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LEDAREN

Nöjda hyresgäster – vår
viktigaste tillgång
Jag blir varm i hjärtat när jag läser det
här numret av Bo. Det berättar så mycket
av det som vi på Skebo tycker är viktigt.
Hyresrätten är en fantastisk boendeform. I
hyran ingår allt, snöröjning, gräsklippning
och går kylen eller frysen sönder så byter vi
ut den. Det är verkligen ett bekymmerslöst
boende som ger mer tid över till annat. Våra
bovärdar finns till för er och vill inget hellre
än att ni ska få bra service och trivas i er
lägenhet. Nöjda hyresgäster är vår viktigaste
tillgång och skulle man inte vara nöjd eller
har förslag på vad som kan förbättras så finns
goda möjligheter att vara med och påverka,
genom boråden, på synpunktenträffar och trygghetsvandringar men också genom att
kontakta oss. Anna Björks tanke om hur stora Radhuset i Boliden borde färgsättas är
väl ett utmärkt exempel på hur vi tar till oss av goda idéer.
Hållbarhetsfrågorna är viktiga och ska man sammanfatta det här numret så
handlar det precis om det, social hållbarhet och klimatmässig hållbarhet. Det är
väldigt tillfredsställande att konstatera att vår stora energisatsning som genomfördes
i Burträsk fick det resultat som vi önskade. Det ger oss kvitto på att vi tänkt rätt och
öppnar för liknande satsningar framåt.
Jag blir också glad när jag läser om 89-åriga Sonja och hennes grannar. I dessa
tider, fulla av begränsningar, så föds också kreativitet. Det är en jättegod idé att
träffas på behörigt avstånd i trapphuset och prata bort en stund. Gemenskap mellan
hyresgäster och att veta vem som bor i huset ger trygghet och det är något vi på
Skebo kommer att satsa mer på i framtiden.
Den eländiga pandemin har pågått i mer än ett år. Vi håller i och håller ut och
håller avstånd. Umgänget har flyttat utomhus och tur ändå är väl att det finns god
tillgång till Coronapandemins viktigaste samlingspunkt, en grillplats! Skebo har
grillplatser i flera av sina områden och kommunen har många trevliga platser där
man kan träffas över generationsgränserna och grilla hamburgare, korv och åka
skidor eller pulka. På flera ställen i tidningen vittnar också hyresgäster om värdet
av en grillplats i området. För egen del så har vi haft stor
nytta av den återvunna översta ringen från den gamla
trekammarbrunnen i stugan. Inget kaffe är godare
än det man kokat över öppen eld och då får
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Återblick: Storgatan 66
Det här magnifika trähuset på Storgatan har en historia som sträcker sig ända
tillbaka till 1799–1800 då det byggdes. Från början var det en stor herrgård som
innehöll pastorsbostaden, i dag är fastigheten granne till bostadsområdet Strömsör –
där gamla och nya Skellefteå möts.
– Vi stortrivs här, det är 2,75 meter i takhöjd och huset har både öppenspisar och
kakelugnar. Det är speciellt att bo i något så gammalt, här i huset har det pratats om
mycket, säger Roger Wikström som bor i en av de fyra lägenheterna med sin fru
Bodil. 1983 helrenoverades huset och i samma veva övertog Skebo fastigheten.

Mot ljusare tider –
vårvintern är här!
Vilken årstid är din favorit? För många av oss är det vårvintern
när takdropp och sol blandas med kallare nätter som ger långa
dagar att åka skidor, pulka eller njuta i solväggen. Här tipsar vi
om både backar och något gott att äta som utemellis!

Se upp i backen!
Den femte årstiden. Gïjre-daelvie på
umesamiska. Det är en helt unik säsong
och nu gäller det att ta tillvara på dagarna
– här kommer lite tips på aktiviteter runt
om i kommunen och platser väl värda ett
besök.
Vinterpromenaden på Vitberget är en 4 km
lång sträcka som körs upp med skoter
och håller att gå på. Njut av vinterlandskapet högt ovanför stadens myller. Se på
visitskelleftea.se för karta. För den som vill
åka skidor dag som kväll finns det elljusspår
på följande orter: Vitberget, Boliden, Bureå,
Burträsk, Byske och Skelleftehamn.
Boliden – ett stenkast från Skebos fastigheter på Kapellgatan 28–30 finns en populär
pulkabacke kallad Guldbacken. Här finns
grillplats, vindskydd och ett utedass.
Skelleftehamn – Kamelryggen ligger i
närheten av vattentornet i Skelleftehamn
vid elljusspåret mitt emellan Ursviken och
Skelleftehamn. Här finns ett vindskydd
med grillplats.

Solbackens friluftspark – här finns en
pulkabacke med vindskydd och grillplats.
Parkering hittar du vid Alhems kyrkogårds
stora parkering.
Erikslid – här finns en backe som både är
långsträckt och avskild från vägar. Dessutom
finns här både vindskydd och grillplats, och
backen är lätt att nå med och utan bil.
Morö Backe – strax norr om ridhuset finns
en större backe som lämpar sig för pulkåkning och till och med enklare skidåkning. På
kvällstid är det belysning i backen.
Vitberget – barnbacken har ett rullband
som gör det enkelt att åka upp och ner med
pulkan. I stora backen kan du åka slalom
eller pulka och här finns flera vindskydd och

grillplatser.

en här är en
Pinnbröd i all ära, m
na sig:
un
t
sötare variant at
ELBULLE
PINNBRÖD KAN
3,5 dl vetemjöl
2 msk socker
1 tsk malen kanel
1 tsk bakpulver
1 krm salt
1,5 dl mjölk

(6 st)

Gör så här:
ingredienser
1. Blanda alla torra
i en bunke.
och arbeta ihop
2. Tillsätt mjölken
g deg.
till en fast och smidi
med i ryggsäcken.
3. Plasta in och ta
a stora delar.
4. Dela degen i 6 lik
och trä degen
Rulla ut till en korv
grilla över glöd.
på grillpinnarna och
och pärlsocker.
5. Servera med smör
Källa: Fredriks Fika

Samma lägenhet som för 20 år sedan – paret
Doris och Jörgen Markgren har inte velat byta
bort sitt finfina boende på Bäckgatan.

4

20 år som nöjda
hyresgäster – därför får
Skebo bra betyg
Jörgen och Doris Markgren firar 20 år som hyresgäster åt Skebo i sin
fyrarummare på Bäckgatan. Paret kan skriva under på de fina betyg som
Skebo får i kundundersökningar när det kommer till service.
– I fjol havererade kylen och i samma veva bytte bovärden även frysen
bara för att vara på säkra sidan. Det är bra service, säger Jörgen.

Håkan Fuhrberg är en av
många bovärdar som är
kända ansikten ute bland
Skebos kvarter.

BILDTEXT

”

Det är lätt att förstå varför Jörgen och Doris
fastnade för lägenheten på Bäckgatan 16C.
Utsikten från gavellägenheten på fjärde
våningen är fenomenal.
– Där ser vi västra Sörböle och Anderstorp, tittar man västerut ser vi in mot stan
och i norr har vi Vitberget. Det är särskilt
fint på vintern när belysningen är på. Ja,
läget är väldigt bra, konstaterar Jörgen och
Doris håller med.
– Det är samtidigt så lugnt och stilla här
trots att vi bor så nära centrum. Det är inget
spring på loftgången heller eftersom vi bor
längst ut, bara brevbäraren men han har ju
så bråttom så han hinner vi ändå knappt se,
säger Doris och skrattar.
Innan flytten till lägenhet blev ett faktum
bodde paret i villa på Hedensbyn, samtidigt
som de hade stugan på Storön, Burvik, att
ta hand om. En bekants barn visade intresse
för huset och då föddes tanken om att flytta
till lägenhet.
– På den tiden var det bara att ringa till
Skebo och så fick man en lägenhet på en
gång. I dag är det ju ett helt annat tryck på
lägenheterna har vi förstått och det kräver
en del köpoäng för att flytta till Bäckgatan
och Nygatan 79–83 som ligger bredvid.

Vi har inte
ångrat flytten
för en sekund”

Men vi fick erbjudande om den här fyran
och det är inget vi ångrat för en sekund. Vi
trivs fantastiskt bra, säger Jörgen.
– Vi har haft tur som valde att sälja vårt
hus när vi gjorde det. Många som säljer sitt
hus i dag har det inte så lätt att få tag på en
lägenhet, då krävs en del kötid eller mycket
pengar för att köpa bostadsrätt, menar Doris.
Nu delar paret tiden mellan lägenheten
och stugan som ligger vackert till i Bäckfjärden. En perfekt kombination och de kan
njuta av fördelarna med att ha ett bekymmerslöst boende inne i stan.
– Bara för någon vecka sedan blev det
stopp i tvättställets avlopp så vi skickade in
en felanmälan och bovärden Håkan kom på
en gång. Det är sådana små saker som ändå
betyder mycket i långa loppet, säger Jörgen.
”UPPSKATTAR DEN STORA HISSEN”
Innan coronapandemin umgicks de flitigt
med andra grannar i den gemensamma lokalen på Nygatan 81, fyra gånger per år och
särskilt under mathögtider som fettisdag
och i samband med surströmmings- och
kräftpremiärer. Borådet är inte sen att dra
ihop till träffar med hög trivselfaktor.
– Det är alltid en höjdpunkt och nu
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”Våra hyresgäster ska känna
sig trygga i att vi kan hjälpa till
när olyckan är framme”
längtar vi efter att få träffas allihopa igen,
säger Doris.
Den första bovärden som visade lägenheten för Markgrens visade sig ha helt rätt
för 20 år sedan:
– I den här lägenheten har ni något
att bo i även som pensionärer, så rätt han
hade. Nu uppskattar man särskilt den
stora fina hissen.
Ni verkar nöjda men är det något som
Skebo borde ta tag i?
– Vi tycker att det börjar vara dags med
lite utvändig renovering, vindskivorna
skulle till exempel behöva en upprustning,
säger Jörgen.
SKEBOS EGEN JOURBEREDSKAP
Skebo har bedrivit ett långsiktigt arbete
för att få de fina betygen av kunderna.
I fjolårets varumärkesundersökning
associeras Skebo främst med ord som bra
service, stort utbud och trygghet av sina

Grillplatsen är ett uppskattat
hörn på innergården.
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hyresgäster. Många kan också tänka sig att
rekommendera Skebo till andra som söker
bostad.
– Det är mycket glädjande att höra och
jätteviktiga resultat, det är ord som betyder något för oss och ett betyg på att vi har
kommit långt. Trygghet är för många det
problemfria boendet med att bo i hyresrätt, det betyder också att alla ska känna
sig trygga när man rör sig i trapphus, källare, tvättstugor och utomhus. Det tittar vi
på kontinuerligt genom de trygghetsvandringar vi bjuder in till. Det handlar också
om hur vi uppträder mot våra hyresgäster
och upprätthåller en hög servicestandard.
Är det fel någonstans så åtgärdar vi felen
och låter det inte bli en långbänk, säger
Kent Ek, drift- och servicechef.
Skebo har en egen jourberedskap och
gör inte som många andra fastighetsbolag
och låter jouren hanteras av vaktbolag.
I beredskapsgruppen ingår bovärdarna,

som annars rör sig ute bland hyresgästerna
i vardagen, och är för många ett känt,
tryggt ansikte. Skebo har länge haft samma styrka och det är ett hopsvetsat gäng
som besitter hög kompetens.
– De har lärt sig våra områden och fastigheter på ett fantastiskt bra sätt. Våra hyresgäster ska känna sig trygga i att vi kan
hjälpa till när olyckan är framme. Vi gör
allt för att åtgärda felet direkt på plats och
slussar det inte bara vidare, säger Kent.
I de fall där det behövs vvs-hjälp, målare
eller elektriker anlitar Skebo lokala entreprenörer som vet hur de ska uppträda.
– Vi har utformat en entreprenörshandbok där vi tydligt beskriver hur alla ska
bete sig när de är i kundernas lägenheter. De
är våra förlängda armar och vi har uppnått
ett väldigt bra samarbete, menar Kent.
Hur jobbar Skebo med att förvalta och
utveckla servicen i framtiden?
– Det bedrivs ett dagligt arbete av våra
bovärdar som är närmast kunderna men
också genom Bobutiken. Vi vill upprätthålla
och utveckla den goda servicenivån vi har –
vi lever i en föränderlig värld och inom ett
par år kanske vi kan erbjuda fler tjänster,
det är något vi tittar på. Det gäller att hänga
med i utvecklingen där och förvalta det
goda renommé vi har, säger Kent.

Stora radhuset
har återfått sin prakt
tack vare Anna
Ett av Bolidens allra första hus, det så
kallade Stora radhuset, strålar igen.
Tack vare ett ingripande från Bolidenbon Anna Björk har huset målats om
med tidstypiska färger från eran när
huset byggdes i mitten av 1920-talet.
– Det harmoniserar med de andra
byggnaderna från den tiden på ett fint
sätt, säger Anna.
Historien om Stora radhusets nya färgprakt började förra sommaren. Huset
skulle egentligen målas om i samma färger
som det haft de senaste decennierna, en
1990-talsdoftande rosa-beige-aprikos ton.
Då grep Anna Björk in.
– Jag tänkte att det hade varit trevligt om
det istället blev en färg som hade med husets
historia att göra, med tanke på att samhället
är känt för sin unika stadsplan och arkitektur, säger hon.
FICK SÖKA BYGGLOV
Anna kontaktade Skebo – och en snabb,
men effektiv process sattes igång. Skebos
projektledare Per Andersson var positiv till
idén att måla huset i mer historiskt korrekta
färger, men insåg samtidigt att det innebar
en del merarbete.
– För att ändra färg på huset fick vi söka
bygglov. Men med facit i hand var det värt
alltihop, säger han.
Samtidigt som Skebo arbetade på
bygglovsansökan, tog Anna Björk kontakt
med Skellefteå museum för att få hjälp med
förslag på vilka färger huset borde målas i.

av 1920-talet. Det är lite 1920-talsklassiskt inspirerat. En del i det var att man
använde färgerna för att dela upp och göra
logiska, klassiska proportioner på allting,
säger Rune.
Att hitta rätt färger var dock inte helt
enkelt.
– Jag ägnade lite tid åt det där. Man kan
inte veta exakt vilka färger det varit, men
det finns tidiga, svartvita bilder. Man ser på
bilderna att det är olika färger, minst två.
Man kan också se att det inte är skarpa,
grälla färger, utan mer dämpade. Vi vet
också precis vilka färger Åkerlund använde
på en del andra hus, till exempel Färglådan.
Rune landade i en ockra- och en umbrafärg,
som man kan beskriva som guldbrun
respektive grågul. Och när bygglovet var
beviljat var det bara för Skebo att sätta
igång med målandet.
”VIKTIGT FÖR BOLIDEN”
I efterhand är Anna Björk nöjd med resultatet.
– Jag tycker att det blev jättefint. Med den
gamla färgen tog huset ingen plats, nu syns
huset igen. Jag tror det är viktigt för Boliden
att vi tar hand om våra hus och vår historia.
Allting är ett varumärke för ett samhälle,
säger hon.
Skebos projektledare Per Andersson
instämmer.
– Jag tycker att det här var jättebra initiativ av Anna. Det är fantastiskt att man bryr
sig om sin närmiljö, säger han.

DETEKTIVARBETE
Byggnadsantikvarien Rune Wästerby
uppskattade Annas initiativ och tog sig an
detektivarbetet med att sätta sig in i Stora
radhusets historia.
– Huset var byggt med små bostäder
för arbetare som flyttade dit utan familj.
Det är ritat av John Åkerlund som blev
Bolidenbolagets särskilda arkitekt i mitten
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Skebo

Panelen
Vad gör ni för att förhindra
smittspridning i samband med
lägenhetsvisningar?
Svar: För allas trygghet begränsar vi nu
antalet inbjudna till våra lägenhetsvisningar till max sju personer åt gången.
De inbjudna får inte ta med sig anhöriga
och i övrigt fortsätter vi hålla avstånd
och anpassa antal personer som
samtidigt befinner sig i lägenheten. Vi
tillhandahåller även munskydd.

Guldkorn: Lövånger
Lövånger ligger strategiskt mellan Skellefteå och Umeå bredvid
E4. Det är en aktiv bygd som särskilt lever upp om sommaren –
här är det lätt att trivas. Skebo har 133 lägenheter i Lövånger.

Per Stenmark, lägenhetsvisare
Får jag installera en tvättmaskin i
min lägenhet?

OMRÅDET. Med ett myller av byar som omger Lövånger och miltals med spännande vägar
som ringlar sig fram längs kustremsan och de otaliga sommarstugeområdena är Lövånger ett
samhälle med stor variation. Här finns det mesta runt knuten och samhällsservicen är utbredd
med bland annat skola, busstation, livsmedelsaffär, järnaffär, blomsteraffär, färgbutik, Folkets hus,
badhus, bensinmack, frisör, pizzeria, hälsocentral och tandvård – här finns allt man behöver. För
många är Lövångers vackra kyrkstad med anor från medeltiden en symbol för bygden. Här går
det att bo i stugor med tidsenlig charm. Det är cirka fem mil till Skellefteå och nio till Umeå.

Svar: Vill du installera hushållsmaskiner,
exempelvis disk- och tvättmaskiner,
måste det göras på ett fackmannamässigt sätt. Det innebär att du måste
följa de branschregler som finns när
du utför arbetet och att det inte får
orsaka skada på fastigheten. Du måste
också alltid ha ett godkännande från
din bovärd.

FRITIDSAKTIVITETER. Här kretsar mycket kring det havsnära läget. Ett utmärkt sätt att
utforska Lövånger och de kringliggande byarna är med cykel – det finns sex cykelleder utmärkta
på en karta som passerar såväl blomstergröna ängar som havsbad, fornminnen, magnifika utsikter och fiskesjöar. Sök på skelleftea.se för mer information.Lövånger är också centrum för många
små, duktiga matproducenter som öppnar upp för besök om sommaren. Det är heller inte långt
till Bjuröklubbs naturreservat för ett besök på fyren eller campa vid badplatsen.

Niklas Lindgren, bovärd
Får jag mata fåglarna från min
balkong?

HISTORIA. Så tidigt som på 1300-talet går det att läsa om ”Lefangr” som skulle betyda
”havsviken som ger lä”. När kyrkstaden uppfördes var det för att långväga kyrkobesökare
skulle kunna övernatta på den tiden det var kyrkplikt. 1973 uppgick Lövånger i Skellefteå
storkommun.

Svar: Nej, matning av fåglar från
balkong eller husnära är inte tillåtet.
Fåglarna smutsar ner och den mat som
de tappar drar till sig råttor, möss och
andra skadedjur.

BOENDE. Skebo har ett brett utbud i Lövånger med allt från mindre ettor till tvåor, treor
och fyror. Totalt 133 lägenheter.

Kent Ek, drift- och servicechef

Vilka frågor vill
du ha svar på?

Mejla Skebopanelen på bo@skebo.se
– frågor som publiceras i nästa nummer
av BO belönas med varsin biobiljett.
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VISSTE DU ATT ...

Mejla en
fråga och få en
biobiljett!
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…På sommaren plöjs det upp en sträcka på en åker, pittoreskt belägen nedanför
kyrkan med utsikt över vattnet, som sedan gödslas och förbereds för odlingslotter. Det är ett integrationsprojekt som drivs av föreningen Lövångersbygdens Utveckling och ska möjliggöra att asylsökande och Lövångersbor ska
kunna odla tillsammans och lära känna varandra.

Sonja och
grannarna träffas
i trapphuset
En pandemi stoppar inte 89-åriga Sonja Karlsson och hennes grannar
på Älvsbacka från att umgås. Nu när det inte går att ses som vanligt
möts de på behörigt avstånd – i trapphuset.
– Så fort man träffar någon annan människa blir man glad, säger Sonja.
Coronapandemin har förändrat
det mesta i livet. Vi tillbringar
mer tid hemma än någonsin, och
de sociala kontakterna har blivit
färre för de flesta.
I en lägenhet på Östra Nygatan
på Älvsbacka bor Sonja Karlsson.
En pigg, social senior som brukar
uppskatta träffarna i den gemensamma samlingslokalen. Där har
grannarna normalt sett regelbundna träffar under året och äter
semlor, surströmming och julbord.
Nu är lokalen stängd, men det
innebär inte att grannarna slutar
ses. Det gäller bara att vara uppfinningsrik. Under sommaren och
hösten var uteplatsen en populär
plats för att träffas, grannar emellan eller med barn och barnbarn.
– En av grannarna fyllde 90 år i
höstas och satt där ute en hel dag,
berättar Sonja.
ÖPPNAR DÖRREN
Nu på vintern har Sonja och
hennes grannar hittat ett annat,
coronaanpassat sätt att ses.
– Vi öppnar dörren och sitter och
pratar med varandra i trapphuset
någon gång i veckan. Då går tiden

en liten stund. Det är alltid trevligt
att träffas och prata, säger hon.
Samtalsämnena är många och
varierande – men ett ämne står
nästan alltid på agendan.
– Hockey! Vi är väldigt intresserade. Det går nog bra i år för
AIK har vi kommit överens om,
säger Sonja.
Margareta Lundmark och
hennes man Martin är två av
grannarna som brukar ställa ut
sina stolar i trapphuset.
– Det är trevligt att kunna hålla
kontakten med grannarna, säger hon.

Goda grannar. Sonja Karlsson, Margareta och Martin Lundmark,
har ett givet samtalsämne där de träffas i trapphuset: hockey.
Här är det Skellefteå AIK som gäller för hela slanten.

GRILLPLATS
Den gemensamma grillplatsen
utanför huset har varit skottad
under vintern och är uppskattad.
– Det är bra att man kan gå ut
och grilla korv om barnbarnen
hälsar på, säger Sonja.
Nu hoppas grannarna på Östra
Nygatan att snart kunna träffas
som vanligt igen, inte minst i den
uppskattade samlingslokalen.
– Vi ser så fram emot borådsträffarna, då alla hyresgäster kan
träffas. Då har vi alltid väldigt
trevligt, säger Sonja Karlsson.
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Klimatsuccé när Skebo
investerade för miljön
De höga energitalen på Burträskgårdarna var varken bra för klimatet eller
ekonomin. Lösningen blev ett helt nytt värmesystem och resultatet är snudd
på banbrytande: en minskad fjärrvärmeförbrukning med 44 procent.
– Det är som en perfekt framgångssaga och den vill vi fortsätta med,
säger Sonny Lindgren, fastighetsingenjör på Skebo.
Burträskgårdarna inrymmer bland annat
lägenheter, apotek, vårdcentral, tandläkare
och vård- och omsorgsboende.
Ett föråldrat värmesystem, vars bäst
före-datum egentligen hade gått ut,
försåg alla fastigheter med värme men
underhållet handlade mycket om att lösa
uppkomna problem.
Samtidigt låg energiförbrukningen för
högt – en inventering som gjordes 2016
visade på 250 kilowattimmar per kvadrat
vilket anses mycket för den här typen av
byggnad.
– Som Skellefteås ledande samhällsbyggare
har vi ett ansvar att visa vägen och förvalta
med miljön i centrum. Men att genomföra
en energiförändring handlar lika mycket om
en beteendeförändring och det blir inte bättre
än vad du gör det till. Det ställer krav på hela
organisationen och där tycker jag att vi också
har tagit stora kliv, säger Sonny.
Som ett led i detta gick Skebo under
2018 med i Allmännyttans klimatinitiativ,
som syftar till att minska utsläppen av
växthusgaser. Burträskgårdarna valdes ut

på grund av sin höga energiförbrukning
och man tog extern hjälp av Afry, tidigare
Ångpanneföreningen, som utförde en
inventering av fastigheterna.
– Vi har jobbat efter tre steg i det
här projektet – inventera, investera och
optimera. Inventeringen gav en mängd
statistik som fungerade som en viktig
verktygslåda för oss och baserat på det togs
beslutet att investera i nytt värmesystem,
säger Sonny.
Skebo lade fokus på att sänka energiförbrukning, förbättra ventilation och
undercentral, samt injustering av element.
Tolv ventilationsaggregat byttes ut och
tre nya värmepumpar installerades som
tillsammans återvinner 75–85 procent
av frånluften och skickar den tillbaka in
i värmesystem igen. Bara vissa delar av
huset har tidigare varit fullt utbyggt för
fjärrvärme men nu kunde alla husen kopplas upp efter modifieringar av elementen.
Skebo räknade i förhand på en minskad
totalförbrukning med 1 100 000 kilowattimmar. Att konvertera om värme och

ventilation stod klart till 2019 och effekten
lät inte vänta på sig.
De högt ställda målen förverkligades.
– 1,1 miljoner kilowattimmar i minskad
i förbrukning påverkar koldioxidbelastningen extremt mycket – vi pratar om 127
ton per år, säger Sonny.
Ett ton koldioxidutsläpp är ungefär lika
med en flygresa på cirka 4 500 kilometer,
motsvarande en sträcka mellan Stockholm
och Genève.
Den årliga besparingen på Burträskgårdarna kan alltså jämföras med 127 sådana
flygresor.
Hur ser du på framtidens arbete?
– Vi ska vara en aktiv hyresfastighetsägare.
Egentligen är projektet inte klart, energibesparing är ett ständigt pågående arbete
och att förbättra belysningen till energisnåla led-lampor är en naturlig fortsättning. Vår nya tekniska förvaltning där jag
ingår håller på att inventera fler fastigheter
i Skebos bestånd som har stor potential till
förbättringar, säger Sonny.

FAKTA

FASTIGHETSEL

FJÄRRVÄRME

2018: 1 314 072 kwh
2020: 1 170 744 kwh
Resultat: -1,02 kg/kvm

2018: 2 778 027 kwh
2020: 1 670 957 kwh

-11%
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Källa: Skellefteå Kraft

-44%

TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING:

KOLDIOXIDPÅVERKAN

2018: 4 092 099 kwh
2020: 2 841 701 kwh

2019: 2,76 kg/kvm
2020: 1,74 kg/kvm

-33%

-1,02

Källa: WSP
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Lösning från BO #3 2020

Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Märk kuvertet “Korsordet”. Lösningen
ska vara oss tillhanda senast den 21 maj. 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:
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och Vanja Lundqvist som vann varsin blomstercheck på 50 kr. Grattis!
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Registrera dig för
att behålla köpoäng
Den 9 november 2020 tecknade Skebo
avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden (SBB) om övertagande av Skebos
samtliga lägenheter på Morö Backe.
Du som vid detta datum fanns
registrerad i Skebos bostadskö för
lägenheter på Morö Backe kan få dina
köpoäng kopierade till SBB:s kö och får
då möjlighet att behålla din kötid till att
söka lägenheter hos SBB.
En förutsättning är att man innan
den 30 juni själv skapar ett konto via
SBB:s hemsida i deras uthyrningssystem
HomeQ.
Eftersom Skebo tagit hand om all
uthyrning på Morö Backe fram till
31 mars 2021 kommer kötiden som
kopierats att läggas in i HomeQ först
den 1 april 2021. Köpoängen hos SBB
kan sedan användas för att söka bostad
på samtliga orter i Sverige där SBB har
hyreslägenheter, inklusive Morö Backe
och SBB:s nyproduktioner i Skellefteå.

SKEBO I SIFFROR
Som Skellefteås ledande aktör på
bostadsmarknaden händer det mycket på
Skebo under ett år. Här följer ett axplock
av siffror från 2020!

73%

av Skebos hyresgäster
uppger i vår
varumärkesundersökning
att de gärna bor kvar i
Skebo vid eventuellt byte
av lägenhet.

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

1500

nya lägenheter

3,1%

Är du folkbokförd
på rätt adress?
En viktig del i Skebos trygghetsarbete är
att veta vilka personer som bor i Skebos
lägenheter och att det inte förekommer
olovliga andrahandsuthyrningar. Enligt
folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress där man har sin
huvudsakliga dygnsvila.
– Som bostadskonsulent utför jag
regelbundna kontroller för att se till att
detta efterföljs, det är en trygghet att
veta vem som är ens granne och för
oss att veta vem som bor i lägenheten,
säger Anders Eskilsson.
För att hyra ut i andra hand ska man
ha godtagbara skäl som studier på
annan ort, prova på ett nytt arbete på
annan ort eller att provbo med sambo i
sex månader. Vad gäller studier godkänner
Skebo ett år i taget mot uppvisande av
studieintyg.

Skebos affär med
SBB ger upp till

så mycket minskade den
totala energiförbrukningen
jämfört med 2019.

118

nyproducerade
lägenheter.

8

laddboxar
installerades.

79

lägenheter
kunde
Skebo erbjuda
per månad för
uthyrning.

40
så många nya
ungdomslägenheter
tillkom – från 118
till 158 stycken.

6

nya hissar
installerades och
tre renoverades.

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.

