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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

Skebo bygger och skapar plats
för fler Skellefteåbor
Äntligen är vi på gång med våra byggnationer
på Kvarnbacken. Det är många som längtat,
inte minst Kågeborna själva. Flera har kontaktat
mig och undrat varför det tagit sådan tid. Den
viktigaste förklaringen finns i Lagen om offentlig
upphandling, LOU. Vår upphandling har överprövats i flera instanser vilket gjort att projektet
försenats. Vi vann och nu är vi i gång! Vi är
också glada över att det blir trähus från lokala
Jörnträhus som kommer att stå på den attraktiva
tomten intill älven. Precis som Leif i reportaget så
hoppas jag också att det sätter fart på flyttkedjan.
Väldigt många unga familjer söker med ljus och
lykta efter hus och jag hoppas att våra lägenheter
tilltalar de som vill sälja sitt hus och få ett bekymmerslöst boende i hyresrätt.
Efterfrågan på bostäder i kommunen är just nu enorm, vilket inte minst märks på villaoch bostadsrättspriser. Northvolt anställer just nu ett femtiotal personer varje vecka! Väldigt många av dem är på väg att ta sitt pick och pack och flytta hit. Skebos uppdrag är att
bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. Vi gör det på många olika sätt, genom egen
nyproduktion, genom att göra affärer som resulterar i att flera starka aktörer kommer in
på marknaden och också genom att försöka tänka nytt. Frågan om studentbostäder är ett
sådant exempel. Studentrummen på Frögatan ägs av Heimstaden, blockhyrs av Skellefteå
kommun och hyrs ut till studenterna av Skebo. Skebo har i sitt ägardirektiv att vi ska lämna bostadsgaranti för studenter vid Campus. Många av rummen står tomma, samtidigt
som bostadsbristen är akut och kommunen förlorar pengar på att rummen är vakanta.
Det är inte rimligt. Skebo tog initiativet till att väldigt snabbt uppföra tillfälliga lägenheter
för studenterna på Campus. Samtidigt släpper kommunen blockförhyrningen på delar av
lägenheterna och Heimstaden är villiga att erbjuda det åttiotal lägenheterna som frigörs till
bostadsmarknaden. Vi är tre aktörer som gemensamt har arbetat fram den här lösningen.
Jag förstår att studenterna reagerar på att rummen är små och att det är ett gemensamt
kök. Det blir inte heller särskilt snyggt och självklart hade vi hellre byggt nya moderna
studentboenden intill Campus men det hinner vi inte med på två månader. Målet för oss
är dock tydligt, vi längtar tills att detaljplanen för Campus är reviderad och vi kan sätta i
gång och bygga attraktiva bostäder för de viktiga studenterna.
Vilken kick-start vi fick på sommaren redan i början
av juni. Det behövde vi alla, efter mer än ett år av
5 år på
restriktioner. Vaccinationerna rullar på och jag tar
Facebook!
för givet att ni alla är kloka och tar ansvar för er
Så länge har Skeb
o funnits på
själva och andra genom att vaccinera er. Det är så
Facebook och ni
är många som fö
ljer
oss för uppdater
vi kommer att få slut på eländet. Nu ser jag fram
ingar, nyheter oc
h
tips. Gör det du
emot en väntande semester som jag ska ägna åt det
också!
I sommar komm
jag gillar mest, familjen inklusive hunden, stugan,
er vi tipsa om
trevliga utflyktsm
trädgården, sommarmat, skogspromenader och
ål
någon sväng med vattenskotern. Ha en riktigt skön
sommar!
P.S Styrelsen skickar en sommarhälsning till er alla!
Åsa Andersson, vd på Skebo
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Här är någr
tips i värme a
n!

ÄR DET FÖR VARMT?
• Stäng dörrar och fönster under dagen för att
hålla värmen ute.
• Dra för eventuella gardiner eller persienner.
• Vädra in svalare luft under kvällen/natten.
• Häng ett blött lakan för ett öppet fönster för
att luften som kommer in ska kylas ned.
• Stäng av dator, tv och annan elektronik.
• Skaffa dig en fläkt. Ställ en skål med is framför
fläkten för extra svalka.

ELDIG
HAMBURGARE!
Finns det något bättre än att grilla
när solen står högt? Här kommer ett
recept på en ”bumpare” som passar
alla och är supergod.
Vi använder oss av grillosten Löpeld
från Svedjan Ost.

4 PORTIONER

Sooommar,
sommar och sol
Midsommar, semester, äta gott, bada, cykla, slappa,
fiska. Tänk vilken härlig period vi har framför oss
– nu kan vi göra vad som faller oss in för stunden.
Och skulle det regna är det bara att kura ihop i
soffan och plocka fram en god bok.

Recept:
2 tomater
1 gul lök
Svedjan Löpeld (400 gram)
4 brioche hamburgerbröd
Krispsallad
1,5 dl rostad lök
1 mogen avokado
Srirachamajonnäs:
1 dl majonnäs
1–2 msk srirachasås

Gör så här:
Dela osten på mitten och skär den i
1 cm tjocka skivor. Grilla tills den fått
fina grillränder.
Dela på hamburgerbröden och rosta
insidorna lätt.

STUDSMATTAN
OCH PLASKPÖLEN
LOCKAR
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.

Grilla gärna – detta
gäller hos Skebo
Att grilla sin mat utomhus både på balkonger och i trädgårdar är en höjdare,
men kom ihåg att ta hänsyn till dina
grannar. Här har vi några trivselråd:

Montera burgaren så här: krispsallad
i botten, skivad avokado, srirachamajonnäs, Löpeld, tomat, rödlök,
rostad lök och lite mer av majonnäsen
i locket. Njut!

• Den bästa platsen för att grilla är på
den gemensamma gården. Tänk på att
grillen ska stå så långt från husen så
att rök och matos inte stör andra. Vi
rekommenderar att ni använder elgrill.
• Prata gärna med dina grannar innan
du grillar så att ingen far illa av rök
och grillos.
• På grund av brandrisken så får du
inte grilla på din balkong eller
uteplats annat än om du
använder en elgrill.
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Skebo
storsatsar
i Kåge
Skebo satsar på nyproduktion i Kåge, cirka
13 kilometer norr om centrala Skellefteå.
70 lägenheter byggs på kvarteret Kvarnbacken precis vid Kåge älv.
– Skellefteå genomgår en kraftig expansion och det känns fantastiskt roligt att
sätta spaden i backen. Det är också roligt
att konstatera hur efterfrågan på bostäder
utanför centrala Skellefteå vuxit, säger
Skebos styrelseordförande Harriet Classon.
Kvarteret Kvarnbacken ligger naturskönt med närhet till både Kåge älv samt
skola, förskola, lekpark och Kåge centrum. Skebos nuvarande fastighet på
Ulriksgatan uppfördes 1967 och består av tre hus och 36 lägenheter. De rivs
nu och istället byggs sex tvåvåningsradhus som kommer att innehålla totalt
70 lägenheter på mellan ett och tre rum och kök med ytor från 31 till
69 kvadratmeter. En fördubbling av antalet bostäder med andra ord.
– Vi bygger en mix av lägenheter som vi tror kommer att svara bra mot
behoven som vi ser. Det kommer att bli riktigt fina hus att bo i och dessutom
med ett riktigt fint läge i Kåge, säger Skebos vd Åsa Andersson.
”JÄTTEBRA FÖR SAMHÄLLET”
Lillemor Hägglund bor granne med kvarteret Kvarnbacken och är positiv till
Skebos satsning i Kåge.
– Jag har sett beskrivningen av lägenheterna och de ser väldigt fina ut.
Det kommer bli jättebra för samhället med nya fina hus där. Det innebär fler
skolbarn och fler människor som behöver servicen på orten, säger hon.
Lillemor hittade själv rätt när hon för 16 år sedan flyttade från centrala
Skellefteå till villan i Kåge.
– Det är jättefint här. Vi har närhet till både havet, skogen och älven med
väldigt bra fiske. Kåge passar även bra för barnfamiljer då vi bland annat
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FAKTA: KVARTERET
KVARNBACKEN
• Antal lägenheter: 70.
• 20 ettor på 31,5 kvadratmeter.
• 36 tvåor på 53,5 kvadratmeter.
• 14 treor på 70 kvadratmeter.
• Alla lägenheter utrustas med
kombinerad tvättmaskin och
torktumlare.
• På kvarteret finns en befintlig
tvättstuga med gemensamhetslokal samt garagelänga med 15
platser. Det kommer även finnas
parkeringsplatser med stolpe.
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”

Det här är
ett steg i rätt
riktning

har skola, fotbollsplaner och utomhusbad,
säger hon.
Leif Södermark är kågebo sedan 33 år
tillbaka och han är också glad över Skebos
satsning på kvarteret Kvarnbacken.
– Det är givetvis trevligt att det byggs
på orterna utanför centrala Skellefteå. Det
behövs fler bostäder i kommunen och det
här är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan det bidra till att få fart på
bostadsrotationen, säger han.
Leif tycker att det är en spännande tid i
Skellefteå just nu.

Abdullah Sassila välkomnar
fler kågebor och kan själv
tänka sig att flytta till
Kvarnbacken.
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– Det är fascinerande och stor skillnad
om man jämför med ett par år sedan.
Det är smått overkligt när man lyssnar på
nyheterna nu. Man pratar om arbetslöshet
runtom i landet, samtidigt som det är
brist på arbetskraft i vår region. Det är
jättespännande, säger han.
Abdullah Sassila, ägare till Kåge grill
& pizzeria, ser också ett behov av fler
bostäder i Kåge.
– Vi har personal som har försökt hitta
bostad här, men det har inte gått. Så det
är bra att Skebo bygger nytt. Fler kågebor
innebär även fler kunder för mig, säger
han med ett skratt.
Abdullah bor idag i en Skebolägenhet i
centrala Skellefteå, men han planerar att
flytta till Kåge.
– Jag trivs jättebra i min lägenhet i stan.
Jag bor på fjärde våningen och har en
härlig utsikt. Men i Kåge får jag närmare
till jobbet. Det är en jättefin tätort med
trevliga människor, säger han.
Skulle du själv kunna tänka
dig att bo på kvarteret
Kvarnbacken?
– Absolut! Det är ett
jättefint område.
BYGGS LOKALT
Contractor vann totalentreprenaden för kvarteret
Kvarnbacken och projekteringen är påbörjad. Den
befintliga fastigheten rivs i
juni och ambitionen är att
gjuta betongplattorna till de
nya husen innan vintern.
– Vi är väldigt glada över
den här ordern och att vi
får vara med på Skebos resa.
Satsningen går helt i linje
med vår ambition att bygga
ett levande Norrland. Det
är ett stort förtroende som
Skebo ger oss och det stärker
både vår personal och våra
partners i det här byggprojektet, säger Kurt Nyström,
vd på Contractor Skellefteå.
Jörnträhus ingår i Contractorkoncernen och på deras anläggning i Jörn byggs
tak, lägenhetsskiljande bjäl-

Leif Södermark är en stolt kågebo sedan
33 år tillbaka.

Lillemor Hägglund blir granne med de nya
lägenheterna och gläds åt satsningen.

klag och inner- och ytterväggar i trä till de
nya husen på kvarteret Kvarnbacken.
– Det är såklart väldigt positivt för oss
att få vara del av det här projektet. Vi är
glada över att Skebo valt trä som material
och att husen byggs av lokalt producerade
råvaror och lokal arbetskraft. Det är en
stor order som innebär att vi kommer ha
bra beläggning i vår produktion. Åtta
till tio personer kommer under drygt ett
halvårs tid att arbeta med detta, säger
Jörnträhus vd Mikael Lindberg.

Så fixar du bästa
balkonghänget

Växter är inte bara fina utan kan även
användas som skydd mot insyn.

Sommaren är äntligen här! Funderar du över hur balkongen eller
uteplatsen ska se ut? Marie Andersson på Ingmar Inredning berättar
om vilka trender som gäller och ger sina bästa tips på hur du enkelt
kan åstadkomma en inbjudande plats.
– Din uteplats eller balkongen är som ett extrarum. Utnyttja
det! I år är den stora trenden växter och odling, berättar Marie.
MARIES TRENDSPANINGAR

Textilier. Skapa en ombonad yta med kuddar, dynor
och gardiner. Använd naturnära material och färger
och maxa med textilier.

Missa inte chansen att vinna en exklusiv Klongvas att
ställa på din balkong. Tävlingen hittar du på sista sidan.

a balkongen
1. Vad ska du använd
eller uteplatsen till?
a bör du
Innan du börjar inred
te balkongen
fundera över vilket syf
. Vill du sola
eller uteplatsen ska ha
vänd mot
på din balkong som är
ssol och
söder? Eller har du kväll
vändning
vill läsa bok? Utifrån an
n du sedan
och förutsättningar ka
välja inredning.
!
2. Anpassa möblemang
blernas
Tänk på att anpassa mö
lkong eller
storlek efter just din ba
plats passar
uteplats. På en stor ute
du har
större möblemang. Om
r nättare
ssa
pa
ng
en mindre balko
möbler.

Växter. Många vill vara mer självförsörjande och
bo naturnära. Odla egna örter och inred med
mycket växtlighet. Plocka in naturen i hemmet och
låt balkongen eller uteplatsen bli en grön oas.

Belysning. I början av sommaren är det ljust men
det vänder snabbt. Det finns många sätt att ordna
belysningen på, till exempel med lyktor eller ljusslingor – perfekt en ljummen sensommarkväll.

MARIES 3 TIPS!

Marie har koll på
det senaste.

3. Glöm inte golvet!
a till golvet.
Ett annat tips är att fix
går att
Du kan köpa trall som
en mjuk
klicka ihop eller skapa
känsla med trasmattor.

Tävla ochs!
vinn en va
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Skebo

Panelen
Får jag hänga upp blomlådor på
balkongen?
Svar: Häng gärna upp blomlådor men
tänk på att dessa måste fästas på
insidan av balkongräcket så de inte förorsakar någon skada om de faller ner.

Guldkorn: Boliden

Åsa Hammega, bovärd

Boliden är gruvsamhället som präglats av guldfyndigheten
för snart 100 år sedan. Här har Skebo ett brett utbud
av lägenheter som passar många.

Min granne skakar sina mattor
från sin balkong, är det verkligen
tillåtet?
Svar: Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder eller andra föremål från
balkongen. Damm och partiklar kan
komma in på grannens balkong eller
öppna fönster. Skaka dina mattor ute
på gården i stället, på vissa områden
finns det en piskställning du kan använda
dig av.

OMRÅDET. När man svänger av från väg 95, cirka 30 km från Skellefteå, slingrar sig vägen
uppåt och man möts av den speciella gatustrukturen i solfjäderform som präglar samhället. Den
speciella arkitekturen på husen vittnar om tydliga skillnader mellan vad som en gång var arbetarbostäder och tjänstemannabostäder – det var nämligen Boliden Gruv AB som lät uppföra en
stadsplan som utgick från närheten till gruvan. Här finns ett brett utbud av service med bland
annat skola, busstation, mataffär, bibliotek, badhus, Folkets hus, hälsocentral och restauranger.
Boliden omgärdas av ett flertal vackra byar.

Mikael Lindgren, bovärd

FRITIDSAKTIVITETER. I Boliden är det nära till skog och sjöar med allt vad det innebär –
bärplockning, skoteråkning, fiske både sommar som vinter – här finns det något för alla. Sedan
några år finns här även en discgolfbana på 18 hål som är mycket uppskattad. Den är uppdelad så
att den passar både nybörjare och mer erfarna kastare. Boliden har också en golfbana på nio hål
i varierande svårhetsgrad för barn och vuxna som ligger vackert vid sjön Bjurvattnet.
Bolidens FFI är en aktiv förening som bedriver både ishockey, innebandy och fotbollsverksamhet för stora och små. I Boliden finns ishall, konstgräsplan och en idrottsplats samt att det dras
upp skidspår på vintern.
I centrala Boliden finns även lättillgängliga Sidtjärn med en gångbana som löper runt sjön.
Badplats, två vindskydd med grillringar, pumptrackbana, volleyboll- och tennisplan samt gratis
ädelfiske gör Sidtjärn till ett populärt utflyktsmål.

Jag bor på ett område där det just
nu pågår byggnationer, har jag rätt
till någon ersättning för buller och
störningar?
Svar: Någon generell hyresreducering i
samband med byggnationer förekommer inte. Men enligt hyreslagen kan
du som hyresgäst inkomma med en
skriftlig redogörelse till oss och få ditt
ärende prövat. Det är viktigt att du
noggrant redovisar hur du blivit störd,
med tider och datum. Är störningen
omfattande kan du som hyresgäst ha
rätt till viss nedsättning av hyran.

HISTORIA. Innan guldmalmsfyndigheten fanns här bara skog och myrmark. Men fyndigheten
på Fågelmyran 1924 blev starten för Bolidens samhälle där arbetare och tjänstemän skulle bo.
I dag är Boliden ett internationellt varumärke inom metallindustrin.
BOENDE. Skebo har en stor variation på boendet i Boliden som passar en bredd av hyresgäster.
Allt från ettor med kokvrå till fyra rum och kök. Totalt har Skebo 302 lägenheter.

Magnus Stenberg, områdeschef

Vilka frågor vill
du ha svar på?

Mejla en
fråga och få en
biobiljett!

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

8

VISSTE DU ATT ...
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… Boliden har en förmåga att producera idrottare på högsta nivå. Rallycrossstjärnan Anton Marklund kommer härifrån, likaså före detta hockeyproffsen
Jonathan Hedström och Fredrik Warg som båda spelat i Tre Kronor.

Så ska trapphusen
bli ännu säkrare
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.

När det kommer till allmänna utrymmen
finns det flera anledningar som talar
för att trapphus helt bör hållas fria från
objekt. Skebo har tagit hjälp av Skellefteå
räddningstjänst och utformat ett informationsblad som ska delas ut. Under sommaren och hösten kommer Skebos bovärdar
att utföra kontroller av trapphusen, utifrån
Skebos brandskyddspolicy, för att göra
dessa så säkra som möjligt.
– Vi som fastighetsägare har ett ansvar
att se till att regler efterlevs. Vi gör inte det
här för att försvåra för våra hyresgäster,
tvärtom så handlar det framförallt om att
rädda liv men även egendom. Det skulle
vara till stor hjälp om ni som vet med er
att ni har grejer i trapphusen kan hjälpa
oss i det här arbetet, säger Kent Ek, driftoch servicechef på Skebo.
På informationsbladen kommer det
framgå vad som gäller i trapphusen.
– En del hyresgäster har pyntat med
både blommor, gardiner, skoställ, bord och
stolar. Det kan se jättetrevligt ut men det
är tyvärr inte hållbart om olyckan skulle
vara framme, säger Kent.
En trappuppgång fungerar som en
utrymningsväg för alla så det är viktigt att
det inte finns något som kan börja brinna
eller som gör att en brand fortsätter.
Kristin Jonsson är brandingenjör på
Skellefteå räddningstjänst och har vetskap
om trapphus som varit överbelamrade av
prylar vilket försvårat räddningsinsatsen.
– Vi tycker inte att man ska förvara saker som kan brinna, exempelvis kartonger,
tidningspapper eller reklamblad. Barnvagnar, stolar och rullatorer blir ett hinder om
ambulansen behöver komma förbi med en
bår och det ska vara lätt för hyresgäster att

utrymma, säger Kristin.
I dag har fler och fler batteridrivna cyklar eller sparkcyklar, men även permobiler
och dessa utgör både hinder och faror om
det parkeras i trapphuset.
– Det är absolut inte tillåtet att förvara
laddutrustning som kan börja brinna eller
cyklar och permobiler i trapphusen, säger
Kristin.

Bovärden Magnus Nygren
ser över ett trapphus.

GÖR RÄTT
NÄR DET BRINNER
OCH RÄDDA LIV
1.
RÄDDA

2.
VARNA

3.
LARMA

4.
SLÄCK

Gör i den ordningen om du
upptäcker att det brinner. Ibland kan
det vara bättre att göra det som
behövs i en annan ordning. Om ni är
flera kan ni hjälpas åt.

”Man är säker i sin
lägenhet tills räddningstjänsten kommer”
En regel som räddningstjänsten förespråkar är att aldrig gå ut i ett rökfyllt
trapphus. Då ska man stänga in sig i
lägenheten, göra sig synlig i fönster eller
på balkong och invänta räddningstjänsten
som kan utrymma under säkra former.
– Jag brukar säga att man är säker i sin
lägenhet tills räddningstjänsten kommer.
Det är mycket mer riskabelt att utrymma i
trapphuset genom brandrök, det kan räcka
med att andas in några andetag av den gifta brandgasen för att bli rökförgiftad. Och
finns det brandfarliga objekt i trapphuset
så ökar den risken, säger Kristin.
I samband med att Skebo åtgärdar en
felanmälan i lägenheter så ingår numera
även en översyn av brandskyddet – att
brandvarnare fungerar och att brandfilten
finns tillgänglig.
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Skebo-ettan
blev Julias första
egna boende

För flera ungdomar blir en lägenhet hos Skebo deras första egna
boende. 19-åriga Julia Nilsson är en av dem och i maj fick hon nycklarna
till sin etta på Norrböle.
– Lite småläskigt, men kul, konstaterar hon.
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Julia bodde tidigare hemma hos föräldrarna i Falkträsket, men hade börjat känna
suget efter att flytta hemifrån för att testa
på vuxenlivet. I början av året gick hon på
två av Skebos lägenhetsvisningar på Läkarvägen och anmälde sedan sitt intresse
för bägge två.
– Eftersom jag bodde hyfsat nära centrum tidigare ville jag fortsätta bo centralt
för att ha nära till stan och vänner, så när
jag blev erbjuden den här lägenheten så
tackade jag ja, säger Julia som hade runt
2600 köpoäng hos Skebo.

Julia är yngst i syskonskaran, som består
av tre systrar, och efter att ha varit med vid
de andras flyttar så hade hon bra koll inför
sin egen.
– Det blir alltid en omställningsperiod
när man flyttar hemifrån, men jag hade
hunnit vara med vid deras, vilket gjorde
det lättare. Det var mycket att fixa, men
jag stötte inte på några problem. Skebo
tapetserade om i lägenheten innan jag
flyttade in och jag fick bra hjälp av mina
föräldrar, bland annat med den första stora
handlingen, säger Julia.

”ALLT HAR GÅTT JÄTTEBRA”
På fridfulla Norrböle har hon ett stenkast
till både stadskärnan och utflykts- och
besöksmål som Vitberget, Norrvalla och
Skellefteå Kraft Arena. Även matbutik,
badhus, vårdcentral och lasarett finns
inom lämpliga promenadavstånd.

Vad är största förändringen med att ha
flyttat hemifrån?
– Att man själv måste fixa allt, som
städning, matlagning och tvätt.
Hennes etta på tredje våningen är på
cirka 30 kvadratmeter med kök, badrum
och sovalkov. På källarplan i samma hus
finns tvättstugan.

Källa: Skellefteå Kraft

– Jag gillar lägenhetens planlösning.
Köket är inte jättestort, men i rummet
rymmer jag både bord, stolar och soffa. Jag
känner att jag hunnit bo in mig och allt
har gått jättebra, säger Julia.

FAKTA:
JULIA NILSSON
Ålder: 19 år.
Bor: Skebo-lägenhet på Norrböle.
Familj: Föräldrar och två systrar.
Sysselsättning: Vikarie på Bolidenskolan.
Äter helst: Tacos.
Ser helst på: Netflix.
Lyssnar helst på: Pop.
Källa: WSP
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Lösning från BO #1 2021

Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Märk kuvertet “Korsordet”. Lösningen
ska vara oss tillhanda senast den 4 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:
Mailis Nilsson som vann en blomstercheck på 100 kr. Bengt Persson, Gunnel Lindholm, Margareta Lestander
och Martin Vikman som vann varsin blomstercheck på 50 kr. Grattis!
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Planerar du en
hemester i sommar?
Vi tipsar!
På vår Facebooksida kommer vi
under sommaren att ge tips på
lokala utflyktsmål, sevärdheter
och roliga saker att testa i vårt
närområde. Håll utkik!

Tävla och
vinn en
exklusiv
Klongvas!
På vår Facebooksida
kan våra följare vinna den
moderna vasen Äng från
Klong. Det enda du behöver göra
för att ha chans att vinna är att
1) gilla sidan 2) kommentera inlägget
om tävlingen genom att berätta
vilka blommor du skulle vilja sätta i
vasen. Lycka till!

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

Borådsverksamhet
på fortsatt paus
All borådsverksamhet har på grund av smittspridningen av
covid-19 varit pausad en längre tid. Smittspridningen minskar men
fortsatt gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi behöver alla fortsätta med att vidta försiktighetsåtgärder för att
skydda oss själva och andra mot spridning av coronaviruset, såsom
att hålla avstånd till varandra och inte samlas i större grupper. För
att förhindra eventuell smittspridning kommer all borådsverksamhet att ligga nere fram till i höst då vår förhoppning är att vi ska
kunna börja träffas som vanligt igen.

Så gör du felanmälan –
och följer ärendet
Hos oss kan du som hyresgäst enkelt
och smidigt sköta många av dina ärenden via webben. Det har många fördelar. Här kan du i lugn och ro utföra
dina ärenden oavsett tid på dygnet.
När du loggar in på Mina sidor och registrerar din felanmälan
kommer all information direkt in i systemet som en arbetsorder till
din bovärd. Här kan du även följa status på ditt ärende.
Bovärdarna har också nya utökade arbetsrutiner. I samband med
att Skebo åtgärdar en felanmälan så ingår numera även en översyn av brandskyddet – vi ser till att brandvarnare fungerar och
att brandfilten är lättillgänglig. För att förebygga vattenskada gör
vi även en enkel kontroll av golvbrunn och rörledningar i badrum
samt under diskbänken i köket.

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.

