EN TIDNING FRÅN SKEBO • NR 3 • 2020

Alf följde med
strömmen
Han hakade på elbilstrenden

Så fungerar de nya
städrutinerna
Nya hyresgäster på anrik adress

Tidningen ges ut av Skebo
till hyresgästerna.
Ansvarig utgivare:
Åsa Andersson
asa.andersson@skebo.se
Redaktionsråd:
Anna Ersson, Susanne Lidén,
Magnus Stenberg och Per Andersson
Skebo. Åsa Hällgren, Daniel Bergeman,
Daniel Eriksson och Fredrik Forsmark,
Henson.
Texter:
Henson
Formgivning och grafisk
produktion:
Henson
Huvudfotograf:
Patrick Degerman
Växel:
0910-73 65 00
Öppettider: måndag–fredag 8–16
(lunchstängt 11.30–12.30)
BoButiken:
0910-73 65 00
Telefontid: måndag–fredag 9–15
Besökstid: måndag–fredag 10–15
(lunchstängt 11.30–12.30)
Mejla till Skebo:
info@skebo.se
Hemsida:
www.skebo.se
Besök oss gärna på webben där du
hittar all väsentlig information, får svar
på frågor och når Mina sidor.
På omslaget:
Alf Nilsson
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

Nu växlar vi upp bostadsbyggandet
Den 10 november kl 11 höll Skebo tillsammans med Skellefteå kommun och Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, en presskonferens. Vi
berättade att Skebo säljer hela sitt bestånd på
Morö Backe till SBB och att de kommer att
göra stora investeringar i bostäder under de
närmaste åren. I samma veva informerade vi
hyresgästerna om affären genom att dela ut
brev i brevlådan. Vid 13–tiden samma dag får
jag ett samtal från en äldre hyresgäst på Morö
Backe som frågar: ”Jer he nö´vändigt?” Ja,
svarar jag, det är nödvändigt. Jag förklarar att
Skellefteå ska växa och därför behövs bostäder.
Vi vill att människor ska flytta hit och då är
en bostad naturligtvis väldigt viktigt. Skebo behöver bygga mer och vi behöver även
hjälp av andra starka aktörer för att få ordentlig fart på byggandet. Det visar sig när vi
pratat en liten stund att personen egentligen är orolig för att hyrorna ska chockhöjas
och att lägenheter ska ombildas till bostadsrätter. Där kunde jag ge lugnande besked,
SBB kommer, precis som Skebo, att förhandla sina hyror med Hyresgästföreningen.
De vill äga och förvalta hyresrätter eftersom det är det som långsiktigt genererar en
trygg och stabil avkastning. SBB är också en associerad medlem i Sveriges Allmännytta och för att kunna bli det så behöver man dela Allmännyttans värderingar.
Den här försäljningsprocessen har varit lång, krokig, tålamodsprövande och
spännande in i det sista. Det är många som lagt väldigt mycket tid och engagemang
i detta. Därför är det skönt att de allra flesta reaktioner vi har fått är positiva. Vi är
samhällsbyggare och som sådan behöver vi se till mer än vårt eget bolag. Vi vill att
andra också ska få förutsättningar att bidra och utvecklas och vi vill att bostadsbyggandet tar fart snabbt. I det perspektivet ska man se den affär vi gjort med Dahlgrens
Invest. Det finns en färdig detaljplan på en del av kvarteret Kapella. Dahlgrens Invest
vill förvalta fastigheter men ser sig inte som en byggherre. Med den här bytesaffären
kommer byggnationerna att komma igång på Kapella samtidigt som Ringduvan och
Blomstergårdarna får seriösa ägare med ett sant Skellefteå hjärta.
Vad ska nu Skebo göra med alla pengar? Ja, dels har vi avtal med Lindbäcks om
att 2024 tillträda cirka 500 nyproducerade lägenheter i kvarteren Frigg, Balder och
Lejongapet för cirka 900 miljoner kronor, dels pågående nyproduktion på Nipan och
förhoppningsvis snart i Kåge. Fler projekt är i planeringsstadiet, så håll utkik! Lika
viktigt är att det också ger oss möjlighet att underhålla
och energieffektivisera våra befintliga fastigheter. I en
växande framtidsstad kommer hållbarhet i alla
perspektiv att vara centralt och där vill vi
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att du som ha
symptom stan r förkylningsnar hemma.
Många kundär
går att lösa på enden
Mina Sidor.

Spara energi så
här enkelt!
Det är bra att frosta av
frysen med jämna mellanrum,
speciellt om det är is i den.
På vintern är det smidigt
att ställa ut matvarorna i en
låda på balkongen när frysen
tinar. Passa samtidigt på att
dammsuga baksidan på kylen
och frysen – det minskar
både energiåtgången och
brandrisken.

HAR
BILEN
OCKSÅ
BÖRJAT
FRYSA?
Du vet väl om att det går boka motorvärmarplats digitalt?
För dig som inte har en parkeringsplats är enklaste sättet
att logga in på Mina sidor och själv välja ut den plats som
passar dig bäst. Det finns en ritning över området där du
bor och vilka platser som är tillgängliga.

Vinter och
värme i hemmets
lugna vrå
Det här året har hemmets lugna vrå känts särskilt viktig att
värna om. Nu när vi går in i december blir högtiderna ett
välkommet ljus för många och en chans att ta hand om varandra. Då passar det särskilt bra att kura upp i soffan efter en
god middag och njuta av polkatryffel till kaffet. Vi hoppas att
alla får en God Jul och ett Gott Nytt År!

Två enkla
livförsäkringar
Den som vill ha en fungerande
brandvarnare bör testa den
regelbundet. Det är så enkelt
och betyder så mycket. Håll inne
knappen på brandvarnaren några
sekunder tills den börjar tjuta.
Klart! Den som vill göra mysigt
i vintermörkret kan med fördel
byta ut ljusen mot batteriljus –
det känns tryggare och är minst
lika fint.

Den här smarriga smaksensationen är så enkel
och god att du inte kan undgå att prova.

Recept

Polkatryffel
Gör så här:
Dela chokladen i mindre bitar. Koka upp grädde
och smör. Häll den heta gräddblandningen över
chokladen och låt den smälta under omrörning.
Låt svalna i kyl ca 3 timmar. Rulla chokladsmeten
till små bollar. Stöt polkagrisen grovt i en mortel.
Rulla tryfflarna i polkasmulor. Förvara svalt.

Ingredienser
• 1 polkagrisstång (eller
ca 50 g polkakarameller)
• 250 g mörk choklad
• 1 dl vispgrädde
• 1 msk smör
Recept: Norrmejerier
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Alf Nilsson gör
garaget till en
egen laddstation
Att elbilen är en del av framtiden är det väl
knappast någon som tvivlar på längre. En som
nyligen har gjort slag i saken och köpt en elbil är
Alf Nilsson på Morö backe, vilket är anledningen
till att han nu installerar en egen laddstation i
garaget.
– Jag läste på extremt mycket när jag skulle gå
över till elbil och valet föll på en modell där de
största klagomålen är att mugghållaren är för
smal, säger Alf Nilsson.

Alf Nilsson bor med sin fru Ohm i ett
av Skebos radhus på Morö backe. Sedan
början av september driver de tillsammans
även Meow Restaurang i Skelleftehamn,
där Ohm har ansvar för den thailändska
matlagningen och Alf hanterar pappersarbetet.
– Det var faktiskt vår katt Sushi som
kom på namnet till restaurangen åt oss.
När vi satt i köket och pratade om möjliga
restaurangnamn hoppade katten upp på
bordet och gled över ansökningshandlingarna samtidigt som hon jamade högt. Vi
tittade på varandra och sa att det är klart
att restaurangen ska heta Mjau, vilket till
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slut landade i den engelska stavningen
Meow, berättar Alf.
STATISTIKEN TALADE FÖR ELBIl
Trots ett fullspäckat schema, med både
heltidsjobb dagtid och restauranguppstart, har Alf lagt ner ett stort jobb på att
både analysera sin egen bilkörning med
en bränsleslukande Audi A6 och se över
möjliga alternativ.
– Jag använde en app som visar statistik
över alltifrån tankning till körsträckor.
Den visade bland annat att jag åtta av tio
månader hade kört med en snitthastighet
på 36 kilometer i timmen. Dessutom är

det väldigt sällan som jag kör mer än tre,
fyra kilometer vid varje tillfälle. Det gjorde att tankarna började gå mot att köpa en
elbil istället, säger Alf.
Efter ett gediget researcharbete föll
valet på en Renault Zoe, till stor del med
anledning av vilken typ av klagomål
som är allra vanligast bland de som äger
modellen.
– Som jag ser det är det en av de mer
robusta elbilarna som inte är alltför dyra.
Det allra vanligaste klagomålet är att
mugghållaren är för smal, eftersom den
tydligen följer standarden för franska
burkar. Ett annat klagomål verkade vara

Numera står det en Renault Zoe i Alf och
Ohm Nilssons garage på Morö Backe.

Xxxx

att det lossnar plast från loggan fram och
bak på bilen. Om de som äger bilen inte
har större problem än så, tänkte jag att det
borde vara ett bra köp, berättar Alf.
MILJÖ OCH EKONOMI
Alf hämtade ut sin elbil 25 augusti och
menar att han inte har haft någon anledning att ångra beslutet sedan dess:
– För mig handlar det om en kombination av miljötänk och ekonomi. Min
gamla V6:a var absolut ingen miljöbil och
jag tycker att vi alla måste dra vårt strå till
stacken för att minska koldioxidutsläppen.
Det här blev mitt sätt att bidra. Dessutom

är kostnaden för en full laddning runt 20
kronor, vilket tar mig tio mil. Det kan
jämföras med Audin, där en full tank
kostade tusen kronor och tog mig 50
mil. För att inte tala om fördelarna med
bilskatten, vilket gör att det sammantaget
inte finns några ekonomiska fördelar att
köra en bensinbil.
För att kunna ladda bilen när han är hemma
installerar Alf en elbilsladdare i sitt garage.
Eftersom det är en hyresrätt är det självklart
viktigt att det hela genomförs med så liten
åverkan som möjligt på väggen där den
placeras. Efter kontakter med ansvariga på
Skebo har han fått godkänt att montera en

trefas-laddare med en 16 amperes handske
på väggen. Dessutom säkrar han upp till 20
ampere, för att inte elbilsladdaren tillsammans med husets vitvaror ska överbelasta
systemet.
– Det hela landar på en totalkostnad på
11 500 kronor, där jag kan söka bidrag för
50 % av installationskostnaden upp till 10
000 kronor. Skebo har varit väldigt tillmötesgående och tyckte att det här var rätt
väg att gå. De var överlag väldigt positiva
till initiativet, trots att det idag inte finns
en lösning som de själva erbjuder oss som
inte hyr en motorvärmarstolpe, säger Alf.
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”

Alf har säkrat upp sitt garage
så att inte laddningen av elbilen
ska överbelasta elnätet.

Det
kostar
mig 20
kronor
att köra
tio mil”

Inom Skebo finns det som sagt en positiv
inställning till att allt fler hyresgäster väljer
elbilar och hybrider. Det pågår ett arbete
internt med att ta fram nya lösningar för
laddning inom bolagets olika bostadsområden. Idag erbjuds de som hyr en bilplats
med motorvärmarstolpe en anpassning
som görs i det befintliga motorvärmaruttaget, för att kunna ladda elbilar.

”Vid nyår har vi ett
laddboxalternativ”
Detta görs mot en engångsavgift och en
löpande schablonkostnad per månad.
– Vi ser självklart elbilar som ett fantastiskt bra miljöalternativ istället för till
exempel bensin och diesel. Därför jobbar
vi sedan en längre tid tillbaka med att
kunna erbjuda nya alternativ, men det är
en process som kräver att vi tar hänsyn till
både funktion och kostnader. Tekniken
finns redan där, men vi behöver säkerställa
att vi väljer den lösning som är bäst utifrån
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samtliga parametrar, säger Sonny Lindgren
som är fastighetsingenjör på Skebo.
BRANDSÄKERHET PRIO ETT
Skebo har bland annat suttit med representanter för Skellefteå kommun för att
hitta en väg framåt som fungerar. Olika
allmännyttiga bostadsbolag runt om i Sverige har valt olika lösningar för laddning
av elbilar och det finns en fördel i att ta
tillvara de erfarenheter som redan finns.
– Det finns ingen anledning att uppfinna
hjulet på egen hand och vi behöver ju inte
gå i samma eventuella fällor som andra har
gjort. Dessutom är det en föränderlig värld
vi lever i och den teknik vi bestämmer oss
för måste fungera även på lite längre sikt.
Målet är att vi vid nyåret ska ha bestämt
en riktning och tagit fram ett laddboxalternativ. Framför allt handlar det om
brandrisken och att kunna erbjuda våra
hyresgäster en lösning som är säker ur den
aspekten. Det rör sig även om ganska stora
kostnader och vi behöver ha klart för oss
hur investeringskostnaderna ska fördelas.

Dessutom påverkas elförbrukningen i
våra egna bostadsområden, vilket också är
en faktor att ta med i beräkningen. Men
det här är frågor som vi är fast beslutna
att lösa och i grunden är det en positiv
utveckling, säger Sonny.

FAKTA: Elbilar
Antal laddbara elbilar i Sverige:
155 175 st (3% av personbilsflottan).
Antal publika laddstationer i Västerbotten: 260 st.
Antal laddbara bilar i Västerbotten:
2225 st.
Elbilarna som sålde bäst i september:
Tesla Modell 3 (+743 st), följt av
Polestar 2 (+564 st) och nylanserade
ID.3 från Volkswagen på tredje plats
(+458 st).

Skebo

Panelen

Skelleftehamn
Skelleftehamn har fått ett uppsving senaste
åren – med skärgårdslivet inpå knuten och
en välutbyggd samhällsservice gör det
”Hamn” till en eftertraktad bostadsort.
Här har Skebo 195 lägenheter.
Tips på fritidsaktiviteter
I brytpunkten mellan Skellefteälven
och havet finns det mycket göra kopplat till det marina läget och med en
driven båtklubb som mycket kretsar
kring. Sommartid är det smidigt att ta
en båttaxi ut till Gåsören, en
liten ö med hamn och fyr av det mer
pittoreska slaget. Rönnskär Railcare
IF är en livaktig förening med fotboll,
innebandy och orientering men även
gåfotboll för 65-plussare. Vintertid
hålls elljusspåret öppet för den som
vill åka längdskidor. I det nybyggda
badhuset huserar även bibliotek och
fritidsgård och utanför finns en nybyggd park för den som vill koppla av
med en god bok i solen.

Skellefteham

Området

n

Skelleftehamn ligger 17 km öster
om Skellefteå och har det man kan
önska i form av samhällsservice. Det
är hög efterfrågan på bostäder och
det planeras för ett nytt område,
Pokerbacken, med 200 nya bostäder.
Sommartid lever samhället upp med
musik – Sävenäs pop- och visfestivaln
och Örocken har genom åren lockat
många till Skelleftehamn.

Historia
Initialt var det sågverksepoken som drog igång samhället med fokus på Sävenäsområdet,
men i slutet av 1920-talet påbörjades bygget av Boliden Rönnskär. 1930 stod smältverket
klart, strategiskt placerad med närhet till järnväg, kust och arbetskraft, vilket har satt sin
prägel på samhället och dess utveckling under 90 år. Kanske får närheten till Northvolt
liknande uppsving för orten? I Skelleftehamn är såväl författaren Stig Larsson, modellen
Victoria Silvstedt som skådespelaren Peter Haber födda.
Boende
Skebos boendeutbud är
brett och omfattar allt ifrån
stora, nyproducerade lägenheter med hiss, till mindre
lägenheter i äldre fastigheter.
Här har Skebo även trygghetsboendet Skäret med 20
nyproducerade lägenheter
centralt placerad men ändå
på en lugn gata.

VISSTE DU ATT ...
… 1946 inviger köpman Paul A.Kågström
sin butik till något så modernt som PK:s
Snabbköp. Det visar sig att den innovative
Paul precis har skapat Sveriges första snabbköp. ”Självservicen” är framtvingad av personalbrist och ett högt kundtryck och modellen
är hämtad av amerikansk förlaga.

Jag bor i en lägenhet hos Skebo
och har nu blivit erbjuden en
annan Skebolägenhet, vad har jag
för uppsägningstid?
Svar: När du säger upp din lägenhet
och avtalet med Skebo är uppsägningstiden tre hela kalendermånader (räknat
från kommande månadsskifte), detta
gäller även om du flyttar inom Skebo.
Sara Lundberg, uthyrare
När kommer ni och tar bort snön?
Svar: Vi sätter alltid igång så tidigt vi kan
med snöröjning och sandning för att
underlätta för dig som hyresgäst. Hur
snabbt vi kan arbeta beror på vädret
och hur mycket snö som fallit. Generellt kan man säga att vi åker ut när
det kommit 5 cm blötsnö eller 10 cm
torrsnö. Våra entreprenörer har många
områden att snöröja men vårt mål är
att försöka vara klara inom 6 timmar.
Magnus Stenberg, områdeschef
Min köksfläkt fungerar inte, kan
ni byta ut den?
Svar: Fungerar inte ventilationen i
köksfläkten beror det ofta på att filtret
är smutsigt. Som hyresgäst ansvarar du
själv för att rengöra och byta ut filtret.
Är det svårt att få helt rent så bör det
bytas ut. Kontakta din bovärd så får du
ett nytt.
Håkan Furberg, bovärd

Mejla din
fråga och vinn
en pläd!

Frågor som publiceras i nästa
nummer av BO har möjlighet att
vinna en pläd från Ulrica Hydman
Valliens klassiska design Paradise.
Mejla in din fråga till Skebopanelen
på bo@skebo.se
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Fastighetsaffärer
möjliggör nya bostäder
Skebo fortsätter att utveckla Skellefteås bostadsmarknad.
Bolagets samtliga lägenheter på Morö Backe säljs till bostadsbolaget
SBB och kvarteret Ringduvan 8 säljs till Dahlgrens Invest, i utbyte
mot delar av kvarteret Kapella i centrala Skellefteå.
– Det här ger oss ekonomiskt utrymme att bygga fler nya
lägenheter och utveckla Skellefteås bostadsmarknad i ännu
snabbare takt, säger Skebos vd Åsa Andersson.
Skellefteås förväntade tillväxt de närmaste
åren gör att behovet av bostäder ökar
kraftigt, inte minst med tanke på etableringen av Northvolts batterifabrik och de
arbetstillfällen som skapas där. Som kommunalt bostadsbolag har Skebo en viktig
samhällsroll. I det ingår självklart att
erbjuda attraktiva och prisvärda boenden
i områden där många vill bo, men bolaget
vill även möjliggöra för andra aktörer att
bidra positivt till bostadsutvecklingen.
KAPITAL TILL NYBYGGEN
Ett bra exempel på det är försäljningen
av Skebos 889 lägenheter på Morö Backe,
som i november såldes till Samhällbyggnadsbolaget (SBB). I affären ingår 766

hyreslägenheter och 123 lägenheter för
gruppboenden. Affären omfattar framtida
investeringsplaner för SBB på cirka 3
miljarder, vilket motsvarar kostnaden för
att bygga cirka 1500 lägenheter. Bland
annat har SBB tilldelats markanvisningar
på flera platser i Skellefteå samt Bureå. För
Skebo ger affären både kapital att fortsätta
satsa på nybyggnadsprojekt, men också att
utveckla det egna beståndet.
– Vi hade många fastigheter i samma
ålder och genom försäljningen skapas
en bättre balans när det handlar om
underhållsbehoven. Vi är stolta över våra
områden på Morö Backe och nu har vi
hittat en köpare som vill fortsätta satsa på
området, säger Åsa Andersson.

Här mitt i centrala Skellefteå har Skebo genomfört en
bytesaffär som i dag är godkänd för 120 lägenheter.

8

Även Skellefteås kommunalråd Lorents
Burman (S) är positiv till att affären med
SBB genomförs:
– Skellefteå får in ytterligare en långsiktig fastighetsägare som vill utveckla och
tillhandahålla bostäder. Det är en nyckel
till att ha ett mångsidigt och varierat
bestånd av bostäder som passar många
människors behov, säger han.
SNABB BYGGSTART
Förutom försäljningen på Morö Backe har
Skebo även genomfört en bytesaffär, där
de 90 lägenheterna i kvarteret Ringduvan
samt Blomstergårdarna säljs till Dahlgrens
Invest. I utbyte får Skebo två fastigheter i
kvarteret Kapella, där Friskis & Svettis samt
Karamelltåget i dag har sina verksamheter.
För ena delen av fastigheten finns färdig detaljplan som inrymmer cirka 100 lägenheter.
För återstående del finns planprogram framtaget som möjliggör upp till 140 lägenheter.
Ansökan om detaljplan ska lämnas in.
– Att det är möjligt att snabbt inleda ett
bostadsbygge är särskilt intressant. Vi vet
att efterfrågan på nyproducerade lägenheter
är stor och erfarenheten är att vi hyr ut det
vi bygger på en gång. Tack vare Northvolt
och de kringeffekter det ger så vill vi som en
stor aktör på Skellefteås fastighetsmarknad
ta ansvaret att skapa möjligheter för fler
boenden, säger Åsa Andersson.

Patrik Sandström är en av många
medarbetare som numera städar
utifrån de nya riktlinjerna.

Positivt med nya
rutiner för städning
I juni 2020 tecknades ett nytt avtal med de städbolag som hanterar städningen av Skebos allmänna ytor. En skillnad från tidigare är att det numera
ska städas när det behövs, istället för utifrån ett visst intervall.
– Vi upplever det här som ett positiv sätt att jobba och att städningen har
blivit bättre sedan det infördes, säger Magnus Stenberg på Skebo.

Vid tidigare upphandlingar har det avtalats
att städningen ska genomföras regelbundet
med samma intervall, oavsett tid på året
och yttre omständigheter som väder. När
det nya avtalet tecknades i juni infördes
istället så kallad funktionsstädning, där
behovet avgör om det ska städas eller inte.
Under till exempel regnrika höstmånader
kan det behöva städas mer än en gång per
vecka, medan det under torra sommarveckor inte finns samma behov.
SÄKERSTÄLLER RÄTT NIVÅER
Marie Wiklund på Skellefteå kommun
fanns med som rådgivare under upphandlingsprocessen av det nya städavtalet. I
rollen som enhetschef för Städsektionen på
Support och lokaler har hon mångårig erfa-

renhet av kommunens egen städning. När
Skebos nya städavtal trädde i kraft ombads
hon att finnas med som en utomstående
controller under en period, för att säkerställa
att städningen utförs på rätt nivå.

”Känslan är
att städningen har
blivit bättre”
– Alla gemensamma lokaler ska vara inbjudande att kliva in i och ibland kan det
vara svårt att avgöra hur ofta det behöver
städas. När det upplevs att något inte riktigt
fungerar kring städningen finns jag med
för att göra en bedömning om det behöver
städas oftare, eller om städbolaget ligger
på rätt nivå, säger Marie Wiklund.

FUNKTIONSSTÄDNING FUNGERAR
Även på Skebo beskrivs det nya systemet
med funktionsstädning som en positiv
förändring, som har gjort att städningen
har blivit bättre. Magnus Stenberg som
är Skebos områdeschef för Väst och Norr
berättar:
– Känslan är verkligen att städningen
har blivit bättre sedan vi införde funktionsstädning. Det är viktigt att hitta en
jämn nivå på städningen, så att det inte
blir en godtycklig bedömning.
Vid eventuella klagomål är vi glada att
Marie finns med för att göra en uppföljning och säkerställa kvaliteten. Hon är
ett riktigt proffs, med stor erfarenhet av
de här frågorna.

”Jag ville jobba
med något mer
konstnärligt
och kreativt.”

Taís Fernandes, Dan Moreno och
Elin Fossland är trion som bildar
Golden Heart Studio på klassisk
adress på Odentorget.

Vi fick en pratstund med en Elin Fossland,
för att höra hur det är att jobba med tatueringar i Skellefteå och hur de hoppas att
framtiden ska utveckla sig.
Först och främst Elin – hur kommer
det sig att du blev tatuerare?
– Jag jobbade på Eddahallen i ett tiotal år,
men kände att jag ville jobba med något
mer konstnärligt och kreativt. Som barn
ritade jag mycket och det var faktiskt min
sambo som tipsade mig om idén att bli
tatuerare. Nu är det två år sedan jag blev
färdigutbildad för att börja ta emot kunder
och jag trivs verkligen jättebra med yrket.
Vilka intryck har ni fått av Skebo som
hyresvärd?
– Skebo har varit hjälpsamma hela vägen
och vi har blivit otroligt väl bemötta. De
såg till att lokalen gjordes om för att passa
vår verksamhet och vi fick välja färger på
både väggar och golv. Så vi är väldigt tacksamma för Skebos hjälp med allting kring
lokalen. Dessutom är ju läget superbra,
precis vid gågatan.
Hur skulle du beskriva Golden Heart
Studio? Vad utmärker er som tatueringsstudio?
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De tre kompisarna Elin Fossland, Dan Moreno
och Taís Fernandes lärde känna varandra
genom jobbet som tatuerare. Sedan augusti
driver de Golden Heart Studio tillsammans,
i en av Skebos lokaler på Odentorget som
tidigare har varit en frisörsalong.
– Förhoppningsvis att våra kunder känner
att vi verkligen bryr oss och är måna om
dem. Det är viktigt för oss att inte bara
tänka på det som ett jobb som ska utföras,
utan det ska vara en bra upplevelse att ha
varit hos oss. Sedan har vi alla tre lite olika
stil som tatuerare. Dan är ganska old school
och traditionell, medan jag blandar det
traditionella med realism och Taís som gör
både tatueringar och piercing.
För oss som fortfarande inte har provat:
Varför ska man tatuera sig?
– Jag tänker att det är ett bra sätt att visa
vem du är och vad du tycker om. Det kan
ju vara som att ha ett konstverk på din egen
kropp, till att fungera som minnen eller
hyllningar av människor du tycker om.
Men framför allt handlar det så klart om
att du verkligen vill tatuera dig!
Vad har ni för framtidsdrömmar för
Golden Heart Studio?
– Jag tycker att vi har kommit igång riktigt
bra och har mycket bokningar, så egentligen hoppas vi kunna fortsätta som vi gör
just nu. Sedan är det så klart en dröm att
vi ska hitta en helt egen nisch, som gör att
vi även kan locka kunder från andra städer.
Eller till och med från andra länder!

FAKTA:
Elin Fossland
Ålder: 33 år
å
Födelseort/uppvä xtort: Skellefte
Där för gillar jag att jobba som
a och
tatuerare: Jag älskar utmaningarn
inom
den enorma utvecklingen som sker
sorts
alla
mig
lära
får
Jag
tatueringsyrket.
ser.
grän
inga
stilar och fantasin har
Dan Moreno
Ålder: 36 år
a/
Födelseort/uppvä xtort: Palm
Mallorca
Där för gillar jag att jobba som
ke på
tatuerare: Att få lämna sitt mär
se min
att
ar
älsk
jag
t,
någons hud är stor
par.
krop
ors
konst på andras människ
Tais Fernandes
Ålder: 32 år
/
Födelseort/uppvä xtort: Linhares
Brasilien
Där för gillar jag att jobba som
care
tatuerare: Jag älskar att vara pier
nå
för att jag hjälper människor att upp
deras mål och ger dom möjligheten
s
att känna sig mer som sig själva i dera
kroppar.

KAN
HAR
MAN
MOTEFTER STÅNDSHENNE KRAFT

FÖRTÄR ÄTER
DET TYVÄRR HAMMESTA OLLE STRAR
HAR MAN
SÄLLAN
PÅ
KNOPPEN
STARRTON
FOTFÄSTE

TIDIG
MORGON
GALLSKRIK

FLÖT MED
THOR
AVISA I
VÄST

SKÅNSK
ORT

VILL LÄRA
SIG MER
GER GULA
FÄLT
FRANGÖR
LITEN I CIUM
MATEN I DANSMATEN CARINA

KAN
KÄNNER UNDVEK NÄR DET VÄXER DRAMA- KRÄVA
SVÄNGER MED
TILL RUSÄRSKILD
DU
KUNG
PÅ SCEN ANNEX
TINERNA
LÖSNING

GE UT
TA
STRAFF
FÖR

TORKAT
PÅ
LANDET

DELADES
1948
KORTSPEL

FRÅGADE
VACKERT
DEN KAN
GÅ ÖVER
GRÄNSEN
TILLTALA
SOM
NUNA
SES
IS I

SMÅVÅGAD
ETT GLATT
STÄLLE

HADE ARKIV I ÖST
UPPRÖRD
MED SIG

GÖR
MÅNGEN MANDARIN
KANSKE
ETT
VERK AV
ATLE
HAR
FÅTT
RÄTT

FÖRVIRRAD
SYDVÄSTOST

DRA FRANSK
SÖDER- IMPRESSIONIST
UT
KAMP

ROADE
I
SVENSKA
ORD

BÖR KUR
DEL AV
NÄTSPEL SÖNDER
MED I
VAR DE I
PARADISET

GÖR
BRYG- SVARTGARE PÅ FOT
KORNET

GREKISK
BOKSTAV
SKIKT
MAN SER

TUNGSINNE
BRONSFIGUR
GOABRÖD

LOTT
MATHÅLLNING

LÄGGA I
PANNAN
GENAR
GÄRNA

GÖRA
LOCKANDE
STICKA

AV SLEM
NATUR

FÖRE
FÖR MOT
POPTRIO

LEVER
PÅ SPEL
KORTAR
LITE

VISTÖS
GÅR SOM
SEX
SIGNALMEDEL

SAMLAS
LIVE PÅ
LÄGGER
MATTA

VARA
RIKTIGT
VRED

FÖRMÅR
SIG

LIKA
GOD
KVINNA
VÄDRAT

GÅNGART
MED FART

STÄDPLATS
INOM
VISSA
GRÄNSER

SVANTE
DREJENSTAM
MEDIAKRYSS

NAMN:						

POSTNUMMER OCH ORT:

SKADEREGLERARE

DEN ÅKER
OFTA
RUNT
JORDEN

Lösning från BO #2 2020

Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, 931 30 Skellefteå. Märk kuvertet “Korsordet”. Lösningen
ska vara oss tillhanda senast den 15 januari 2021. 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:
Majvor Furberg som vann en blomstercheck på 100 kr. Birgitta Nilsson, Larry Rehnling, Margaretha
Ekström och Marianne Lindh som vann varsin blomstercheck på 50 kr. Grattis!
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Så lätt fixar du problemet själv!
Vi hjälper gärna till när något går sönder i lägenheten men vissa saker
behöver du som hyresgäst själv kunna åtgärda i din bostad. På vår hemsida
kan du genom nio korta pedagogiska filmer få hjälp med hur du åtgärdar de
vanligaste felen i din bostad.

1. BRA LUFT OCH VÄRME.

Reglera termostaten på elementet är enkelt och
tänk även på att hålla fönsterventilerna öppna.
• Vädra och möblera rätt
• Öppna och städa ventilerna
• Snabbvädra ibland, håll toadörren öppen

SE FILMEN E
PÅ SKEBO.S

SCANNA SKRÄPET
OCH FÅ PENGAR
Pantapå är en app som omvandlar
dina återvinningsbara förpackningar
till poäng eller pengar. Allt du
behöver göra är att scanna dina
plastpåsar, mjölkkartonger,
metallburkar eller diskmedelsflaskor.
Flera stora varumärken har anslutit sig för att
göra sina produkter pantningsbara, bland annat
Apoteket, Skogaholm, Dove, ClasOhlson, Nivea,
Yes med flera.
Du återvinner sedan förpackningarna som vanligt
på en återvinningsstation som finns registrerad
i appen. Poängen kan du omvandla till rabatter
och pengarna kan du föra över till ditt bankkonto,
ge till en vän eller skänka till välgörenhet. Utöver
pengar och rabatter så kan du även, direkt i appen, se hur mycket koldioxid du sparar för varje
förpackning du pantar.
Läs mer på www. pantapa.se.

Tävling!

2.ENKLA ELJOBB

Så här hittar du jordfelsbrytaren
och åtgärdar proppar som löst ut.
• Felsökning först!
• Byta gamla säkringar/proppar
• Återställa automatsäkringar och
jordfelsbrytare

Hitta karamellerna
och vinn en säck
godis på 1 kg.

3. RENSA
VATTENLÅSET

Luktar det illa från handfatet eller
rinner trögt? Gör så här!
• I handfatet, på toan
• Skruva isär, rensa och testa
• Spola bara ner toapapper och det
som passerat kroppen!
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God engelsk kola passar alltid att ha hemma –
den här jutesäcken med 1 kg godis är maffig att
ställa under julgranen. Ta nu chansen att bunkra
upp godisförrådet med vår tävling. Hitta alla karameller som är utplacerade i tidningen och mejla in
rätt antal till bo@skebo.se senast 14 december.
Vi drar tre vinnare som får var sin säck med
engelsk kola. Lycka till!

Allmännyttiga Skelleftebostäder (Skebo) bildades 1965 och ägs av
Skellefteå kommun. Bolaget är Skellefteås största bostadsföretag och Skellefteås
största hyresvärd med cirka 5 350 lägenheter. Skebo har cirka 55 anställda.

