trapphus och
tvättstuga. Parkeringsplatser kommer
att finnas i anslutning till fastigheten.
Alla lägenheter har balkong.
Status: Projektet pågår och lägenheterna planeras att släppas för bokning i
början av augusti.
Inflyttning: Projektet beräknas vara
klart slutet av vintern 2022. Inflyttning
sker i etapper från vintern 2022 till
våren 2023.
KLOCKARHÖJDEN
Placering/kvarter: Sjungande Dalens
Centrum.
Aktör/aktörer: Skebo
Antal bostäder: 114 lägenheter. Lägenheterna blir mellan 1–3 rum och kök,
28 kvm till 73 kvm.
Antal våningar: 4 + 7
våningar.
Övrigt: Husen byggs
med en stomme av trä,
samtliga har balkong och
de ligger naturskönt intill
skogen, elljusspår, kolonilotter, lekpark.
Status: Projektet pågår.
Inflyttning: Projektet
beräknas vara klart sommaren 2023.
KÅGE,
KVARNBACKEN
Placering/kvarter:
Ulriksgatan i Kåge, bredvid skolan och älven.
Aktör/aktörer: Skebo.
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Petter Westerlund,
fastighetschef.

Kåge, Kvarnbacken

FAKTA: SKEBOS ALLA
NYBYGGEN

Antal bostäder: 70 lägenheter, fördelade
på 6 huskroppar. Lägenheterna blir mellan 1–3 rum och kök, 31 kvm till 70 kvm.
Antal våningar: 2 våningar.
Övrigt: Husen byggs med väggar och
bjälklag i trä. De ligger centralt i Kåge
och naturskönt intill älven. Husen ersätter tidigare 36 lägenheter som har rivits
till förmån för de nya.
Status: Projektet pågår och lägenheterna planeras att släppas för bokning i
början av september.
Inflyttning: Projektet beräknas vara
klart sommaren 2023.
BALDER
Placering/kvarter: Intill Baldergymnasiet och kvarteret Frigg.
Aktör/aktörer: Lindbäcks Bygg, Skebo
kommer äga och hyra ut lägenheterna.
Antal bostäder: 53.
Övrigt: Markarbetet är påbörjat.
Status: Beräknad byggstart 2022.
Inflyttning: Beräknas klart 2024.
GETBERGET, KVARTERET
LEJONGAPET
Placering/kvarter: Getberget
Aktör/aktörer: Lindbäcks kommer att
bygga, ägare blir först Skebo och sedan
Samhällsbyggarbolaget (SBB).
Antal bostäder: Cirka 270.
Antal våningar: 4 + 7 våningar.
Övrigt: Arbetet pågår med detaljplan.
Status: Beräknad byggstart 2022.
Inflyttning: Beräknas klart 2024.

Så hjälper vi på bästa sätt
En läckande diskho eller en entrédörr som har svårt att gå igen? När det
kommer till felanmälningar finns det flera fördelar att göra det på webben
eller ringa den centrala felanmälan via Skebos växel.

1.

Steg 1: Hjälp, det är vattenläckage! Vad ska
jag göra? Lugn, det här löser vi. Vare sig det
är trasiga lampor i tvättstugan, skadedjur
eller fönster som inte går stänga, så bygger
det på ett samarbete mellan hyresgäst och
hyresvärd.

2.

Steg 2: Undersök först om du kan åtgärda
felet själv. Om inte – anmäl felet på webben
via Mina sidor på Skebo.se, där kan du
felanmäla dygnet runt. Alternativt ring till
central felanmälan på 0910-736500. Du kan
följa ditt ärende på Mina sidor. Har något
akut hänt utanför kontorstid ringer du
0910-736500 för att göra en felanmälan.

3.

Steg 3: Felet är åtgärdat! Anmäldes ärendet
via Mina sidor? Grymt i så fall! Det hjälper
oss få reda på återkommande fel som kan
behöva större åtgärder. Det underlättar
också för bovärdens prioriteringar och
säkerställer att inget faller mellan stolarna.

Stort intresse för Nipan 2
Intresset för att bo i nybyggda Nipan 2
på Sörböle är som väntat stort. De två
husen blev snabbt uppbokade och i
höst flyttar de första hyresgästerna in.
– Det är alltid lika roligt att berätta
för en hyresgäst att de fått sig en lägenhet
och att det är dags för kontraktsskrivning,
säger Sara Lundberg, kundservicechef.
Det var treorna som drog störst
intresse. Som mest var det 89 personer
som tecknade sig för en trea och som
lägst 76 personer.
Fördelningen av lägenheterna skedde
utifrån köpoäng i Skebos bostadskö, man
får en poäng per dag. Det gick att boka hela

tio lägenheter i ett svep rangordnat efter den
som man helst av allt önskar, som nummer
ett och ner till ens tionde önskemål.
– De 20 personer med flest köpoäng
fick ett erbjudande att ta ställning till,
många sade ja till allt de fick erbjudande
om och ville verkligen bo där, säger Sara.
Vad har du fått för reaktioner?
– De blir glada och är supertaggade
och gillar läget, många uppskattar helt
plötsligt en balkong i norrläge eftersom
älven ligger där och man längtar efter det
älvsnära, säger Sara.
Det blir en blandning av människor
som flyttar in - några hemvändare, några

inflyttare från andra delar av Sverige,
många flyttar till sin första lägenhet och
in i en ungdomslägenhet medan andra
byter inom Skebo.
– Vi har fått mycket positiv respons
från alla att det är en rökfri fastighet,
säger Sara.
Innan midsommar hoppas hon vara
klar med alla hyreskontrakt.
Det är inflyttning i första huset, på
Bockholmsvägen 3, den 1 oktober.
Bockholmsvägen 5 har inflyttning
1 november och alla bottenvåningar,
oavsett fastighet, är planerat till
1 december.

7

Susana samlar
energi i butiken
Susana Touati drev Dellys boutique i centrala Skellefteå i
27 år innan hon stängde den 2017. Två år senare öppnades
butiksportarna igen och sedan dess tar Susana emot
kunderna i Skebolokalerna på Kyrkogatan 49 i Burträsk.
– Här trivs jag jättebra, konstaterar hon.
När Susana flyttade till Burträsk hösten
2016 letade hon samtidigt efter en ny lokal till sin butik. Hon upptäckte snart att
butikslokalen på grannhusets bottenplan
kunde vara lämplig för hennes verksamhet och när den blev tillgänglig 2019 slog
hon till och hyrde den.
– Lokalen är jättefin och passar perfekt
för min butik, säger Susana som säljer

allt från smycken och kläder till skor och
väskor. Hon gör även piercingar samt
armbands- och batteribyten på klockor.
BYGGER OM
Stora delar av lokalerna fungerar idag
som lager, men Susana håller på att
utöka butiksytan för att få mer plats till
sina varor.

– För Skebo var det inga konstigheter
att göra om och de är alltid snabba att
hjälpa till när jag behöver någonting,
säger Susana.
Hur är det att driva butik i Burträsk?
– Precis som för många andra butiksägare var det kämpigt under pandemin,
men jag har gott om kunder här i
Burträsk och från byarna i närheten, så
det går jättebra.
DUBBLA JOBB
Susana jobbar också heltid som undersköterska på vård- och omsorgsboendet
Burträskgårdarna, men har möjlighet
att anpassa sitt schema för att även kunna driva butiken, som idag heter Dellys
boutique med skohörna.
– Det bästa med att driva eget är
att jag själv kan bestämma över verksamheten. Jag är en social person som
vill möta människor, prata och bjuda
på fika. Så det är i butiken jag laddar
energi, säger hon med ett skratt.
Susana gillar att arbeta och stortrivs
på båda sina jobb. På fritiden
blir det matlagning – helst
filippinskt – och så fiske.
– Jag fiskar helst i Burträsket såklart. Här fångade jag
min första fisk, här finns det
massor med abborre och här
får jag alltid napp, säger hon.

FAKTA:
SUSANA TOUATI

Här i butiken laddar
Susana Touati energi –
det får hon av att möta
alla kunderna.
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Bor: Hus i Burträsk.
Ålder: 57 år.
Familj: Två vuxna barn,
som bor i Umeå.
Intressen: Matlagning
och fiske.
Läser: Tidningar och
vårdrelaterade böcker.
Lyssnar på: Lugn musik.
Ser på: Nyheter.

Lagbyggaren Åsa om åren
när allt tog fart i Skellefteå
Efter sex år som Skebos vd går Åsa Andersson vidare till tjänsten
som Skellefteå AIK:s klubbdirektör. Hon kan se tillbaka på en offensiv
period där Skebos nybyggnationer tog fart och hon byggde ett lag av
Skebo och Skellefteå Industrihus. Nu ska hon skapa förutsättningar
för framgångsrika lagbyggen även i sportens värld.
Sedan Åsa Andersson klev in i rollen som
Skebos vd 2016 har det varit sex intensiva
år. På den tiden hade Skebo som uppdrag
att producera minst 75 nya bostäder per
år. I dag ligger siffran på 200.
Mycket har såklart att göra med
Northvolts etablering.
– Det har varit något av en ledstjärna
för Skebo att ta rollen som samhällsbyggare och det har känts riktigt stimulerande att få vara delaktig i det arbetet.
Skebos uppdrag handlar i väldigt hög
grad om att dels utföra nybyggnationer
själva, dels få igång bostadsproduktionen
brett och hjälpa andra igång att bygga
bostäder till Skellefteås växande befolkning, säger Åsa.
Och på ett personligt plan?
– Jag har fått vara med om sex roliga
år, man har verkligen varit mitt uppe
i det som händer i Skellefteå. Jag hade
ingen tanke på att byta jobb, men när jag
fick frågan så landade jag i att jag ville ta
chansen. Om inte AIK dykt upp så hade
jag varit kvar och fortsatt på den här
fantastiska resan, säger Åsa.
Skebo hade genomfört försäljningarna
av beståndet på Anderstorp till Heimstaden och affären med Riksbyggen
gällande hyresrätterna på Sjungande
Dalen, Kåge och Klintfors avslutades när
Åsa tillträdde som vd. Anledningen var
att frigöra kapital till nybyggnationer där
Strömsör blev först ut.
– Det var en riktig milstolpe, Skebos
största nyproduktion sedan 1995 och

och Skellefteå Industrihus. Hon har
sammanfogat de båda organisationerna
och öppnat upp marknaden för nya
aktörer genom några historiska fastighetsaffärer.
– Vi har haft ett framgångsrikt
arbetssätt vad gäller våra processer i
stora projekt där vi har väldigt bra koll
och håller budgetarna i projekten. Det
var det arbetet som ledde till att jag fick
frågan om att bli vd för Industrihus och
bygga en gemensam organisation.

”Vi tror på ett
stort intresse för
vd-posten”

den möjliggjordes tack vare affären med
Riksbyggen. Tillsammans med dem och
Skellefteå Industrihus fick vi utveckla
hela området till vad det är i dag. Det är
den här typen av bostadsprojekt där flera
aktörer samarbetar som vi behöver för att
skapa en attraktiv plats. Det måste finnas
bostäder där folk vill bo och leva sina
liv och det tror jag Skellefteå har goda
förutsättningar att lyckas med, just för att
vi är så målinriktade, menar Åsa.
Under de senaste tre åren har Åsa varit
verkställande direktör för både Skebo

– Den här samhällsomvandlingen
där Skebo sålde beståndet på Morö
Backe och Industrihus sålde merparten
av sitt bestånd fick stor betydelse för
fastighetsmarknaden i Skellefteå. Att vi
har drivit den utvecklingen kan jag se
tillbaka på och vara nöjd över, säger Åsa
som blir kvar som vd till hösten.
Nu ska en efterträdare utses.
– Vi tror att vi kommer se ett stort
intresse för vd-posten till de båda
bolagen. Det är två välskötta bolag och
tillväxten i Skellefteå är mycket stark,
så vi är övertygade om att det finns
många som vill ta sig an en så lockande
utmaning och möjligheten att bli vår
framtida vd, säger Harriet Classon,
styrelseordförande i Skebo.
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Tillsammans gör vi
sommaren trivsam
Sommaren är här. När solen skiner och temperaturen stiger letar
sig många ut för att träffas. Och visst är det något speciellt med att
umgås med nära och kära på balkongen och vid grillen? Många är
duktiga på att även ta hänsyn till grannarna och här kommer några
enkla tips att tänka på som gör det trevligare för alla.
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via
når
du
som
,
uren
ingsjo
även ringa störn
00.
på 0910-73 65

Grilldags – el, kol
eller gasol?
Bästa platsen för grillning är på gemensam
ma gården.
På grund av brandrisken är det bra att stå
långt ifrån
huset. Då stör du inte heller grannarna med
rök och
matos. På balkongerna är det tillåtet med
elgrillar,
men inte kol- och gasolgrillar med öppen
låga.

Smaklig måltid!
Visst är det sant som det är sagt – maten smakar
alltid bättre utomhus. Duka upp vid de bänkar och
bord som finns på gemensamma uteplatsen och
använd sunt förnuft. Ta med skräpet ni producerar
och se till att lämna rent och snyggt så blir det en
trevlig miljö för alla.

Aktivera dig på gården
Vi uppmuntrar till lek och rörelseaktivitet på våra
gårdar. Spela boll, en kubbmatch eller kör en
stafett och använd gärna våra lekplatser. Studsmattor på allmänna ytor är inte tillåtna eftersom
Skebo som hyresvärd till stor del ansvarar för vad
som sker inom våra områden och vi bedömer
att olycksrisken är hög. Har du däremot en egen
avgränsad uteplats är det okej att placera en
studsmatta där. Tänk på att du då är fullt ansvarig
för säkerheten.
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Rökfria boenden
Skebos nyproduktioner, som exempelvis
Odenskrapan,
Strömsör och Nipan, är rökfria fastigheter
. Det innebär att det är rökförbud i och i anslutning
till husen,
där även balkongerna inkluderas. I de fastig
heter där
rökning är tillåten är det bra att ha grann
arna i åtanke.
Släng fimparna i en glasburk med lock för
att minimera
brandrisken.
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Var med och tävla
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Lösning från BO #3 2021

Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Märk kuvertet “Korsordet”. Lösningen
ska vara oss tillhanda senast den 29 juli. 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:
Blomstercheck 100 kr: Maj-Britt Bergström. Blomstercheck 50 kr: Kristoffer Enqvist, Margareta Lestander,
Anita Persson och Torbjörn Utterström
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Tävling - var med och
bestäm om 100 000 kr!
Trivsel och gemenskap är viktigt i våra områden. Nu lanserar vi en
tävling där vinnande bidrag får 100 000 kronor som ska gå till något
alldeles extra för hyresgästerna – och kanske blir det just där du bor.
Ta chansen att lämna in bidrag – och rösta!
Varje år avsätter Skebo pengar till alla
boråd som finns för att ta tillvara hyresgästernas engagemang och ge möjlighet till
boinflytande. Ett boråd består av en grupp
hyresgäster i ett område som tillsammans
med Skebo arbetar för att öka trivsel och
trygghet för de som bor i området.
Som en nyhet lanserar Skebo också en
tävling om en gemenskapsbudget på
100 000 kronor som är skräddarsydd för
en satsning som främjar gemenskap, trygghet, social samvaro och gynnar området
och så många hyresgäster som möjligt.
Kanske blir det en minifestival för
barnen, en pumptrack-bana för cyklister,
eller ett utomhusgym?
Nu vänder vi oss till er hyresgäster för
att få in förslag på vad satsningen ska gå
till och var den ska göras.
– Det här tycker vi är ett jätteroligt sätt
att skapa riktig guldkant i tillvaron för
våra hyresgäster. Vi hoppas att så många
som möjligt tar chansen att lämna in

bidrag och förslag på vad pengarna ska gå
till och sedan rösta. Tänk fritt och vinn
stort – det är min uppmaning, säger Lisa
Nilsson, hållbarhetssamordnare.
SÅ HÄR GÖR DU!
Steg 1: Lämna in förslag antingen via
post till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30
Skellefteå eller e-post till lisa.nilsson@
skebosih.se. Märk ditt förslag ”Gemenskapsbudget”.
Steg 2: Skebo går igenom inkomna
förslag. De förslag som bedöms kunna tas
vidare utvecklas tillsammans med de/den
som har lämnat förslaget.
Steg 3: Röstning! Förslagen presenteras
i kommande nummer av Bo-tidningen
och alla hyresgäster får möjlighet att rösta
på sitt favoritförslag.
Steg 4: Rösterna räknas och vinnande
förslag återkopplas till hyresgästerna.
Åtgärden genomförs under 2023.

KRITERIER FÖR INLÄMNADE
FÖRSLAG:
• Förslaget ska främja gemenskap, trygghet, social samvaro och gynna området
och så många hyresgäster som möjligt.
• Förslaget gäller för olika åldrar och
passar de flesta.
• Förslaget går att genomföra under 2023.
• Förslaget kostar max 100 000 kr. Vi
kan hjälpa dig att uppskatta kostnaden
på ditt förslag.
• Det finns minst en ansvarig person som
går att nå via e-post eller telefon.
• Förslaget innebär inte att en privatperson tjänar ekonomiskt på aktiviteten
och innehåller inte löner eller arvoden
till privatperson, företag eller förening.
• Förslaget lämnas in under perioden
20 juni till 15 september 2022.
• Förslaget bryter inte mot lagen.

Tänk på att…
Uppdatera gärna din användare
med en giltig e-postadress. Det går
att göra på skebo.se genom att logga
in på Mina Sidor och under ”min profil”
lägga till en e-postadress. Det är ett bra
sätt att ta del av relevant information
från Skebo – i framtiden kommer vi att
skicka mer digital information, så håll
dig uppdaterad via e-post.

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.

