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Ett inspirerande bostadsmagasin för dig som bor hos Lulebo och alla andra Luleåbor.

Bytte villan
mot cityliv
Patrik Andersson flyttade med sambon Pirjo
Tervonen och döttrarna Moa och Alva från
villan i Ektjärn till lägenhet i city.

> Poppis med loppis > Hönan ska bli en svan

november 2012

i detta nummer träffar vi Patrik Andersson som har bytt
sidan 4.
sidan 8
sidan 11.
sidan 12.

villan mot cityliv på
Du får följa omvandlingen när Hönan ska bli en
svan på
och Northland Baskets Frida Aili berättar om sina förväntningar
inför säsongen på
Dessutom har vi besökt två av våra lokalhyresgäster på Malmudden på
trevlig läsning!

telefon
och webb

Växel
0920-23 67 00,
vardagar 8-17
(1/5 - 31/8) 9 - 16

några ord
och tankar
från vår vd

Lägenhetsuthyrning
0920-23 67 30,
vardagar 9-17
(1/5 - 31/8) 9 - 16
Frågor kring bostadskö,
lediga lägenheter eller
avtalsskrivning
Felanmälan
0920-23 67 40,
dygnet runt

hej luleåbo
”Lulebo är en klok och framsynt samhällsbyggare.” Så lyder den nya vision som styrelsen
har antagit och som ska vara en ledstjärna för vår verksamhet. Vad som menas med klok,
framsynt och samhällsbyggare framgår av en artikel här intill. Men övergripande handlar
det om att vi är med och tar ansvar för Luleås utveckling och att vi agerar långsiktigt för ett
hållbart samhälle.
Det kan låta som stora ord men för oss är det verkstad. Vi har konkreta verksamhetsmål
för de närmaste åren. De handlar bland annat om att minska energiförbrukningen av både
Anders Sandberg

el och värme, att minska det osorterade avfallet, att miljööcertifiera all nyproduktion, att öka
trivseln och tryggheten i våra bostadsområden, att göra särskilda satsningar på den yttre
miljön och att svara upp mot våra kunders krav på kvalité och service.
För att stämma av kundernas uppfattningar gör vi regelbundna enkätundersökningar. Där får
vi en objektiv bild av vad som är bra och dåligt, vad man är nöjd med eller missnöjd med etc.

Här &Där utges av

Lulebo AB,
Köpmangatan 27,
972 33 Luleå.
www.lulebo.se
Ansvarig utgivare

Birgitta Wäppling
Produktion Yours
Foto Tomas Bergman
illustration
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Isa Form

Vi kan också följa hur olika områden utvecklas över åren. Kundundersökningen är för oss ett
väldigt viktigt instrument för att styra verksamheten och förbättra oss.
Årets undersökning bekräftar att kunderna uppskattar det bemötande och den service som
vår personal ger. Det är roligt att få den uppskattningen och sporrar oss att fortsätta arbeta
i samma anda. Det gäller även de saker som får mindre bra betyg, där ser vi vilka områden
som vi måste förbättra. Ett konkret mål är att korta tiderna för att avhjälpa fel, där ska vi bli
snabbare.

Studentbostäder
0920-23 67 10,
vardagar 9-17
(1/5 - 31/8) 9 - 16
Störningsjouren
0920-22 41 67,
efter kontorstid
Internetsupport
0920-52 00 70,
vardagar 8-21, helger 10-17
Övrig tid telefonsvarare
Besök vår webbsida
På vår webbsida
www.lulebo.se
kan du söka och boka
lägenhet, bilplats och garage.
Du kan läsa om våra
bostadsområden och hitta
kontaktuppgifter till områdes
kontoren. Via Mitt boende
kan du bland annat styra
din motorvärmare. Här finns
också information kring TV,
bredband och telefoni.
Områdeskontor
Centrum 0920-23 67 20
Väst 0920-23 67 60
Öst 0920-23 67 50

notiser

Service och bemötande får
högt betyg i kundundersökning
Vi gör regelbundna undersökningar av hur
nöjda eller missnöjda våra hyresgäster är
med sitt boende. Undersökningen kallas
NKI, vilket står för Nöjd-Kund-Index, och
genomförs vartannat år.
Över 4 000 av våra hyresgäster har deltagit i undersökningen
2012 och svarat på cirka 50 frågor om service, standard, trygghet,
inomhus- och utomhusmiljö mm. Kunderna har svarat om man är
nöjd, mycket nöjd, missnöjd, mycket missnöjd eller varken eller.
Överlag är våra kunder nöjda med sitt boende och servicen.
9 av 10 är nöjda med boendet som helhet. Särskilt servicen på
lägenhetsuthyrningen och områdeskontoren samt bemötandet vid

felanmälan får höga betyg av kunderna. Däremot tycker man att
felen borde åtgärdas snabbare.
Säkerhet och trygghet i bostadsområdet får också högt betyg.
De flesta uppfattar sitt boende som lugnt och tryggt. Samtidigt är
många missnöjda med säkerheten mot inbrott i förråd, garage och
parkerade bilar.
Att kraven på boendestandard ökar syns tydligt i undersökningen.
Det handlar om standarden på kök och badrum, om lägenhetens
ytskikt, värme och ventilation. Trots omfattande renoveringar ökar
andelen som är missnöjda med standarden på sin lägenhet. Det är
en spegling av den allmänna standardhöjningen på bostäder, inte
minst sedd genom tidningar och TV-program.
Däremot är alltfler nöjda med standarden på tvättstugorna. Det
är säkert en effekt av de satsningar som vi har gjort för att rusta
upp och höja kvalitén. Sak samma med belysningen i entréer och
trappor. Där har genomförda åtgärder upplevts positivt.

Ny vision och mål för
2013-2015
Styrelsen för Lulebo AB har formulerat
en ny vision för bolaget och ställt upp
ett antal mål för verksamheten under
de kommande tre åren. Det handlar
bland annat om kundservice, trygghet i
boendet, miljösatsningar, underhåll och
nyproduktion.

VISION
Lulebo är en klok och framsynt samhällsbyggare.
KLOKT är att ta hänsyn till alla tre hållbarhetsaspekterna sociala, ekonomiska och ekologiska, att vara en affärsmässig
och ansvarsfull förvaltare, att agera demokratiskt, lyssna och
samverka.

> MIljöcertifiera all nyproduktion enligt systemet Miljöbyggnads
nivå silver.
> En särskild satsning på yttermiljön ska prioriteras.
> Öka tryggheten i boendet i samverkan med andra
samhällsaktörer.
> Initiera samarbetsprojekt som kan skapa trygga och attraktiva
utomhusmiljöer.
> Producera 300 lägenheter till 2015, i genomsnitt 100 per år.

Utökad service
för felanmälan

Nu utökar vi servicen för
felanmälan genom att tillsätta
ytterligare en tjänst.
– Det är en åtgärd som
vidtagits efter önskemål från
våra hyresgäster, säger Birgitta
Wäppling, marknadschef.
Det innebär att det i framtiden
kommer vara kortare väntetider
för felanmälan. Samma
telefonnummer som tidigare
gäller, 0920-236740. Det går
också bra att felänmäla via vår
hemsida.

Luleås bästa
utsikt
Nu har byggnationerna av ett
12- och ett 14 våningshus
på Lulsundsberget påbörjats.
Husen kommer likna de två
husen som står där idag. Även
andra aktörer bygger i området
och mycket tyder på att en ny
stadsdel håller på att växa fram.
– Jag tror att detta kommer att
bli ett mycket attraktivt område
att bo på för barnfamiljer i
framtiden, säger Michael
Hansson, projektledare Lulebo.
I toppen av husen som står där
idag finns det i ena huset en
relaxavdelning och i det andra
samlingslokal som får nyttjas fritt
av hyresgästerna. Det kommer
det även att finnas i husen som
är under uppbyggnad.

FRAMSYNT är att agera långsiktigt, att bygga sunda och friska
hus, att vara en kunskapsbärare lokalt, att pröva nya tekniker och
lösningar och vara en förebild på bostadsmarknaden.
SAMHÄLLSBYGGARE är att vara med och påverka
utvecklingen genom att bygga, förädla och förvalta bostäder som
gör Luleå till en bättre plats att leva och bo på.

MÅL
Här är några av de verksamhetsmål som gäller för åren
2013-2015.
> Minska åtgärdstiden för anmälda fel.

Undvik att
bötfällas- parkera
på avsedd plats
Besöksparkeringarna i våra
bostadsområden är endast
till för besökande. Boende i
området som parkerar på dessa
platser bötfälls av vaktbolaget.
Parkera på avsedd plats och
undvik parkeringsböter.
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> Minska elförbrukningen med 2 kWh per m till 2015.
2
> Minska fjärrvärmeförbrukningen med 9 kWh per m till 2015.

> Minska mängden osorterat brännbart avfall med 15 % på
tre år.
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Patrik Andersson flyttade med sambon Pirjo Tervonen och döttrarna Moa och
Alva från villan i Ektjärn till lägenhet i city. Det som lockade var ett enklare liv,
mer fritid och mer tid för resor. I snart ett halvår har de bott i lägenheten och
de trivs med tillvaron.
– Det är första gången på många år som jag har tid över, berättar Patrik.

Bytte villan
mot cityliv
> Vännerna tyckte att Patrik och Pirjo var galna när
de berättade om sina planer att sälja huset och flytta till en
lägenhet. Barnen var inte heller särskilt förtjusta. De ville bo
stort med gräsmatta. Men efter 15 år i villa med nya projekt
hela tiden ville Patrik och Pirjo prova något annat.
Efter två års planlöst letande fick paret syn på en lägenhet
på Lulebos hemsida på Norra Strandgatan. Lägenheten ligger
i en av de två nybyggda våningarna. En fyra med utsikt över
vattnet från samtliga rum, stor balkong och perfekt läge. Nära
till centrum utan att ligga mitt i smeten.
Paret beslutade sig för att ta lägenheten osedd och på två
veckor hade de sålt huset och flyttat in.
Efter flytten har familjen Andersson-Tervonen börjat
umgås på ett annat sätt. Tidigare bodde döttrarna i källaren
och spenderade mest tid där. Nu umgås de mer med varandra
och äter alltid middag tillsammans. Städningen som tidigare

4

här&där 3.12

tog en vecka tar nu två timmar när alla hjälps åt och de får
mer tid till annat.
– Nu är vi mer spontana och går ofta in till stan och tar en
öl eller fikar. Det gjorde vi aldrig tidigare, säger Patrik.
Det finns inte längre några måsten som att kratta, skotta
eller klippa gräset. Många av fördelarna med att bo i hus
har de fortfarande kvar, som närheten till natur och vatten.
Att kunna dricka kaffe med vacker vy och att hitta trevliga
promenadstråk inom lämpligt avstånd.
När de flyttade från huset gjorde de en ordentlig rensning.
Nästan inga av deras tidigare möbler passade i lägenheten. Det
blev en nystart med nya möbler. De insåg också att de faktiskt
inte behöver allt som de tidigare haft. Det enda familjen saknar
med huset är att grilla på somrarna. Än så länge har de ingen
grillplats, men de tror och hoppas att det kommer att byggas
en i framtiden.<
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Poppis med
loppis på Porsön
Fullt med loppisbord, folk i ständig
rörelse och kö vid klätterväggen
hela dagen. Pulsen i Porsöns centrum, denna lördag, var på topp.
– Det är precis den här känslan vi
ville skapa när vi, i vintras, inledde
arbetet med att levandegöra våra
stadsdelscentrum. Det är jättekul
att så många har hittat hit, säger
Lena Landström, lokalutvecklare
Lulebo.
> Den 1 september arrangerade vi loppis på Porsön med DJ
och klättervägg. Tanken bakom arrangemanget var bland annat
att ge alla nyinflyttade studenter chansen att fynda möbler och
heminredning till sina nya hem.
– Vi har under en tid haft olika evenemang för att levandegöra våra stadsdelscentrum. Målet är att våra stadsdelscentra
i ännu högre grad ska bli en plats där det händer saker och
där grannar och vänner träffas och umgås, berättar Lena
Landström.
Loppisen är den aktivitet som lockat flest människor sedan
projektet startade.
– Vi har inte bestämt något ännu. Men vi pratar om att ha
en loppis i samband med julaktiviteten eftersom det var så
populärt, avslutar Lena Landström. <
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Samtidigt i
Gammelstad

Medan loppisen pågick på Porsön var det torgmarknad och
streetbasketturnering i Gammelstad. Knattar kämpade på
basketplanen och DJ- Andreas spred energi genom att spela fartfylld
musik. Det var många lag som deltog och Gammelstads BBK
fanns på plats och sålde kaffe och våfflor. Det var också en mindre
hantverksmarknad utanför Stadsöns centrum.
– Det är roligt att människor i alla åldrar hittade hit. Gammelstad har
ett fint torg och det är kul att se det livas upp, säger Lena Landström.
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Talangjakten
2012
”Dagen var en succé och
vi hoppas att alla som deltog
hittade sin idrott, Säger
Elenor Larsson, Norbottens
idrottsförbund”

Den 23 september blev en dag i
Paralympics anda när Gammelstads
sporthall och badhus slog upp portarna för Svenska Handikappidrottsförbundets kampanj ”Talangjakten”.
En dag fylld av glädje, rullstolar och
framförallt, en himla massa idrott.
>Simning, orientering, friidrott och rullstolstennis.
Det var bara några av de 18 olika sporter som alla med en
funktionsnedsättning fick chansen att prova på under Talangjakten. Tillsammans med vänner, familj och assistenter fylldes
Gammelstads sporthall av 200 deltagare i alla åldrar.
På plats under dagen fanns de paralympiska medaljörerna
Ingela Lundbäck, Peter Wikström, Maja Reichard, Jeffrey
Ige och Mikael Åkerberg. Tillsammans visade medaljörerna
upp sina olika sporter och deltagarna fick även chansen att
utmana dom.
I hopp om att öka intresset. Talangjakten är den största
rekryteringskampanj som tagits fram av Sveriges paralympiska
kommitté och Svenska Handikappidrottsförbundet.
Målet med kampanjen är att öka intresset för handikappidrotten. Genom att locka fler till idrotten går landet inte bara
mot en bättre folkhälsa, utan även mot en större verksamhet.
Idag finns cirka 2 000 licensierade aktiva idrottare med funktionsnedsättning i Sverige. För att fortsätta ha en framgångsrik
elit behövs det fler som hittar till idrotten.
Talangjakten riktar sig till båda gamla och unga, vare sig man
vill vara motionär eller satsa på sin idrott. Ju större verksamhet, desto lättare är det att hitta stimulerande idrottsmiljöer
för utveckling.

Sveriges nordligaste talangjakt. Talangjakten i

Gammelstad arrangerades av Norrbottens Handikappidrottsförbund och var det nordligaste arrangemanget av de nio som
görs runt om i landet. Lulebo var en av de som var med och
bidrog till det lyckade arrangemanget.
Det blev en uppskattad dag med mycket skratt och värme.
Talangjakten uppmärksammades av flera olika media runt om
i Norrbotten. Av de 200 registrerade personer som deltog,
ville cirka 140 av dem fortsätta med någon idrott de provat på.
Vem vet, kanske en framtida medaljör är född. Sverige och
Norrbotten har ju faktiskt visat hur man sätter ribban högt,
på Paralympics i London 2012.<
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Paralympier som deltog
i London 2012
Maja Reichard - Guld i simning. Världsrekord på
50 m bröstsim
Peter Wikström - Guld i rullstolstennis
Ingela Lundbäck - Silver och Brons i bordtennis
Jefforey Ige - Silver i kula (friidrott). Innehavare
världsrekordet inomhus
Mikael Åkerberg - Goalboll, landslaget

Än så länge är det en stor grop vid Domkyrkan, men i den gropen ska
vår första miljöbyggnad uppföras. Från och med nu ska alla våra nybyggen certifieras enligt ett nytt system som kallas just Miljöbyggnad.

HÖNAN SKA
BLI EN SVAN
Vi miljöcertifierar alla
nybyggen
> Svanen är nog den mest kända miljömärkningen. Svanenmärket har funnits i 20 år och gäller främst konsumentprodukter och tjänster. Bra miljöval och Krav är märken som vi
känner igen från butikshandeln.
Miljömärkning av byggnader är något nytt. Det är först

under de senaste åren som bygg- och fastighetsbranschen
kommit fram till en erkänd märkning. Miljöbyggnad är ett
system för att miljöcertifiera byggnader utifrån svenska förhållanden. Bakom systemet står Sweden Green Building Council
som är en förening av företag och organisationer i branschen.
får man en klassning av vilken kvalitet
som byggnaden håller när det gäller energi, inomhusmiljö och
material. Det finns tre kvalitetsnivåer; brons, silver och guld.
Vi har som mål att uppnå minst silver.
De aspekter som undersöks är t ex energislag, energianvändning, luftkvalitet, inomhusklimat, ljudmiljö, dagsljus, varmvatten, materialval och dokumentation av kemikalier m m.

Med Miljöbyggnad

Certifieringen är
en kvalitetshöjning. Det är en checklista och ett verktyg i
kvalitets- och hållbarhetsarbetet. Granskningen görs av en
oberoende part och åtgärderna leder till lägre förvaltningsoch driftkostnader. <

Miljöbyggnad ger många fördelar.

Ursäkta att vi stör
> Byggjobb låter och en del låter mer än andra. Nybygget i kvarteret Hönan,
vid Domkyrkan, ligger mitt i stan omgivet av bostäder och arbetsplatser. Där
var det kraftiga störningar för de kringboende när grunden pålades. Vi ber om
ursäkt och överseende, men det var svårt att undvika. Fortsättningsvis kommer
det mera att handla om avstängda gator och transporter.
På nya områden, som Lulsundsberget, är det också svårt att undvika
störningar när byggandet går vidare med nya etapper. Det både hörs och märks
när transporter ska fram och hus på 12-14 våningar ska upp.
Även renoveringar är störiga eftersom man bor mitt i en byggarbetsplats.
Tillhör man sista etappen i ett hus kan byggperioden bli extra lång. Vi ber er
som drabbas om förståelse och hoppas att ni ser fram emot att få det nytt och
fräscht. <
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Allmännyttans
energisparkampanj

Under den här hösten har Allmännyttan startat en landsomfattande energisparkampanj där företag och hyresgäster tillsammans arbetar för att
sänka sin energianvändning. Kampanjen stöttas av Hyresgästföreningen
och Naturskyddsföreningen. Lulebo är också med. Som vår hyresgäst
får du tillgång till alla smarta tips. Läs mer på www.allmannyttan.se

Vi har under de senaste åren moderniserat ett stort
antal tvättstugor. Det är ett prioriterat område i underhållsplanen och satsningen fortsätter. Dels är det en
viktig miljöinsats, dels en standardhöjning som vi vet
att hyresgästerna sätter stort värde på. Bilden visar en
nybyggd tvättstuga på Mjölkudden.
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Snålspolande kranar

Små saker kan ge stor
besparing. Det är de
snålspolande kranarna ett bra
exempel på. Den lilla insatsen
som numera finns i alla köksoch badrumskranar minskar
vattenförbrukningen utan att vi
tänker på det.

> Små steg kan göra stor skillnad. Handen på hjärtat, hur ofta står du kvar
en extra stund i duschen och bara njuter av det varma vattnet? Eller vaknar du på
morgonen och upptäcker att det lyst i hallen hela natten?
Inte hela världen kan man tycka. Men om hela världen faktiskt stängde av
varmvattnet lite tidigare, kom ihåg att släcka lyset och slutade använda stand-by
läget så skulle vår energiförbrukning se betydligt bättre ut än den gör idag. För vi
gör av med lite för mycket energi. Men det kan vi ändra på.
Nu startar Allmännyttans energisparkampanj. En kampanj som med glimten i
ögat ger oss de små smarta tipsen som gör att vi kan minska energiförbrukningen
utan att ändra vår livsstil allt för mycket.
På www.allmannyttan.se hittar du bra och konkreta energispartips. Där kan
du också spela ett roligt energisparspel (som är tänkt för barn men som funkar
lika bra på spelsugna vuxna) och läsa om hur andra gör för att spara energi.
Hoppas att du, precis som vi, vill vara med och spara energi. Tillsammans
kan vi med ganska små insatser göra riktigt stor skillnad.
Moderna tvättmaskiner är rena energisparbössorna. Genom att väga tvätten, anpassa vattenmängden och dosera tvättmedlet
spar de både vatten och energi samt minskar utsläppen av fosfat. Med värmepumpar i torktumlare och torkskåp kan värmeenergin tas tillvara i stället för
att ventileras bort.
Besparingen är även ekonomisk. Jämfört med gamla maskiner är driftkostnaden i de nya tvättstugorna endast en fjärdedel räknat på vatten- och
elförbrukning. Om den genomsnittliga driftskostnaden i en gammal tvättstuga, med fyra tvättmaskiner, två torktumlare och två torkskåp är 160 000
kr per år, gör den moderna utrustningen samma antal tvättar för 40 000
kronor. Dessutom med lägre miljöpåverkan.<

Miljövänliga tvättstugor.

Energisp
artips
Så spar
du på
vattnet!

> DUSCHA
SNABBT OC
H EFFEKTIV
ISTÄLLET FÖ
T
R ATT BADA
I BADKARET
Genomsnitt
ssvensken gö
r av med un
liter vatten pe
gefär 200
r dygn. En tr
edjedel anvä
att hålla oss
nder vi för
rena och fräs
cha.
RÄKNEEXE
MPEL En ko
rt dusch på
istället för en
fem minuter
kvart kan m
inska årsför
för varmvattn
brukningen
et med 500
kilowattimm
person. Stäng
ar per
av vattnet nä
r du tvålar in
tvättar håret.
dig och
Använd en du
schtimer om
koll på tiden
du vill hålla
!
> STÄNG AV
VATTNET NÄR
TÄNDERNA
DU BORS

TAR
Bara genom
att låta vattn
et stå och rin
tiden du bors
na under
tar tänderna
gör att sex lit
per minut sl
er vatten
ösas i onödan
.

> FELANMÄ
L DROPPANDE
KRANAR
En droppand
e kran kan på
en dag dra lik
energi och va
a mycket
tten som en
dusch och de
nytta. Står kr
t till ingen
anen och dr
op
par ett helt år
det 100 fylld
motsvarar
a badkar med
vatten – helt
i onödan!
> HANDDIS
KA INTE UNDER
RINNANDE
VATTEN
Om du diskar
i en kvart un
der rinnande
går det åt 75
varmvatten
liter. Använd
istället balja
diskpropp.
eller

Detta är Allmännyttan

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, är branschoch intresseorganisation för cirka 300 kommunala
bostadsföretag över hela landet. Tillsammans äger och
förvaltar medlemsföretagen över 700 000 bostäder. På
webbsidan allmannyttan.se hittar du bra och konkreta
energispartips om du klickar dig fram.

> ANMÄL LÄC
KANDE TOA
LETTER
I en läckande
toalett kan öv
er 1 000 liter
per dygn förs
vatten
vinna i onöd
an. Det mot
sju fulla badk
svarar nästan
ar – per dygn
!
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Katrina brinner för
källsortering

> -Källsortering och återvinning är grunden i
miljöarbetet. Att minska energiförbrukningen
genom att minska avfallet och återvinna så
mycket som möjligt av det vi kastar på sophögen.
Katrina Wikström är en av våra områdeschefer i
Lulebo och har miljöfrågor som särskilt ansvarsområde. Men miljöansvaret är inte bara ett jobb.
-För mig är det lika mycket ett personligt intresse, säger Katrina. Jag tycker att det är riktigt roligt
att se hur mycket man kan göra för miljön, och jag
försöker leva som jag lär. Går jag en kvällspromenad, kommer jag hem med glas och plast som jag
plockat upp efter vägen.
-Jag är intresserad av djur och natur, och vill värna
den fantastiska miljö vi har omkring oss. När man
vet att det tar hundratals år att bryta ner glas och
plast, och vilket lidande som en plastpåse kan
orsaka. Då är det självklart att plocka upp, och
borde vara lika självklart att inte kasta.

gan handlar om hur mycket mat som vi slänger. Det
är en skrämmande baksida av välfärden, att vi har råd
att kasta så mycket mat som kostat så mycket energi
att tillverka. Vi bör åtminstone ta vara på den och
göra matjord eller biogas.
-Jag tror bestämt att vi inte kan fortsätta med
detta slöseri av jordens resurser, säger Katrina
och återkommer till källsorteringen. De flesta
sorterar alldeles för mycket som brännbart.
Det mesta av hushållsavfallet går att återvinna, alla förpackningar till exempel.
-Vi är ganska bra på att återvinna tidningar och glas, men inte lika bra på plast-,
plåt- och pappersförpackningar. Här
finns det mycket mer att göra. Att
vi tar ett personligt ansvar för att
återvinna mera och minska energikonsumtionen.
Återvinna mera

Köttsoppemannen

-När jag blir pensionär ska jag skriva en novell om
”Köttsoppemannen”, säger Katrina och berättar
om hur hon på samma ställe, vecka efter vecka,
plockade upp tomma glasburkar som hade innehållit
köttsoppa. Vem var personen, vad hände och hur
tänkte han? Jag såg framför mig en man som värmde
köttsoppa i bilen.
-Det är en liten historia i marginalen. Den stora frå-
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-Sedan måste hela samhället
bli bättre på återvinning av
material, så att det blir enklare
att lämna ifrån sig uttjänta elprylar, hushållsartiklar, plastredskap etc. Nu går alldeles
för mycket av detta som
brännbart eller i förpackningsåtervinningen.

”Vi kan
göra mycket
mer för miljön
med enkla
personliga
insatser.”

-Det ska vara enkelt att sortera rätt och roligt
att känna att man gör en bra insats för miljön,
avslutar Katrina. <

Maria Larsson

ny projektledare för
utemiljöer
> Att värna om miljön handlar dels om att bygga hållbart och dels om att skapa bostäder där människor vill
leva och trivs, både ute och inne. För att våra utemiljöer
ska bli ännu bättre har vi anställt en projektledare för
utemiljöer, Maria Larsson. Maria bor i Kalix och har
tidigare arbetat som egen företagare inom trädgårdsdesign och projektering.
Vad kommer du att göra hos oss?

– Jag kommer att jobba för att utemiljöerna ser trevliga
ut och blir väl omhändertagna. Just nu jobbar jag med
att inventera alla gårdar och sätta upp skötsel- och
underhållsplaner för alla bostadsområden.
Varför är det viktigt?

– Utemiljön är det första intrycket och en stor del av
boendet. Hur utemiljöerna ser ut påverkar hur mycket
tid vi spenderar ute. Det är viktigt att det finns trivsamma miljöer för grannar, släkt och vänner att umgås
på. Det är också viktigt att våra hyresgäster är stolta
över sin gård.
Vilket är det roligaste uppdraget du har
gjort under dina 9 år som trädgårdsdesigner?

– Oj vilken svår fråga. Det är så många. Det är roligt att
göra en skolgård och se hur mycket barnen uppskattar
det efteråt. Jag har också gjort projekt i områden där
folk helst inte vill bo och det är intressant att se hur en
vacker utemiljö kan höja ett helt kvarters rykte.
Tror du att trädgård är år 2013:s cupcake?

– Så kan det mycket väl vara. Jag tycker att jag ser ett
ökat intresse för trädgård, många som ville testa på
att odla inte bara blommor utan även kryddor och
grönsaker. <
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Sjutton år
med Lulebo
> Wiola Wennberg, ekonomichef sedan starten, lämnar i
dagarna Lulebo för livet som pensionär. Wiola anställdes i
januari 1996 som nummer två i det nybildade bostadsbolaget.
Hon arbetade då på Luleå kommun och rekryterades för att
ta hand om ekonomin.
-Den stora utmaningen var att få bukt med kostnaderna. Vid
den tidpunkten fanns det 600 outhyrda lägenheter, berättar
Wiola. Det innebar miljontals kronor i uteblivna hyresintäkter.
Lulebo bildades genom en sammanslagning av två kommunala bostadsstiftelser och kommunens bostadsförmedling.
Syftet var att rationalisera och sänka kostnaderna.
-Den andra stora utmaningen var att starta upp bolaget i full
skala. I januari 1998 var det dags för ett 50-tal nya medarbetare
att ta plats på huvudkontoret och områdeskontoren.
-Efterhand kunde vi också lägga om och minska antalet
lån. Från början fanns det 1 200 olika lån som vi successivt
minskade till 30. Därmed kunde vi få bättre villkor och minska
räntekostnaderna.
-Förutom den förbättrade ekonomin är kundorienteringen
den viktigaste förändringen, menar Wiola. Vi bestämde från
början att Lulebo skulle vara en kundstyrd organisation. Att
lyssna och förbättra så att kunderna blir nöjda. Det var vårt
fokus då och har hela tiden varit en ledstjärna. <

Patrik Berg ny ekonomichef
> Patrik Berg är ny ekonomichef på Lulebo. Eller egentligen
kan man säga att han har kommit tillbaka. Patrik arbetade i
företaget mellan 1997 och 2001.
– Marknadsläget ser annorlunda ut idag. Då hade vi 600
outhyrda lägenheter och idag har vi i princip inga. Utmaningen
ligger i att förvalta våra lägenheter på ett bra sätt och bygga
nytt för att minska bostadsbristen.
Patrik kommer senast från Plannja. Det som lockade med
arbetet hos Lulebo var utmaningen och branschen.
– Jag har alltid varit intresserad av fastighetsbranschen och
Lulebo är ett välskött företag med ett högt nöjdkundindex. <
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LULEÅS FRAMTID 
Vi ger förutsättningar för framtidens Lulebor att skapa ett bra boende, njuta av kultur och ha en aktiv fritid.

Basketuppladdning med Frida Aili
Nu är en spännande säsong igång för Northland Basket
och i år är det bland annat Arcushallen som ska lyfta av
publikens stöd och jubel.
> Northland baskets egna stjärna Frida Aili
ser fram emot en ny säsong i Luleå och har SMmedalj i sikte.
Den här tiden förra året tampades Frida med skador
och rehab, men i år känns formen bättre. Efter en
omtalad insats i landslaget spökar fortfarande små
skavanker, men ingenting som hon tror kommer att
påverka spelet.
- Jag ska göra allt jag kan för att hålla mig skadefri,
framför allt lyssna på när kroppen säger ifrån.
Från landslag till hemmaplan. Något utlandskontrakt blev det inte för Frida, men att få spela ännu
en säsong med Northland Basket ser hon verkligen
inte som någon dålig backup. Den största spelmässiga förändringen som ligger framför henne nu är att
gå från landslag till Luleåspel. Känslan och motivationen, den följer med på vilken basketplan hon än
dribblar bollen.
- I landslaget var jag mer av en nyckelspelare, men i
Northland har jag en mer omfattande ledarroll med
ännu mer ansvar. Även fast jag inte är så gammal så
är jag är ju faktiskt en av de äldre och mer rutinerade
i laget.
Förväntningarna inför årets säsong är höga och
satsningen mot det efterlängtade SM-guldet fortsätter. Tillsammans med Frida har laget sju Luleåtjejer
i truppen. En extra pepp, enligt henne själv.
- På planen ska vi vara konkurrenskraftiga och visa
motståndarna vår kämpaglöd. I år vill vi vinna medalj.

I väntan på någonting nytt. Medan renoveringen
av den nya sporthallen pågår kommer tjejernas hemmamatcher att spelas i Arcushallen. Frida berättar att
hon ser fram emot det färdiga resultatet av den nya
baskethallen, men att det ska bli spännande med få
lite miljöomväxling under tiden. Hon hoppas på att
publiken känner likadant.
-Arcus är en häftig arena med fantastisk akustik.
Med publikens stöd kommer spänningen att ligga
på topp.
-Vi är ju faktiskt inte bara ett Luleålag. Som Northland Basket representerar vi hela länet och det ska bli
kul att få visa det.
Luleå nära hjärtat. Ända sedan Frida föddes har
hon bott i Luleå. Efter att tidigare ha spelat i både
Italien och Bulgarien har hon insett hur varmt hemstaden ligger henne om hjärtat.
- Det bästa med att bo i Luleå är att det ligger så
nära till vattnet och naturen. På bara 30 minuter tar
jag mig från stan till stugan där jag kan njuta av lugnet
och samla nya krafter.
Utöver basketen pluggar Frida fysik och håller i
föreläsningar om drivkraft och motivation. För att
själv hitta motivation och fokus inför match har
Frida sina egna små rutiner och knep för att tagga till.
Från rätt hårsnodd till rätt matchstrumpor, allt för
att vara redo när signalen ljuder och det är dags för
uppkast.<

Faktaruta
Namn: Frida Aili
Ålder: 24
Bor: Luleå
Position: Pointguard, shootingguard
Moderklubb: BK Vråken
Tidigare föreningar: Vråken, Höken div 1, BG
Luleå, Luleå Basket, Pozzuoli (Italien), Lukoil
Neftochimic (Bulgarien)
Favoritbasketspelare: Diana Taurasi, Womens
NBA, Turkiet.
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Vad tycker du om
Lulebo har varit samarbetspartner till Musikens Makt
från starten 2010. I år bjöd
Luleås snällaste festival på
en kväll med skön musik och
gemenskap och som vanligt
höll man till på natursköna
Gültzauudden.

>Johan Adermalm, Piteå. Jag tycker att
Musikens Makt är ett bra arrangemang och
extra roligt att det är för folk i alla åldrar. Bra
att Lulebo stödjer evenemang som detta. <

>Tània Conejo Soronellas, Barcelona.
Det är en trevlig festival tycker jag, förutom
vädret. <
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affärslokaler

I våra affärslokaler runt om i Luleå finns många eldsjälar och unika affärskoncept.
På Malmudden finns kvarterskrogen Harnet. Det enda stället i Luleå där du kan
äta eritreansk mat. I närheten ligger även Music, Rekord & Bakery där du kan
bläddra bland 20 000 LP-skivor, fika och snacka musik.

Frossa i musik och eritreansk
mat på Malmudden

Kvarterskrogen Harnet
drivs av Harnet Zerom
och hennes make
Semere Yemane.

> Malmudden ligger på bekvämt avstånd från Luleå centrum
och här finns butiker väl värda ett besök. På Västra brogatan 30
hittar du Music, Rekord & Bakery. Butiken är som hämtad ur
en amerikansk film. Här finns LP-skivor som kan ta dig runt
i världen i valfri tappning, blues, jazz, rock eller lokal progg.
Du finner både den lilla utgåvan och kan bläddra bland några
av historiens största musiklegender. Ägaren Krister Petterssons privata skivsamling var under 60- och 70-talet i ungefär
samma storlek som butikens. LP-skivorna som säljs i affären
började Krister köpa in på 90-talet när folk började rensa ut
sina plattor. Idag har han kunder i alla åldrar och från hela
världen. Japaner som köper dyra jazzskivor i webbutiken och
pitebor som rensar hans lager av Bob Dylan.

Bara ett stenkast från Music, Rekord & Bakery ligger kvarterskrogen Harnet som är en av få eritreanska restauranger
i Sverige. Här kan du äta injera som är ett eritreanskt pannkaksliknande tunnbröd. Injera äter man dagligen i Eritrea
tillsammans med grönsaksröra på vardagarna och kött på helgerna. Brödet smakar lite syrligt och passar perfekt till starka
grytor. Kyckling med pepparsås är Harnets populäraste rätt,
pepparsåsen ska dock inte förknippas med svensk pepparsås.
I det här fallet handlar det om en tomatsås kryddad med berbere (afrikansk kryddblandning med bland annat soltorkad
chili och vitlök). Maten äts enligt tradition med händerna.
Det gäller att linda in rörorna i brödet och äta, fast inte som
en wrap utan mer som en öppen dumpling.<

Söker du affärslokal kontakta lokalutvecklare Lena Landström på 0920-23 67 49, lena.landstrom@lulebo.se

