
Torsdag 24 december
NR 45 • 2015

HÅLL 
KOLL PÅ 

UMEÅ
BÅDE NU 

OCH DÅ

      8

FO
TO

: S
TE

FF
EN

 R
EN

KL
IN

T

     18

     10

     24

Skribenter spår 
vad som ska 
hända nästa år
  

Gott nytt år vi önskar er
med boktips

och mycket mer
 

Koll på vad som hände 
och vad media sände
Allt som skedde i vår stad
gör dig dock inte glad
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 5  Vänsterpartiet kri-tiserar kommunstyrel-sens arbetsutskotts beslut att avhysa EU-migranterna från Ny-dala och säger till VK att det kan komma att på-verka socialnämndens myndighetsutövning. 
 12  Svenska kyrkan går ut i media och berättar att den inte längre kan erbjuda EU-migranter boende i sina lokaler på Backengården. Även husvagnarna som står parkerade på Ålidhem-kyrkans mark måste 

-ser att Umeå kommun bär ansvaret för att till-godose boende till tig-garna. Det rapporterar Västerbottensnytt.
 15  Socialdemokrater-nas budget klubbades igenom utan votering trots att partiet regerar i minoritet med fem an-dra budgetförslag emot 

-ra stora investeringar skjuts på framtiden till förmån för äldrenämn-dens, grundskolenämn-dens och individ- och familjenämndens verk-samheter. 

 17  Planerna för gamla biblioteket vid Vasa-plan börjar ta form. Tre hyresgäster är klara för 
Visit Umeå, Turistbyrån samt fastighetsbyrån i Umeå.

 18  EU-migranter-na som bor vid Nyda-lasjön blir utan ström. Umeå kommuns beslut att koppla bort elen på-skyndas av att badet öppnar.Husvagnarna står kvar i väntan på av-visningen som ska han-teras av Kronofogde-myndigheten. 

 20  Polisen larmas till Söderslätt fär en älg försöker ta sig in i en kohage. 

 22  Den man som miss-tänks för att ha blottat 
tillfällen i Umeå erkän-ner ett ofredande, men förnekar brott i övriga fall och hävdar att han haft alibi vid dessa till-fällen, det uppger VK. 

 25  Rockklubben It’s only rock n roll lägger ut sina lokaler i Bågenhu-

set till försäljning. Nu är bara frågan vem som ska ta över i lokaler-na. Klart är att det inte kommer bli någon mer musikklubb i lokalerna.

 25  VK skriver att drö-nare har blivit en allt vanligare syn, men det 
med dem i hela Umeå då de skulle kunna or-

 26  Årstidernas park invigs efter nästan två års byggarbete. 

 30  Paintballbanan blev nytt migrantläger. När ägaren till banan kom till platsen hade den blivit EU-migran-ternas nya boplats. Det 
dem att bo kvar där.

JULI
 4  EU-migranterna som sedan en vecka har bott på paintballbanan vid 

-tat. 

 18  Kyrkans tomt blir ny husvagnsplats. EU-migranterna ska nu få bo på Backen. 

 28  Idag släpps Haga-mannen fri och det ver-
till Norrbotten.  

 28  Mannen bakom yxattacken och påkör-ningen på Tegsbron lider av en allvarlig psy-kisk störning. Det visar den stora rättspsykia-triska undersökningen som Folkbladet har tagit del av. 

 31  En 50-årig man som tidigare varit poli-tiker och stridit för att skärpa sexuallagstift-ningen döms i Umeå tingsrätt till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt.

 31  Två män kramar en man inne på Coop i centrum och försöker i samband med det stjäla mannens plånbok.

AUGUSTI
 1  Stora Nolia öppnar dörrarna till utställarna dit arrangörerna hopp-pas att minst 100 000 besökare hittar under den veckolånga mässan. 

 5  EU-migranternas lä-ger i Baggböle utsätts för ofredande vid mid-natt när ett par perso-ner i bilar kör omkring och tutar och skriker på området.

 6  Ett stort polispådrag sätts in för att leta efter en våldsam knivman på Ålidhem. På eftermid-dagen ska mannen ha slagit en annan man i ansiktet och vid 16-ti-den attackeras en last-
-rat och blir knivskuren i armen. Vid 21-tiden kan mannen gripas i ett trapphus på Ålidhem. 

 8  Polisen griper tre män som hotat fot-gängare med gevär och skjutit mot en lokal-buss på Backensvägen. Lite senare visar det sig handla om ett sorts luftvapen. Förunder-sökningsledare Magnus Eklund säger till VK att gärningsmännen troli-gen verkade under på-verkan av droger. 
 9  Stora Nolia stänger och räknar in ett be-söksantal på omkring 100 000. Inte sedan 2011 har mässan lockat så många. 

 14  Umeå placerar sig återigen i topp i SVT:s solliga och hamnar på en femteplats med 375 soltimmar, betydligt fär-
på 572 soltimmar. Soli-gast i sommar var det i Karlskrona med 475 sol-timmar.

 17  Umeå kommuns granskning av Studie-främjandet visar på ett systematiskt bidrags-fusk. Kommunen stop-par nu alla bidrag till Umeåavdelningen.  
som nu kommit fram, säger Tomas Wenn-ström (S), ordförande i kulturnämnden till VK.

 22  Hagamannen miss-handlas av tre eller fyra personer med en golf-klubba utanför ett elev-hem i Övertorneå. 
 24  Den man som misstänkts för olaga hot efter att ha siktat och skjutit med ett luftge-vär mot en stadsbuss på Backen åtalas nu. Kam-rater till honom uppger i förhör med polisen att mannen trodde han var i krig och därför agerade som han gjorde. VK skri-ver att proverna visar att han vid händelsen 

var påverkad av både al-kohol och narkotikaklas-sade läkemedel. 
 25  Paolo Roberto döms av Umeå tingsrätt för våldsamt motstånd i samband med ett krog-bråk på restaurang In-vito i slutet av förra året. Nu ska han betala 24 800 kronor i böter. 

 26  Rättegången mot den 58-åriga lärare som misstänks för yxattack-en mot en rektor i maj inleds. Kvinnan låg med-vetslös i 11 dagar efter dådet och har fått be-stående men av skador-na, som känselbortfall i händer och problem med läsandet. Läraren erkänner attacken och visar en djup ånger un-der förhöret, det rap-porterar Folkbladet. 

SEPTEMBER
 3  Reggaebusschauf-fören Omar Kulane, som på helger kör alla linjer 

Folkbladet anklagelser-na att han ska ha kört med fötterna på instru-mentbrädan och i 50 kilometer i timmen ge-nom rondeller.

 9  Två män, 26 och 31 år gamla åtalas för hets mot folkgrupp. Männen 
under året predikat sitt budskap om att homo-sexuella är syndare och att muslimer ska brinna i helvetet. 

 11  Den 58-åriga lära-ren döms för försök till mord efter yxattack-en. Han döms även för grov vårdslöshet i tra-
kroppsskada samt grovt rattfylleri efter påkör-ningen av ungdomar-na på tegsbron. Enligt den rättpsykiatriska undersökningen lider mannen av en allvarlig psykisk störning och får därför rättspsykiatrisk vård med särskilt ut-skrivningsprövning som påföljd. Han ska även betala ett skadestånd på 142 000 kronor till rektorn.

 15  Henrik Agerhäll kastas ut ur Sverigede-mokraterna efter att ha skrivit rasistiska inlägg anonymt på nätet. SD uppger att de har noll-tolerans mot rasism och har nu fattat beslut om uteslutning.

 15  Fler än någonsin deltar i årets pridetåg 

genom centrum. Festi-valgeneralen Mio Isen-rot säger till Folkbladet att Pridefestival tycks ha gått runt även eko-nomiskt. 

 17  Umeå universitet fyller 50 år.

 17 
-länder till Umeå central-station natten till tors-dag. Här får de mat och kläder av en hjälpgrupp. Flyktingarna fortsätter i buss vidare norrut på väg mot Finland. 

 24  Nu döms den 32-årige man som ho-tade bilister och gånga-re med ett luftgevär på Backen i Umeå i augusti. Mannen var sedan tidi-gare dömd till skydds-tillsyn med särskild behandlingsplan och nu förlängs den redan beslutade övervakning-en. Han ska även betala sammanlagd 35 000 kronor i skadestånd till de fem personer han hotade i augusti. 

OKTOBER
 2  Stormen Roar oroar Umeåborna på freda-

-mattor blåser bort från villaträdgårdar, en studsmatta ska även ha blåst ner i älven, det rapporterar Västerbot-tensnytt.

 6  Den nya 200-kro-
i fyra bankomater i Umeå. 

 8  Natten mot torsdag beger sig många Umeå-bor ut för att titta på ovanligt starkt norrsken på himlen. Den är en särskilt aktiv sol som lig-ger bakom fenomenet. 
 8  Moderaternas starke man i Umeå, kommunal-rådet Anders Ågren, fö-reslår ett totalt förbud 

platser i Umeå. 

 14  Studiefrämjandets Umeåavdelning läggs ner efter avslöjandet av det omfattande fusket.
 17  Lennart Holm-lund polisanmäls för hets mot folkgrupp ef-ter kommentarer om romer. Holmlund har bland annat skrivit att romer bajsar annorlun-da än svenskar och att han har förståelse för de rumänska myndig-heternas agg mot dem. Bakom anmälningen står föreningen Rung, 

resande, ung, ny och gammal. Det före detta kommunalrådet ber om ursäkt för sina genera-liserande kommentarer dagen efter.

 23  Arbetarekommu-nens styrelse meddelar på en presskonferens att Lennart Holmlund tar en paus från alla sina politiska uppdrag. 
 26   På måndagen an-

kommunens tillfälliga asylboenden i Holm-sund och på Teg. Har ska de stanna i väntan på en permanent boen-delösning. 

NOVEMBER
 6  Migrationsverket i Umeå meddelar att si-

-mottagandet är akut i länet. Hittills har fyra kommuner, Umeå, Nor-maling, Vännäs och Skellefteå upplåtit kom-munala lokaler som 
vädjar vi och uppmanar övriga att öppna sina dörrar, säger Caroline Lundberg, sektionschef vid Migrationsverket i Umeå, till VK.

 13  De tre män som stått åtalade för att överfallit och misshand-lat Hagamannen frias av tingsrätten. Domsto-len menade att det står klart att de tre männen befunnit sig på platsen, men det har inte gått att avgöra vem som stod för misshandeln och alla tre frias.

 16  Umeå FC:s tränare får sparken efter att ha köpt sex i Umeå. 
 18  Terrorhotsnivån i Sverige höjs från tre till fyra på den femgradiga skalan.

 20  Den tidigare skid-stjärnan Per Elofsson skriver ett öppet brev i fredagens VK där han dementerar rykten om att han ska ha köpt sex.
 30  Norrlandsoperan 

plockar ner skylten med texten ”NO!” och ersät-ter den med en liknande skylt fast med texten ”YES!”

DECEMBER
 1  Efter en 38 dagar lång paus från politiken ledde Lennart Holmlund den 1 december styrel-semötet i det kommu-nala badhusbolaget i vilket han är ordförande. Uppehållet förorsaka-des av Holmlunds anti-ziganistiska kommen-tarer på nätet. Han ville inte kommentera saken till VK:s reporter enligt tidningens tisdagsupp-laga. 

 4  Täfteå får vind-kraftpark trots protes-ter. Folkbladet skriver att den omdiskutera-de vindkraftparken får grönt ljus av Mark- och miljödomstolen. Det krävs dock att Kraftö vind AB, som står bak-om bygget, redovisar detaljerad informa-tion gällande säkerhe-ten innan bygget kan bli verklighet.

 5  Hagamannen över-klagar tingsrätten fri-ande dom mot de män som varit misstänka för att ha misshandlat ho-nom. 

 8  Umeå Kommunsty-relse beslutade idag att inte avlasta Malmö som ankomstkommun. Ordförande Hans Lind-berg säger i ett press-meddelande att han tycker att det behövs en bredare lösning med ett utökat åtagande av alla kommuner gäl-
-gande. Vänsterpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig mot be-slutet.  

 12  Krogen It’s only rock n´roll som på se-nare tid gått udner 
har försatts i konkurs. Ägarna avslöjade enligt VK i fredagen den 12 december att de kom-mer starta en ny lunch-restaurang och festlokal vid namn Kulturgaraget på Västerslätt.

 16  Umeås nya bad-hus Navet kommer ha dyrast inträde av alla badhus i norrland. Folk-bladet rapporterade på onsdagen att det årli-gen kommer behövas 250 000 betalande gäs-ter för att budgeten ska gå ihop.
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JANUARI
 7  Polisen får in tips om två män som under november och decem-

-ligt mot homosexuella. Männen anmäls för hets mot folkgrupp.

 12  Ett kuvert innehål-lande ett misstänkt vitt pulver hittas på post-terminalen vilket orsa-kar ett stort pådrag. 60 anställda sitter i karan-tän på sitt jobb under hela dagen och polisens bombgrupp anländer från Stockholm, men pulvret visar sig vara ofarligt. 

 12  En ny tidning kom-mer ut i Umeå och Skel-lefteå. Den heter Dik Manusch och säljs av tiggarna i Västerbotten.
 14  Norrlands univer-sitetssjukhus ranka-des som bästa unives-ritetssjukhus. I dagens medicins nya ranking för 2014 tappade NUS sin förstaplats till Lin-köping. Den medicinska kvaliteten och gynki-rurgin får höga betyg medan väntetiderna på akuten drar ner omdö-met och NUS till en an-draplacering. 

 19  Umeå kommun be-slutar att höja ingångs-lönen för nyexamine-rade sjuksköterskor från 25 000 kronor i måna-den till 26 000 kronor. 

 23 
-tas från Eu-migranter-nas läger på Carslid till 

tillgång till el och hy-gienutrymmen. Här får de stå, på kommunens mark, till slutet av mars i första hand. 

 28  Enligt en rapport 

hemlösa i Västerbot-ten ovh då räknas inte EU-medborgarna som kommer hit för att tigga med. 

 29  En 17-årig pojke döms till ungdomstjänst för intrång i Umeå kom-

muns datasystem i slu-tet av 2013.

 29  En man blir inlåst 
-ten på Renmarkstorget och räddas först efter två timmar. Mannen sä-ger till VK att larmknap-pen inne på toaletten inte verkar vara kopp-lad till någon larmtjänst varför han tvingades att ringa 112. 

FEBRUARI
 2  Krogen it’s only rock n roll stäms av bostads-rättsföreningen Bågen i samma hus som kräver att lokalen förverkas. Anledningen är att mu-sikrestauragen inte har lyckats bedriva sin verk-samhet utan att störa grannarna. 

 5  På eftermiddagen lyckas klass 5A på Back-
-nal i tävlingen ”Vi i fem-man”. De blir ett av fyra lag i Sverige som åker till Malmö för att göra upp om vinsten. 

 9  Inrikesministen An-ders Ygeman(S) besöker 
annat poliser och elever vid polishögskolan för att diskutera ett utveck-

-samarbete.

 11  Rättegången mot Coop nords före detta informationschef inleds. För två och ett halvt år 
sin tjänst misstänkt för bedrägerier. Han har erkänt fem av 32 åtals-punkter.

 11  En rekordvarm dag, den varmaste på 76 år, noteras i Umeå. SMHI noterar 8,7 grader vilket är den högsta tempera-turen sedan 1939.

 20  VK avslöjar att den Sverigedemokra-tiske landstingspoliti-kern Henrik Agerhäll skrivit rasistiska inlägg på Flashback. Bland an-

nat ska han ha frågat en kvinna på forumet ”Kommer du att rösta in 
eller kommer du att rös-ta på ett parti som vill stoppa somalinegerim-porten”

 24  Villainbrotten har ökat drastiskt i norra Sverige och polisen i region Nord för nu en kraftsamling för att öka upptäcktsrisken. Bland annat fordonskontrol-lerna ska öka.

 25  Rättegången mot en föredetta chef på Coop Nord tar slut. Åkla-garen anser att chefen utnyttjat sin förtroen-deposition för att begå bedrägeri och yrkar på sex månaders fängelse eller villkorlig dom och samhällstjänst. Den före detta chefens anser att den kölhalning som mannen har utsatts för i 
Domen kommer att till-kännages 13 mars.

MARS 
 2  Umeå kommun bevil-jas fem miljoner kronor från Naturvårdsverket till planeringen av sa-neringen på Norrbyskär. Den gamla sågverk-samheten har lämnat dioxiner, PAH och tung-metaller efter sig som beräknas kosta 53 mil-joner att städa bort.

 6  Henrik Agerhäll (SD) entledigas från uppdra-get som nämndeman i förvaltningsrätten efter tidningen avslöjande om politikerns rasistiska uttalanden på internet.

 7  Statsminister Stefan Löfven besöker Umeå och Kvinnohistoriskt museum med anled-ning av internationella kvinnodagen. Efter sitt tal deltar han i RFSU:s barnvagnsmarsch. 
 9  Rockklubben It’s only rock n roll vräks från sin lokal på järnvägstorget. Tredskodomen lämnas av tingsrätten efter att krogens representanter inte dök upp när det var dags att avhandla tvis-ten om ljudnivåer med bostadsrättsföreningen Bågen. 

 13  Den före detta che-fen på Coop Nord döms till villkorlig dom med 160 timmars samhälls-tjänst för 30 fall av be-drägeri.

 18  Anna Sjödin, rek-tor vid Vindelns folk-högskola meddelar att tiggarna i Umeå ska få möjlighet att lära sig svenska.Folkhögskolan har beslutat att hjälpa 
samarbete med fören-ingen Rung. 

 26  Den tredje och sista etappen av Utopia blir klar och invigs klock-an 11.

 26  En 31-årig man som suttit anhållen misstänkt för sexuellt ofredande släpps på fri fot, men brottsmiss-tankarna kvarstår. Det handlar om att han ska ha blottat sig utanför 
utreder också om man-nen har koppling till en händelse där någon försökte locka barn in i en bil. 

 30  Kommunal hand-lingsplan för Umeås tig-gare dröjer. Politikerna i Umeå har svårt att enas om lösningar för Umeås utsatta EU-medborga-re. C, V, MP och FI vill se ett härbärgeliknande beredskapsboende, nå-got som får mothugg 
kan inte begripa hur de ser det som en lösning, säger Margareta Rönn-gren (S). SD:s förslag om att förbjuda tiggeriet i centrala Umeå avslogs i kommunfullmäktige. 

APRIL 
 1 
ny sportchef för Björk-löven.

 1  Aprilskämten duggar tätt i media. VK skriver att kommunen plane-rar att införa en avgift på alla lekplatser och Folkbladet skriver att öppnandet av Ikea för-enad på grund av att en sällsynt fågel byggt bo under taket på bygg-platsen.

 10  Västerbottens mu-seum tillsammans med kommunen beslutat att Försvarsmakten inte är välkommen att delta i 
-de. Detta på grund av att närvaron av militär-fordon ansågs opassan-

 11  Beslutet om att Försvarsmakten inte får 
-randet på Gammlia änd-ras. Det var enligt Sven-Olov Edvinsson (C), som är politiskt ansvarig för arrangemanget, fel av arrangörsgruppen att säga nej till Försvars-makten. 

 15  Klass 5A från Back-ens skola tar hem tred-jeplatsen i den tv-sända 

 17  Umeå kommun le-tar efter en plats där ro-merna kan ha sina hus-vagnar. De får stanna en vecka till vid Nydalaba-det medan kommunen försöker lösa problemet. 

MAJ 
 1  Närmare 18 000 per-soner demonstrerar i Umeå den första maj.

 9  V75 avgörs på Umå-ker och lockar 6 291 åskådare.

 11  Norrlandsoperan riskerar att stängas då akuta arbetsmiljöpro-blem upptäckts. Åtgär-der för 40 miljoner kro-nor måste genomföras omgående om verksam-heten ska kunna fort-sätta som tidigare. Det skrev VK.

 13  Niklas Lindgren, mer känd som Haga-mannen, väntas bli fri-given i juli men Över-vakningsnämnden har beslutat att han inte får vistas inom Umeå kom-mun eller kranskommu-nerna under ett år efter sin frigivning. 

 13  Nytt asylboende väntas öppna i Umeå i sommar. Det är gamla sjukhemmet på Backen 

som företaget Umebyg-dens etableringscen-trum AB vill driva som asylboende. Nu väntar besikting av både verk-samheten och byggna-den av migrationsverket innan det står helt klart att det blir av. Asylbo-endet kommer kunna ta 

 14  Tre ungdomar blir under torsdagskvällen påkörda av en rattfull person på Tegsbron. Föraren körde upp på 
ungdomarna bakifrån. Ungdomarna klarade sig utan livshotande skador och den 55-åriga föraren misstänks på sannolika skäl för grovt rattfylleri och grovt vål-lande till annans kropp-skada. 

 16  Drygt 3 000 per-soner ställer upp i årets upplaga av Toughest. På damsidan delas se-gern mellan Karin Karls-son och Siri Englund. På herrsidan var engels-
snabbast. 

 17  Tidigt på morgonen bryter en kraftig brand ut i ett trähus i kors-ningen Västra Esplana-den/Ridvägen. Flerbo-stadshuset brinner ner till grunden, men inga personer kommer till skada.

 18  Den nya Holmöfär-jan Capella premiäråker från Byviken klockan 09.00. Fartyget har plats för 150 passagera-re och fyra bilar. 

 19  En rektor blir at-tackerad med yxa av en lärarkollega på Dra-gonfältet. Förra veckan greps den manliga lä-raren efter att ha kört på tre ungdomar på Tegsbron. Rektorn ska ha besökt mannen i ett tjänsteärende när miss-

 20  VK avslöjar att Stu-diefrämjandet i Umeå har sökt bidrag för verk-samhet som inte före-kommit. Studiefräm-jandet får årligen 15 

miljoner kronor i stats-bidrag, men enligt VK 
påhittade.

 22  Den man som är misstänkt för mordför-söket på en kvinnlig rek-tor på Dragonfältet i tis-dags häktas. Mannens advokat Leif Silbersky uppger till VK att man-nen erkänner yxattack-en och att det ska ha skett i samband med en blackout. Kriminologen Tage Lalehto säger till Folkbladet att mannen kan ha drabbats av psy-
om besinninglöst våld, säger han.

 24  Avhysningen av EU-migranter som bor på Nydalabadet dröjer. I torsdags så gav stadsdi-rektör order om att ut-rymma parkeringen se-nast idag, söndag, men Pingstkyrkan meddelar att en ny uppstälnings-plats saknas och avhys-ningen skjuts upp till på onsdag. 

 30  Två män polisan-mäls sedan de stått på Rådhusesplanaden och utropat rasistiska och homofobiska kränkning-ar mot förbipasserande.

JUNI 
 4  Umeå kommun kon-taktar Kronofogden och begär avhysning av Pingstkyrkans och Carlskyrkans husvagnar på Nydalabadet.

 5  VK skriver att polisen inlett en utredning av Studiefrämjandet som för närvarande miss-tänks för bedrägeri med anledning av uppgifter-na som framkommit av VK:s granskning. 
 5  Hagamannen över-klagar övervaknings-nämndens beslut att inte låta honom vistas i Umeåregionen förrän ett år efter frigivningen.

 5  Länsstyrelsen avslår Västerbottens medi-cinhistoriska förenings överklagan av rivnings-lovet på det gamla läns-lasarettet. Myndigheten anser inte att förening-en har rätt att överklaga per automatik bara för att den är hyresgäst i byggnaden. 
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www.glasogonmagasinet.se

Kvalitet & service till rätt pris!

Kungsgatan 45 Umeå 
Tel: 090-343 58 08

Mån-Fre: 9.00-18.00 

Lör: 9.30-14.00

(Andra sidan gamla E4:an 
bakom Djurmagasinet)

PÅ VALFRI BÅGE!  
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Grattis Umeå, nu har vi öppnat på Kungsgatan 45!
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PREMIÄRERBJUDANDE: GRATIS 
synunder-
sökning! 

Boka idag!

Jorden 
dåligt mår 
men julens 
mat består
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TYCK TILL

Många tidningar du fått
under året som gått. 
Men nu du inga fl er får 
under detta år.

Nu har vi hamnat i ett stim 
– dagens tidning har ovanligt 
många rim.

Året går mot sitt slut, 
men först ska det ätas 
fi sk med lut.

Nu får du äntligen doppa
och kring granen hoppa. 

Årets sista nummer
bjuder ej på recept med hummer.

Men dock en festlig meny
att smaka när året passerat 
revy.

Sista tidens läsarbilder 
du kan njuta av 
när du är less på julens krav.

Årets stora ögonblick
går du på sidan tio igenom på ett 
kick.

Vad ledarskribenterna tycker 
om Rut och Tut,
det får du läsa i tidningens slut.

Och om du är riktigt klok
kollar du vad vi tipsar om för bok.

Nästa år du av tidning får njuta 
oavsett om du bor i hus, 
lägenhet eller på skuta
och priset det behöver 
du inte ens pruta.

Julmorgonen är snart över
du hoppas säkert på paket med 
klöver.

Men vad du än får
kom ihåg att det viktigaste är 
hur du och dina nära mår.

Alla i dag inte får chansen
att slippa arbetsdansen.

Några måste jobba i vården 

eller jaga laglösa kotten
men förhoppningsvis råder 
julefrid även på samhällets 
botten. 

Hoppas du trevliga helger får
vi önskar er i alla fall en god 
jul och ett gott nytt år.

KRÖNIKA 

EN RAPP KLAPP UTAN TAPP

VECKANS BÄSTA UMEÅBILDER

HAMPUS RÅDE
Chefredaktör och ansvarig utgivare

Ljusare tider. Veckans vinnarbild är tagen av 
Olivia Persson som belönas med två biobiljetter. 
Bert-Allan Persson och Mihalis Kalavros belönas 
med var sin biobiljett för sina bilder.

Skicka in din bästa Umeåbild till redaktion@
totaltumea.se eller via MMS till nummer 72001, 
inled med UMEABILD (mellanslag) namn på 
platsen. Glöm inte att skicka med din adress

VILL DU VINNA?

REDAKTION KONTAKT OM OSS

Totalt Umeå delas ut till alla hushåll och 
företag i Umeå kommun varje torsdag.  

Telefon växel: 090/70 28 30. 
E-post: redaktion@totaltumea.se, 
tips@totaltumea.se. 
Adress: 901 70 Umeå. 
Tryck: Daily Print i Umeå AB. 

Totalt Umeå  är en 
politiskt och religiöst 
obunden veckotidning 
som delas ut gratis till 
alla hushåll  och företag i 
Umeå kommun.   
Upplaga: 70 000. 
Grundad: 2012. 

HAMPUS  RÅDE
Chefredaktör och ansvarig utgivare
hampus. rade@totaltumea.se
090/70 28 41

HELENA FORSGREN
Reporter
helena. forsgren@totaltumea.se
090/70 28 43

NICLAS HOLMLUND
Redaktör Nöjesmagasinet City
niclas@nojesmagasinet.se
090/17 59 59

STEFFEN RENKLINT
Reporter
steff en.renklint@totaltumea.se
090/70 28 42

Har du inte fått tidningen: 
Mejla namn & adress till 

utebliven@vk.se

ERIK 
ÅSTRÖM
Fotograf
erik.astrom
@totaltumea.se
090/70 28 31

FOTO: OLIVIA PERSSON FOTO: MIHALIS KALAVROS

FOTO: BERT-ALLAN PERSSON
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55” SMART TV 
100 Hz, WiFi, 3D. 

Inbyggd DVB-T2/C
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HITTAR NI PÅ STRÖMPILEN

Samsung 55” 
Curved LED TV

800 Hz, WiFi & smart TV, 
4 HDMI, curved design

7995:-
ord.pris 10995:-

55”

55”

48”

HELGALNA MELLANDAGSPRISER PÅ TV, LJUD, DATA, MOBILER, KAMEROR – ALLT SKA BORT

START JULDAGEN KL 8.00

Samsung 
Curved soundbar

6.1 Soundbar, Bluetooth, trådlös 
subwoofer, curved design

3695:-
ord.pris 5499:-

Sony Xperia 
Z5 Compact

23 Megapixel kamera, 32 GB 
inbyggt minne, vattentät, 

bra batteritid

4495:-
ord.pris 5499:-

JBL FLip 3
Bluetooth högtalare, 

10 timmars batteritid, 
vattentålig, grymt ljud 

879:-
ord.pris 1199:-

Samsung 48” LED TV
Full HD, 100 Hz, HDMI 

& USB ingångar

3995:-
ord.pris 7999:-

Mellandagsrea
Gäller endast 25 – 31 december

TiVo Max 299:-/mån 
Rabatt 140:-/mån Du sparar 3360:- 

Erbjudandet gäller nya kunder och endast mellan den 
25–31 december 2015. Ord pris 439:-/mån. Startavgift 
399:-. 24 månaders bindningstid. Total kostnad för 24 
månader 7575:-. Fråga oss i butiken för fullständiga villkor.
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NYHETER

Viktigaste Umeånyheterna 
från den senaste veckanDET HÄNDE I VECKAN

NYHETER SPORT NÖJE
När nomineringarna 
till årets Grammis-gala 
presenteras visar det sig 
att två akter från Umeå 
tävlar om musikpriserna. 
Hardcorebandet Refused 
är nominerat i kategorin 
”Årets metal” och 
Deportees i ”Årets rock”.
Även Umeåsonen Nils 
Svennem Lundberg är 
nominerad i kategorin 
”Årets producent” och 
cellisten Svante Henry-
son kan vinna pris i ka-
tegorin ”Årets klassiska”. 
Priserna delas ut den 24 
februari.

I säsongens sista avsnitt 
av tv-programmet ”Jills 
veranda” är Annika Norlin 
gäst. Umeåbon är bland 
annat nyfi ken på kvinnor-
nas roll inom countrymu-
siken. Programmet kan 
ses på SVT Play fram till 
den 15 januari.

Umeå Open bokar 
soulsångerskan Sabina 
Ddumba, Umeåduon 
Dolce och rapparen 
Iiris Viljanen, före detta 
medlem i popduon Vasas 
fl ora och fauna, till festi-
valen i april nästa år.

Fem hårda band är klara 
för nästa års House of 
Metal. Dessa är Ensife-
rum, Achilles, Helvegen, 
Hypertension och Oro.

IFK Umeås Linn Sömskar 
tog sig för första gången 
i karriären till fi nal i en 
världscupsprint och slu-
tade på en imponerande 
 ärdeplats i Davos.

Maria Pietilä Holmner, 
UHSK Umeå, tog hem en 
ny topp-tio placering i 
världscupen och slutade 
femma i storslalomen
i franska Courchevel. 

Sirius–IBK Dalen 
 2–2 e förl
Innebandy SSL herrar.

IBK Dalen–
Falun 13–3
Malmö–
Iksu 1–10
Innebandy SSL damer.
Umeås damlag öste in mål 
i helgens SSL-omgång och 
Iksu gick upp i serieledning.

Thorengruppen–
Kais Mora 8–4
Innebandyallsvenskan.

Telge basket–
Udominate 60–65
Basketligan dam.

Umeå Bskt–
Borås 71–101
Basketligan herr.

Täfteå–
Norrköping 6–3
Täfteå–
Örebro 3–8
Team TG–
Örebro 2–5
Team TG–
Norrköping 6–7
Svenska futsalligan.

390
Så många kronor kom-

mer det att kosta en 
familj med två vuxna 

och två barn att bada på 
badhuset Navet när det 

öppnar den 20 augusti 
nästa år. Det meddelade 
Umeå kommun i tisdags 

eftermiddag.

På tisdagen förra veckan 
kastades sju grishuvuden 
ut på Ålidhem där kommu-
nen ska bygga en förskola. 
Platsen var tidigare avsedd 
för en moské, varför Miljö-
partiets gruppledare, Nas-
ser Mosleh, enligt VK tror 
att dådet är ett hatbrott 
mot praktiserande musli-
mer, som ju inte äter gris-
kött. Polisen efterfrågar 
tips om händelsen.

IOGT–NTO beviljas de 
efterfrågade 40 000 kro-
norna i bidrag som fören-
ingen behöver för att inte 
gå i konkurs på grund av att 
de inkvarterat tre romska 
familjer vid sin anläggning 
i Tavelsjö. Individ och fa-
miljenämnden motivera-
de onsdagens beslut med 
IOGT–NTO:s betydelsefulla 
ställning i Umeå.

Hans Adolfsson, prorek-
tor vid Stockholms univer-
sitet, blir troligen Umeå 
universitets nästa rektor. 
Han var nämligen den enda 
kandidaten som kommit-
tén kunde presentera i tors-
dags, efter alla avhopp. Det 
skrev VK.

”Det blir 
hus som 

klättrar upp till 
fem–sex vå-
ningar

Det sade kommunens 
planchef Tomas Ström-

berg i torsdagens 
Folkbladet om byggnads-

nämndens beslut att på-
börja processen som ska 

leda till nya lägenheter 
kring Tomtebogård.

VK avslöjade på torsda-
gen att bara en femtedel 
av pengarna som stiftel-
sen Sveriges barn får in, 
går till behövande barn. Nu 
ska Länsstyrelsen granska 
verksamheten.

Politikerna i byggnads-
nämnden har nu, enligt 
torsdagens Folkbladet, 
trotsat tjänstemännen 

och beviljat Svenska kyr-
kan bygglov för inrättandet 
av en ny förskola på Haga/
Sandbacka. Detaljplanen 
medger inte förskola, men 
åtgärden av bristen på för-
skoleplatser ansågs vara 
viktigare.

Åttondeklassarna, som 
fi ck kommunens måltids-
service att backa om beslu-
tet att inte längre servera 
must, kunde på torsdagen 
skåla bedriften med dryck-
en på skolans jullunch.

Umeå universitetssty-
relse beslutade i torsdags 
investera drygt 30 miljo-
ner kronor på byggandet av 
öppna inomhusmiljöer som 
underlättar digital interak-
tion på entréplan i KBC-hu-
set och i det hus som inrym-
mer Medicinska biblioteket. 
Det rapporterade VK.

Hedlundadungen förkla-

rades i fredags öppen för 
allmänheten. På grund av 
isbildning har kommunen 
valt att hålla den största 
rutschkanan stängd. Den 
offi  ciella invigningen av par-
ken ska ske under våren när 
sand och is tinat. 

Ambulanser, räddnings-
tjänst och polis åkte sent 
på fredagen till Tvistevägen 
där en bil rapporterats ha 
voltat. När de anlände fanns 
inga personer på plats. Inte 
heller polishundarna lycka-
des hitta dem.

Desto bättre lyckades po-
lisen dagen efter, på lörda-
gen, då den fångade en fö-
rare när denne fl ydde från 
en singelolycka på Väster-
slätt. Personen i fråga hade 
enligt en anmälare kört fort 
och vårdslöst över en gräs-
matta och in i en stolpe. Nu 
misstänks hen för smitning 
och drograttfylleri.

Strax efter klockan 01.00 
natten mot söndag larmade 
boende på Skravelsjövägen 
i Röbäck brandkåren. Deras 
hus stod i lågor, men alla 
lyckades undkomma med 
livet i behåll. Räddnings-
tjänsten släckte branden. 

Kommunfullmäktige 
avslutade i måndags le-
damöternas insamling av 
fi kapengar som pågått se-
dan 1992 och skänkte de 
25 000 kronorna till nätver-
ket På fl ykt Umeå. 

Boken om Väven presente-
rades på P5 i måndags, med 
ansvariga närvarande.

Sålt. Föreningen Umeå kulturhus representanter hoppa-
des genom sin närvaro och en namninsamling kunna påver-
ka kommunfullmäktige att låta de gamla lokstallarna kvarbli 
i kommunens ägo. Politikerna gjorde dem besvikna och
beslutade i måndags att sälja fastigheten till affärsmannen 
Leif Danielsson för 5,1 miljoner kronor. FOTO: ABEBE ASRES

    

Måndag–onsdag kl 10–18
Julafton, juldagen stängt
Annandag jul  kl 10–15
27/12  kl 12–15
28–30/12  kl 10–18
Nyårsafton, nyårsdagen stängt  |  HÄGGSTRÖMS MODEHUS  I  LÖGDEÅ |  

Hörnefors

haggstromsmodehus.se
0930-305 85
haggstromsmodehus.se

Fynda i vår

webbshop!

m e d  f l e r a

NU S TARTAR 
SÄSONGENS 

STORA REA!
1 0 . 0 0 0 - t a l s  m ä r k e s k l ä d e r

Unikt & billigt
                              

Öppettider för jul-, nyår och trettondagshelgen!                                     
Ti 29/12 13–18, lö 2/1 10–14, ti 5/1 13–16, to 7/1 13–18
Inlämning gåvor: vardagar 8-16 • Visst vet ni att vi hämtar grejer!
Lärlingsgatan 9, Umeå • 090-200 99 • 70 www.pmu.se

Ett stort
 tack
till kunder 

och gåvogivare.
”Ni gör skillnad”

Järnvägsgatan 5, Holmsund

Vi hyr ut vita & färgade 
dukar (4 & 6 or) 
samt vita servetter. 
Även bordslöpare m.m.



Följ oss på
Förrådsvägen 11, 
Umeå
www.mmsverige.se
090-77 23 90

Ordinarie öppettider
Måndag-Fredag 10 – 19
Lördag ............ 10 – 17
Söndagar ........ 11 – 17

LIVS, GODIS, HYGIEN, STÄD,
HEM & HUSHÅLL, HEM-EL, LEKSAKER,

PRYDNAD, MATTOR, KLÄDER
VERKTYG FÄRG, FRITID, DJURMAT,

KLIPP & PARTIER

Eddy Toys Dockvagn
(399:-) 75x38x56cm

Docka 
med häst
 (249:-) 8 delar 29cm 

Radiostyrd sportbil
(399:-) Storlek 1:16 Ferrari, BMW, Mercedes m.fl .

Termisil Ugnsformar
i glas 1,4-2,7 lit 

Candy Canes Julkäppar
10-p (14:90) 120 g

Con Amore 
Tryffl ar
200 g Flera smaker

Barnängen Deo Roll-On
(24:90) 50 ml 

Family Fresh
Duschkräm 
(24:90) 500 ml 

Bref WC-rent
(22:90) 750 ml 

Friedel Ischoklad
(34:90) 400 g 

Inicio Marschaller
(17.90) 2-p 

Julkulor
(119-129:-) 27-pack 
Stora och små

Plastgran
(199:-) 180 cm, 350 grenar 

Dessa priser gäller så långt lagret räcker eller t.o.m 30/12 -15 

ÖVER 28000 ARTIKLAR PÅ 2500 KVM TILL LÅGPRIS PÅ RIKTIGT!

Gill Damvante
med päls (149:-) S-XL 

Gill Fleecebyxa
(249:-) XS-XL 
fl era mönster

Silhouette Spegeltavla
med text (69:-)

God Jul önskar vi på MM      

 Julklappstips!     

69:-

e
L 89:-

r

129:-

a

Eddy T
(399:-) 7

249:- 179:-

Radiostyrd sportbil
(399:-) Storlek 1:16 Ferrari, BMW, Me
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99:-
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Brödrost 
750W, 

Elvisp 
150W, 

Vatten-
kokare 
1,7L 2200W

99:- 99:-

Te
i

99:-

Från

39:-
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 UMEÅ  Människor som söker asyl,
efter att ha testats med hjälp av kanyl 
konstateras inte vara någon smittorisk, 
Åtminstone hälften anses vara kärnfrisk. 
Annat är det med hur de inombords mår, 
detta tros vara dåligt så det förslår.
Mindre än varannan asyl-
sökande har genomgått en 
hälsokontroll de senaste 
tre åren. Regeringen sat-
te förrförra veckan press 
på Folkhälsomyndigheten 
och Socialstyrelsen att på-
skynda arbetet genom fyra 
nygamla uppdrag: 

• Stödja landstingen i 
arbetet med att erbjuda 
hälsoundersökningar till 
asylsökande. 

• Kartlägga hur stödet 
kring andra talade språk 
än svenska ser ut. 

• Göra en fördjupad ana-
lys av hälso- och sjukvår-
dens och tandvårdens ut-
maningar. 

• Kartlägga och analyse-
ra behoven av vaccinatio-
ner hos asylsökande. 

Nästan 1,5 miljar-
der kronor är avsatta till 
landstingen för att täcka 
ökade kostnader i sam-
band med det ökade asyl-
mottagandet.  

Mer kan de inte vänta 
sig, trots att de ligger ef-
ter i arbetet förklarade 
sjukvårdsminister Gab-
riel Wikström för Sveri-
ges Radio. 

Exakt hur många eller 
hur stor andel av de asyl-
sökande som har genom-
gått en hälsoundersökning 
i Västerbotten är oklart.  

– Vår målsättning är att 
alla ska erbjudas en under-
sökning inom ett par må-
nader från anländandet. 
För några år sedan jäm-
fördes landstingen i landet 

och då låg Västerbotten i 
topp och nu under hösten 
har vi gjort en extra stor 
insats, men jag vågar inte 
uttala mig i siffror, säger 
Lena Skedebrant, smitt-
skyddssköterska vid Väs-
terbottens läns landsting.

Psykisk ohälsa 
Oron för att invandrare 
för in smitssamma sjuk-
domar i samhället är, en-
ligt Skedebrant, onödig. 
Folkhälsomyndighetens 
nuvarande bedömning är 
att fl yktingströmmarna 
utgör låg risk för utbrott 
av infektionssjukdomar 
till befolkningen i Sverige.    

– Det fi nns många andra 
saker som är stora ohälso-
problem i den här grup-
pen, som psykisk ohälsa 
och tandhälsa, säger Lena 
Skedebrant. 

Distriktssjuksköterskan 
Katarina Wikander vid 
Backens vårdcentral sam-
ordnar det mobila hälso-
undersökningsteamet på 

Backens asylboende. Hon 
säger att de har hunnit 
med i stort sett alla barn-
familjer. Av övriga återstår 
ungefär hälften att under-
söka. 

– De fl esta syrier är väl-
digt friska och välvaccine-
rade. En man sade till mig 
att det som fungerar i mitt 
land är sjukvården.  

Psykiskt är hälsoläget  
desto sämre. 

– Det är många som har 
sömnsvårigheter och en 
del har tappat matlusten.  
På pappret är de friska, 
men de kan klaga på att de 
har ont i ryggen eller ma-
gen eller är trötta i benen.  

När de har tagit upp pa-
tienternas ovilja att pra-
ta om sin psykiska ohälsa 
med en arabisk doktor som 
hjälper dem, har hon sagt 
att det nog är en kultur-
fråga, berättar Wikander. 

– Det kan vara ett ta-
bubelagt ämne. Sen vet 
jag inte om jag ses som en 
myndighetsperson även 

om jag är tydlig med att 
informera om att jag inte 
är inblandad i Migrations-
verkets asylbeslut. 

Den psykiska ohälsan 
är inte längre lika stigma-
tiserad i Sverige som den 
en gång var. Det har skett 
en förändring under Wi-
kanders över 30 år i bran-
schen, men är henne ändå 
fortfarande lika välbekant 
från kontakten med svens-
ka patienter. 

– Speciellt hos män, det 
fi nns en del kvar att jobba 
med där. 

Hunnit mer i Åsele
Hälsokontrollerna av asyl-
sökande tar upp större de-
len av hennes arbetstid. 
Även om en del av hennes 
ordinarie uppgifter har 
fått stryka på foten tyck-
er hon att Backens vård-
central har löst situatio-
nen bra. 

– Det är ett lika roligt 
som viktigt jobb, säger 
hon. 

Hur det går för kollegor-
na i övriga mobila vård-
team på bland annat Teg 
och i Holmsund, vet hon 
inte. De har än så länge 
bara haft ett möte. 

Landstingets bered-
skapssamordnare, Noomi 
Jonsson säger att det hit-
tills i år genomförts 1 000 
hälsoundersökningar av 
asylsökande i hela länet. 
Att jämföra med 1 511 för-
ra året. 

– I Åsele har man hunnit 
med både fl er och en stör-
re andel än i Umeåområ-
det. Jag tror att det beror 
på att det i Umeå fi nns så 
många evakueringsboen-
den som fylls på hela tiden. 
Men alla verksamheter gör 
sitt bästa för att lösa det 
här, säger hon.

Steff en Renklint
090- 70 28 42

steff en.renklint@totaltumea.se

De få som undersökts 
utgör ingen smittorisk
Men asylsökande mår sämre än vad pappret visar

Hälften. Katarina Wikander är en av två distriktssköterskor som tillsammans med en undersköterska och en läkare genomför hälsokontroller av asylsökande på Backens asylboende. Vård-
centralerna har rekryterat pensionerad eller ledig personal till sina mobila vårdteam för att hinna med alla undersökningar. Nationellt är det bara hälften som genomförts.  FOTO: STEFFEN RENKLINT
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 VÄST PÅ STAN  Fyra nya höghus är i sikte på Kvarn-
vägen ovanför småbåtshamnen vid Lundåkern. I mån-
dags gav fullmäktige grönt ljus till detaljplanen som 
möjligör uppförandet av de planerade byggnaderna på 
elva våningar. 

Totalt kommer de att inrymma cirka 120 lägenheter, 
varav hälften ska bli ägarlägenheter och hälften bo-
stadsrätter. Garage fi nner man under planterade förhöj-
da gårdar. Bakom bygget står företagen Cityfastigheter 
och Rekab. 

Grönt för fyra höghus 
ovanför Lundåkern

Nya. Så här ska de fyra nya höghusen på Kvarnvägen 
att se ut när de blir färdiga.  
 ILLUSTRATION: IVAR BENGTSSON, ARKINOVA ARKITEKTER

 UMEÅ  Den kommunala skolmaten ska bli mer vegeta-
risk. Måltidsservice håller just nu på att laborera med re-
cept för att skapa mat med lite koldioxidutsläpp. 

Måltidsutvecklare Malin Sundbom säger till Folkbladet 
att den största miljöboven är nötkött och kommer såle-
des att konkurreras ut av grönsaker, ägg och kyckling på 
elevernas tallrikar.

I våras motionerade V, Fi och vilden Nordström att 
göra vegetariskt till norm vid kommunens sammanträ-
den, men kommunstyrelsen avslog motionen. 

Vegetariskt till elever 
men kött till politiker

 UMEÅ  De gamla lokstallarna på Haga ska säljas till 
aff ärsmannen Leif Danielsson. Det beslutade kommun-
fullmäktige i måndags inför protesterande åhörare från 
Umeå kulturhus. Föreningens medlemmar föresprå-
kade att fastigheten förblev i kommunens ägo med en 
garanti av en förnyelse av hyreskontraktet efter att det 
löpt ut år 2019. 

– Det känns ledsamt att intresset är så lågt för att 
stödja den här typen av verksamhet, sade kulturhusfö-
reningens Ludvig Widman till Folkbladet efter beslutet.

Samma dag i Umeås andra kulturhus släpptes ”Boken 
om Väven” i närvaro av byggnadens initiativtagare.  

Kommunen ska sälja 
de gamla lokstallarna

Het. Försäljningen av de gamla lokstallarna blev en het 
potatis under måndagens fullmäktige. 
 FOTO: ALLAN FJÄLLSTRÖM

 VÄST PÅ STAN  I fredags förklarade Umeå kommun 
lekplatsen i Hedlundadungen öppen för allmänheten. 
Till våren kommer mindre kompletterande arbete att 
ske och vattenleken med omgivande grässlänter blir till-
gängliga. Då väntas också den största rutschkanan att 
bli tillgänglig. Kommunen vågar inte öppna den på grund 
av isbildning.

Under hösten har ett tiotal större tallar fl yttats från 
I20-området till entrén vid Hedlunda minigolf. Om dessa 
överlever kan de få fl er gran(n)ar.

Nya Hedlundadungen 
öppen för allmänheten

1 Vilken var den vik-
tigaste kulturella 

händelsen i år?
– Det jag själv tycker var 
den bästa kulturella hän-
delsen var utställningen 
på Moderna museet med 
den isländska konstnären 
Olafur Eliasson. Den var 
riktigt mindblowing.

2 Vad har du för för-
hoppningar på 

nästa år?
– Personligen ser jag mest 
fram emot Umeå Open 
som redan nu har släppt 
fl era tunga lokala och in-
ternationella program-
punkter. En annan grej 
som inte är helt klart ännu 
är Oscarsnomineringen för 
bästa smink av Umeå-so-
nen Love Larson. Det vore 
häftigt om han fi ck chans 
att vinna en Oscar.

3Vad är ditt inlägg 
i debatten om de 

gamla lokstallarna?
– Det som debatten tydligt 
visat är att det fi nns ett be-
hov av denna typ av kul-
turhus. Sen är hur och var 
en sådan upprättas en frå-
ga som uppenbarligen inte 
nått något beslut. All kul-
tur berikar samhället, jag 
hoppas att vi kan hitta en 

väg framåt så att inte glö-
den slocknar. 4 Hur länge lever 

Umeå på kulturhu-

vudstadsåret ?
– Ingen stad har lyckats 
hålla ett kulturhuvud-
stadsår vid liv särskilt 
länge. Det beror helt en-
kelt på att man har släppt 
det och gått vidare. Vi tän-
ker i stället fortsätta job-
ba med att stärka kultu-
ren lokalt och samtidigt 
vara ett stöd och en före-
bild och på det viset hålla 
kulturhuvudstadsåret vid 
liv i det längre. Ett kultur-
huvudstadsår är egentli-
gen en utvecklingsfas. Det 
som händer efter är det in-
tressanta. Grunden är att 
kommunen måste fortsät-
ta hålla en hög kulturpro-
fi l och satsa mycket peng-
ar på kultur i förhållande 
till hur många som bor här.

5 Vad är ditt nyårs-
löfte i egenskap av 

kulturchef till Umeå-
borna?
– Det är att fortsätta ut-
veckla kommunens bibli-
otek så att de blir så till-
gängliga som möjligt med 
så goda arrangemang som 
möjligt. Ickekommersiel-
la mötesplatser är väldigt 
viktiga för samhället. 

Steff en Renklint

5 frågor till Umeås kulturchef Fredrik 
Lindegren om kulturåren 2015 och 2016.

Peppad. Umeå kommuns kulturchef Fredrik Lindegren ser 
fram emot Umeå Open 2016.  FOTO: JONATAN STÅLHÖS

 CENTRUM  Matvagnar ett minne blott, 
när torg görs om det ska va flott.
Foodtrucks är det som sen ska gälla,
när kommunen nu får styra och ställa.
Men handlare har blitt besvikna,
ett korvvagnskrig det börjar likna.

När Rådhustorget görs om 
får delar av torghandeln 
stryka på foten. Försälj-
ning av varor, som blom-
mor och glass, kommer fi n-
nas kvar, men matvagnar-
na ska bort.

– Vi vill inte att torget 
ska domineras av handel 
utan även andra funktio-
ner och mötesplatser. Tor-
get ska vara bilfritt och där 
ska Umeåborna få plats i 
första hand, säger Karin 
Isaksson, park- och gatuc-
hef vid Umeå kommun.

Foodtrucksystem
I stället ska ett foodtruck-
system skapas, som inne-
bär att all tillfällig matför-
säljning i Umeå ska ske i 
små lastbilar. Matförsälj-
ningen ska vara tidsbe-
gränsad och kunna ske 

på olika ställen runt om i 
centrum.

– Vi hoppas att vi ska få 
ett bredare utbud i staden 
och att fl er näringsidka-
re ska få en chans genom 
det här systemet. Lag-
stiftningen säger att man 
får använda den offent-
liga platsen tillfälligt och 
vi tycker att fyra timmar 
känns rimligt utifrån den.

Var kommer foodtruck-
sen att kunna stå?

– Vi har tittat på cen-
trala stan, längs gator och 
stråk, men även andra om-
råden som kring sjukhuset 
och universitetet där det 
fi nns mycket människor.

För dyrt
Men beslutet om att infö-
ra foodtrucks har fått kri-
tik. Atef Hijazi, som stått 

på Rådhustorget och sålt 
mat sedan 2002, berättar 
för VK att han inte kom-
mer att ha råd eller möj-
lighet att skaffa en food-
truck.

– Det går inte att ha piz-
zaugn i en foodtruck, sä-
ger Atef Hijazi, till VK och 
nämner även att han inte 
är beredd att betala uppe-
mot 500 000 kronor för en 
sådan.

Karin Isaksson besvarar 
kritiken:

– Vi har haft möte med 
alla som bedriver försälj-
ning på torget och då fram-
fördes inga särskilda syn-
punkter kring detta. Vi ger 
tid för omställning och ef-
ter årsskiftet kommer vi 
att träffa alla aktörer och 
gå igenom vilka förutsätt-
ningar som gäller och vilka 
lösningar som kan skapas.

Ej korvvagnsfråga
Inför 2014 ville kommunen 
att alla korvvagnar i centr-
um skulle se likadana ut, 
men där fi ck kommunen så 
småningom backa. Någon 
sådan likriktning efter-
strävas inte. 

– Vi hoppas att vi ska få 
en rad varierande koncept 
och att vi får foodtrucks 
som är personligt profi le-
rade utifrån ägare. I många 
andra städer har det blivit 
väldigt uppskattat och vi 
tror att det kan bli upp-
skattat i Umeå också.

Helena Forsgren
090-70 28 43

helena.forsgren@totaltumea.se

Vagnar ersätts 
med lastbilar
Når Rådhustorgets byggs om försvinner matvagnarna

Park- och gatuchef. 
Karin Isaksson, vid Umeå 
kommun. FOTO: ABEBE ASRES
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 UMEÅ  Vårt festliga 
smörgåsbord 
är en självklarhet 
på denna del av vår 
jord. 
För detta kan vi 
tacka varenda fros-
sande borgarbracka. 
Och ryssen, järnvä-
gen och autoklaven 
om vi glömmer mil-
jökraven.

Smörgåsbordet är ur-
sprungligen en blöt his-
toria från 1500-talet, som 
tog fastare form under se-
nare delen av 1800-talet.

Det berättar etnologen  
Kurt Genrup, en av grun-
darna av restauranghög-
skolan vid Umeå univer-
sitet.

– Till en början var det ett 
brännvinsbord med tilltugg 
där herrarna tog för sig. Se-
nare blev det ett julbord 
mer likt det vi har i dag.

Järnväg förändrade
Om inte autoklaven upp-
funnits på 1870-talet vet 
man aldrig vad vi hade 
haft för vana att stoppa 
i oss i dag. Den sterilise-
rande tryckkokaren möj-
liggjorde producerandet 
av fi skkonserver som med 
hjälp av järnvägen kunde 
transporteras till landets 
alla hushåll.

– Grisen nådde inte bor-
den i Västerbotten förrän 
1850. Före järnvägen åt 
man lamrullar och det var 
man inte särskilt glad i, så 
när grisen kom blev man 
som galna i fl äsk. 

Men köttet föll inte alla 
i smaken. 

En stor andel av köttet 
kom från USA och hann 
härskna innan svensk-
arna stoppade det i sina 
munnar. 

Finare uteställen
I slutet av 1800-talet, Gen-
rup säger att Strindberg 
talar om år 1882, fl yttade 
krogarna upp från källaren 
till första våningen och blev 
fi na restauranger. Julbor-

det introducerades på me-
nyn och matgästerna blev 
bara fetare och fetare.

– Vid sekelskiftet star-
tades hälsoprogram och 
motståndare, i form av 
så kallade grilljannar, tog 
avstånd från den feta bor-
gerliga livsstilen och fö-
respråkade i stället gril-
lad mat.

Lutfisk gick an
Ungefär vid samma tid 
förde ryska handelsmän 
in risgrynsgröten i Sveri-
ge. Eftersom gröten sedan 
tidigare var en av de rät-
ter som kyrkan acceptera-
de som fastemat, såg man 
i risgrynsgröten chansen 
att smygstarta julfrossan, 
förklarar Genrup.

– Lutfi sk var också god-
känd, men inte fl äsk. Lut-
fi sk med mjölksås och 
dopp i grytan var ett sätt 
att kringgå kyrkans strik-
ta regler, för man var ju 
tvungen att fasta innan 
man fi ck festa.

På 1920-talet hade näs-
tan alla Västerbottningar 
fått en järnspis i sina kök. 
Våffeljärnen blev popu-
lära och skapade en i det 

närmaste tradition av att 
äta våffl or på juldagen. 

– Järnspisarna var ofta 
utrustade med en ugn som 
gjorde att folk kunde börja 
baka också, men de fl esta 
visste ju inte hur. Här kom 
prästfruarna till räddning 
med sina recept.

Om de även hade något 
att göra med den väster-
bottniska traditionen med 
små porslinsänglar i jul-
gröten, i stället för man-
del, förtäljer inte historien.

En svårare nöt att 
knäcka tycker Genrup är 
vad vi kommer att äta i 
framtiden.  

– Men jag tror inte att 
smörgåsbordet kommer 
att förändras särskilt 
mycket. Det innehåller 
möjligen lite mer lokalpro-
ducerat, men annars kom-
mer det nog att vara unge-
fär detsamma som i dag.

Steff en Renklint
090- 70 28 42

steff en.renklint@totaltumea.se

Smörgås-
bordet – 
en ohotad 
klassiker

Vykort. Etnologen Kurt Genrup säger att idealet för jul-
bordet spikades på 1800-talet. – Det var bara att köpa vykort 
med Jenny Nyströms bilder så visste man hur det skulle se ut. 
På så vis spreds traditionen.

 UMEÅ  Utsikten för att göra den svenska 
kosten grönare är god, 
men att nämna högtidsrätter i samma 
mening kan väcka ont blod.

Klimatet har av naturliga 
skäl alltid styrt innehållet 
på tallriken. Invandringen 
och importen likaså. Det 
enda som förmodas alltid 
vara sig likt när Umeås 
kockar blickar framåt i ti-
den är julbordet.

För en försmak av 
framtidens vardagsmat 
är det bara att kika in 
på O’Learys i centrum. 
Det tror i alla fall restau-
rangens köksmästare Ralf 

Holmberg. Hans stab be-
står av kockar från hela 
världen som på olika sätt 
infl uerat menyn.

– En svensk kock kan 
inte laga samma mat som 
dem. Jag har lärt mig göra 
rätter som jag aldrig kun-
nat göra förut och då har 
jag varit kock i 20 år, säger 
Holmberg och lägger fram 
ett papper där man kan ut-
läsa innehållet på en after-
workbuffé från november: 

Kofta veg, Dal spenat, Res-
hemi Tikka Masala och så 
vidare. 

Insekter på bordet
– I Sverige äter man myck-
et kött vilket är förödan-
de för världen, men i fat-
tiga länder har man varit 
tvungen att söka andra 
proteinkällor, säger han. 

Som insekter till exem-
pel. 80 procent av värl-
dens befolkning äter dem 
redan, men i Sverige är de 
inte tillåtna som livsmed-
el, ännu.

Ralf Holmberg talar 
hellre om den vegetaris-
ka produkten oumph som 

Allt utom den    
Snart en fluga. Food & Beverage Manager Cecilia Sandström och köksmästare Anders 
Samuelsson ansvarar för maten på Gotthards krog, Kulturbageriet, Sävargården och Fika. 
S fl F

Rika. Så här såg ett julbord 
ut hos rika västerbottningar 
för 150 år sedan.

”Jag tror 
inte att 

smörgåsbordet 
kommer att för-
ändras särskilt 
mycket
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röda tidens mat kan bli grön
O’Learys satsat hårt på 
det senaste året.

– Vi sålde mest oumph i 
hela Sverige så i Umeå är 
den vegetariska maten för-
ankrad. Jag upplever över-
lag att kunder i dag är mer 
insatta i miljöfrågor än för-
ut och villiga att betala för 
kvalitet.

Detsamma gäller i ju-
letider, så länge de gamla 
1800-talsrätterna består. 

– Man kan inte tumma 
på julbordet, det är heligt 
precis som midsommarrät-
terna, men jag försöker att 
använda så lokala produk-
ter som möjligt.

Cecilia Sandström  hål-

ler med. Hon är Food & Be-
verage Manager med an-
svar för Gotthards krog, 
Kulturbageriet, Sävargår-
den och Fika.

– Sverige är en test-
marknad när nya produk-
ter ska lanseras just för 
att vi är så öppna för nya 
smaker, men när det gäller 
festmaten i samband med 
våra högtider så är vi väl-
digt traditionsbundna, sä-
ger hon.

Korven blir kvar
Ett tydligt bevis för det är 
den senaste trenden mot 
de gamla ursprungliga jul-
rätterna.

– Nu ser vi att det grö-
na kommer tillbaka mer 
med alla olika kålsorter 
tillbaka på borden, men vi 
snackar minst 100 år inn-
an köttbullarna och prins-
korvarna försvinner.

För att kompensera kli-
matpåverkan och det eg-
na dåliga samvetet satsar 
Sandström och köksmäs-
taren Anders Samuelsson 
i stället på att servera så 
lokala råvaror som möjligt.

Under året har de inlett 
ett pilotprojekt för att se i 
vilken utsträckning det är 
möjligt att inhandla sina 
grödor direkt från närlig-
gande grönsaks- och kött-

producenter, bland annat 
på Backen.

– Tanken är att utöka 
det vilket vore positivt bå-
de för oss och för producen-
ten, eftersom man kapar 
bort mellanhänder, säger 
Sandström.

Grönare kost
Det kan bli billigare på 
kort sikt, men dyrt i läng-
den. Risken att restau-
rangerna försätter sig i ett 
moment 22 är överhängan-
de: Kunden har inte alltid 
förståelse för att lokalpro-
ducerat kostar mer än icke 
lokalt och kan därför väl-
ja ett billigare alternativ. 

Samtidigt kan krogarna 
förlora sina kunderna om 
de försämrar kvalitéten för 
att kunna sänka priserna.

Framgångsreceptet ba-
seras på grönsaker, tror 
Sandström. 

– Vi måste gå mot en grö-
nare kost. Både av hälso-
mässiga, och miljömässiga 
skäl. Av denna anledning 
skriver vi alltid ut protei-
net sist i våra menyer, som 
en slags krydda.

– Det som händer i res-
taurangerna händer tio år 
senare i hemmen, så det vi-
lar ett stort ansvar på oss 
att påverka i rätt riktning, 
tillägger Samuelsson.

Gränserna mellan vege-
tarianer och köttätare hål-
ler redan på att suddas ut, 
men kosten kan bli ännu 
grönare. 

– Man måste inte vara 
vegetarian för att äta ve-
getariskt. Min förhopp-
ning är att vi ska leva i en 
mer jämlik värld, men då 
måste vi gå tillbaka till att 
bara äta färskt kött vid ut-
valda tillfällen, som man 
gjorde förr i tiden, och ha 
mer respekt för våra djur. 
Så är det i många andra 
länder, men i västvärlden 
har vi glömt bort det, säger 
Sandström.

Steff en Renklint

De tror att man i framtiden kommer att äta mindre kött och mer grönt och lokalproducerat. – Både jag och Cecilia har testat insekter när vi har rest utomlands och det var inget konstigt med det. 
Det vore svårt att införa på menyn i dag, men om 50-100 år tror jag absolut att vi kommer att se mer produkter gjorda på insektsmjöl.  FOTO: STEFFEN RENKLINT

En försmak av framtiden. Köksmästare Ralf Holmberg tror att framtidens 
mat är odlad lokalt med smak av globalt. Lite som på O’Learys, gissar han, där sex 
av kockarna kommer från andra länder än Sverige. 



10
Totalt Umeå • Torsdag 24 december—onsdag 30 december 2015

NYHETER

JANUARI
 7  Polisen får in tips 
om två män som under 
november och decem-
ber har predikat off ent-
ligt mot homosexuella. 
Männen anmäls för hets 
mot folkgrupp.

 12  Ett kuvert innehål-
lande ett misstänkt vitt 
pulver hittas på post-
terminalen vilket orsa-
kar ett stort pådrag. 60 
anställda sitter i karan-
tän på sitt jobb under 
hela dagen och polisens 
bombgrupp anländer 
från Stockholm, men 
pulvret visar sig vara 
ofarligt. 

 12  En ny tidning kom-
mer ut i Umeå och Skel-
lefteå. Den heter Dik 
Manusch och säljs av 
tiggarna i Västerbotten.

 14  Norrlands universi-
tetssjukhus näst bästa 
universitetssjukhus. I 
dagens medicins nya 
ranking för 2014 tappa-
de NUS sin förstaplats 
till Linköping. Den medi-
cinska kvaliteten och 
gynkirurgin får höga be-
tyg medan väntetiderna 
på akuten drar ner om-
dömet och NUS till en 
andraplacering. 

 19  Umeå kommun be-
slutar att höja ingångs-
lönen för nyexamine-
rade sjuksköterskor från 
25 000 kronor i måna-
den till 26 000 kronor. 

 23  Tio husvagnar fl yt-
tas från EU-migranter-
nas läger på Carlslid till 
Nydala där det fi nns 
tillgång till el och hy-
gienutrymmen. Här får 
de stå, på kommunens 
mark, till slutet av mars i 
första hand. 

 28  Enligt en rapport 
från Länsstyrelsen fi nns 
i dagsläget 630 offi  ciellt 
hemlösa i Västerbot-
ten och då räknas inte 
EU-medborgarna som 
kommer hit för att tigga 
med. 

 29  En 17-årig pojke 
döms till ungdomstjänst 
för intrång i Umeå kom-

muns datasystem i slu-
tet av 2013.

 29  En man blir inlåst 
på den off entliga toalet-
ten på Renmarkstorget 
och räddas först efter 
två timmar. Mannen sä-
ger till VK att larmknap-
pen inne på toaletten 
inte verkar vara kopp-
lad till någon larmtjänst 
varför han tvingades att 
ringa 112. 

FEBRUARI
 2  Krogen It’s only rock 
n roll stäms av bostads-
rättsföreningen Bågen 
i samma hus som kräver 
att lokalen förverkas. 
Anledningen är att mu-
sikrestauragen inte har 
lyckats bedriva sin verk-
samhet utan att störa 
grannarna. 

 5  På eftermiddagen 
lyckas klass 5A på Back-
ens skola att ta sig till fi -
nal i tävlingen ”Vi i fem-
man”. De blir ett av fyra 
lag i Sverige som åker 
till Malmö för att göra 
upp om vinsten. 

 9  Inrikesministen An-
ders Ygeman(S) besöker 
Umeå och träff ar bland 
annat poliser och elever 
vid polishögskolan för 
att diskutera ett utveck-
lat svensk-fi nskt polis-
samarbete.

 11  Rättegången mot 
Coop nords före detta 
informationschef inleds. 
För två och ett halvt år 
sedan fi ck han lämna 
sin tjänst misstänkt för 
bedrägerier. Han har 
erkänt fem av 32 åtals-
punkter.

 11  En rekordvarm dag, 
den varmaste på 76 år, 
noteras i Umeå. SMHI 
noterar 8,7 grader vilket 
är den högsta tempera-
turen sedan 1939.

 20  VK avslöjar att 
den Sverigedemokra-
tiske landstingspoliti-
kern Henrik Agerhäll 
skrivit rasistiska inlägg 
på Flashback. Bland an-

nat ska han ha frågat 
en kvinna på forumet 
”Kommer du att rösta in 
ännu fl er somalinegrer 
eller kommer du att rös-
ta på ett parti som vill 
stoppa somalinegerim-
porten”.

 24  Villainbrotten har 
ökat drastiskt i norra 
Sverige och polisen i 
region Nord för nu en 
kraftsamling för att öka 
upptäcktsrisken. Bland 
annat ska fordonskon-
trollerna öka.

 25  Rättegången mot 
en före detta chef på 
Coop Nord tar slut. Åkla-
garen anser att chefen 
utnyttjat sin förtroen-
deposition för att begå 
bedrägeri och yrkar på 
sex månaders fäng-
else eller villkorlig dom 
och samhällstjänst. Den 
före detta chefen anser 
att den kölhalning som 
mannen har utsatts för i 
media är nog straff  i sig. 
Domen kommer att till-
kännages 13 mars.

MARS 
 2  Umeå kommun bevil-
jas fem miljoner kronor 
från Naturvårdsverket 
till planeringen av sa-
neringen på Norrbyskär. 
Den gamla sågverk-
samheten har lämnat 
dioxiner, PAH och tung-
metaller efter sig som 
beräknas kosta 53 mil-
joner att städa bort.

 6  Henrik Agerhäll (SD) 
entledigas från uppdra-
get som nämndeman i 
förvaltningsrätten efter 
VK:s avslöjande om po-
litikerns rasistiska utta-
landen på internet.

 7  Statsminister Stefan 
Löfven besöker Umeå 
och Kvinnohistoriskt 
museum med anled-
ning av internationella 
kvinnodagen. Efter sitt 
tal deltar han i RFSU:s 
barnvagnsmarsch. 

 9  Rockklubben It’s only 
rock n roll vräks från sin 
lokal på Järnvägstorget. 
Tredskodomen lämnas 
av tingsrätten efter att 
krogens representanter 
inte dök upp när det var 
dags att avhandla tvis-
ten om ljudnivåer med 
bostadsrättsföreningen 
Bågen. 

 13  Den före detta che-
fen på Coop Nord döms 
till villkorlig dom med 
160 timmars samhälls-
tjänst för 30 fall av be-
drägeri.

 18  Anna Sjödin, rek-
tor vid Vindelns folk-
högskola meddelar att 
tiggarna i Umeå ska få 
möjlighet att lära sig 
svenska. Folkhögskolan 
har beslutat att hjälpa 
till vid fi lialen i Umeå i 
samarbete med fören-
ingen Rung. 

 26  Den tredje och 
sista etappen av Utopia 
blir klar och invigs klock-
an 11.

 26  En 31-årig man 
som suttit anhållen 
misstänkt för sexuellt 
ofredande släpps på fri 
fot, men brottsmiss-
tankarna kvarstår. Det 
handlar om att han ska 
ha blottat sig utanför 
fl era skolor och polisen 
utreder också om man-
nen har koppling till en 
händelse där någon 
försökte locka in barn i 
en bil. 

 30  Kommunal hand-
lingsplan för Umeås tig-
gare dröjer. Politikerna i 
Umeå har svårt att enas 
om lösningar för Umeås 
utsatta EU-medborga-
re. C, V, MP och FI vill se 
ett härbärgeliknande 
beredskapsboende, nå-
got som får mothugg 
av andra politiker. – Jag 
kan inte begripa hur de 
ser det som en lösning, 
säger Margareta Rönn-
gren (S). SD:s förslag om 
att förbjuda tiggeriet i 
centrala Umeå avslogs i 
kommunfullmäktige. 

APRIL 
 1  Daniel Johansson blir 
ny sportchef för Björk-
löven.

 1  Aprilskämten duggar 
tätt i media. VK skriver 
att kommunen planerar 
att införa en avgift på 
alla lekplatser och Folk-
bladet skriver att öpp-
nandet av Ikea förse-
nas på grund av att en 
sällsynt fågel byggt bo 
under taket på bygg-
platsen.

 10  Västerbottens mu-
seum tillsammans med 
kommunen beslutat att 
Försvarsmakten inte är 
välkommen att delta i 
årets nationaldagsfi ran-
de. Detta på grund av 
att närvaron av militär-
fordon ansågs opassan-
de för fi randet.

 11  Beslutet om att 
Försvarsmakten inte får 
delta vid nationaldagsfi -
randet på Gammlia änd-
ras. Det var enligt Sven-
Olov Edvinsson (C), som 
är politiskt ansvarig för 
arrangemanget, fel av 
arrangörsgruppen att 
säga nej till Försvars-
makten. 

 15  Klass 5A från Back-
ens skola tar hem tred-
jeplatsen i den tv-sända 
fi nalen av ”Vi i femman”.

 17  Umeå kommun le-
tar efter en plats där ro-
merna kan ha sina hus-
vagnar. De får stanna en 
vecka till vid Nydalaba-
det medan kommunen 
försöker lösa problemet. 

MAJ 
 1  Närmare 18 000 per-
soner demonstrerar i 
Umeå den första maj.

 9  V75 avgörs på 
Umåker och lockar 6 
291 åskådare.

 11  Norrlandsoperan 
riskerar att stängas då 
akuta arbetsmiljöpro-
blem upptäckts. Åtgär-
der för 40 miljoner kro-
nor måste genomföras 
omgående om verksam-
heten ska kunna fort-
sätta som tidigare. Det 
skrev VK.

 13  Niklas Lindgren, 
mer känd som Haga-
mannen, väntas bli fri-
given i juli men Över-
vakningsnämnden har 
beslutat att han inte får 
vistas inom Umeå kom-
mun eller kranskommu-
nerna under ett år efter 
sin frigivning. 

 13  Nytt asylboende 
väntas öppna i Umeå i 
sommar. Det är gamla 
sjukhemmet på Backen 

som företaget Umebyg-
dens etableringscen-
trum AB vill driva som 
asylboende. Nu väntar 
besikting av både verk-
samheten och byggna-
den av migrationsverket 
innan det står helt klart 
att det blir av. Asylbo-
endet kommer kunna ta 
emot 150 fl yktingar.

 14  Tre ungdomar blir 
under torsdagskvällen 
påkörda av en rattfull 
person på Tegsbron. 
Föraren körde upp på 
trottoaren och träff ade 
ungdomarna bakifrån. 
Ungdomarna klarade 
sig utan livshotande 
skador och den 55-åriga 
föraren misstänks på 
sannolika skäl för grovt 
rattfylleri och grovt vål-
lande till annans kropp-
skada. 

 16  Drygt 3 000 per-
soner ställer upp i årets 
upplaga av Toughest. 
På damsidan delas se-
gern mellan Karin Karls-
son och Siri Englund. På 
herrsidan var engels-
mannen Jonathan Albon 
snabbast. 

 17  Tidigt på morgonen 
bryter en kraftig brand 
ut i ett trähus i kors-
ningen Västra Esplana-
den/Ridvägen. Flerbo-
stadshuset brinner ner 
till grunden, men inga 
personer kommer till 
skada.

 18  Den nya Holmöfär-
jan Capella premiäråker 
från Byviken klockan 
09.00. Fartyget har 
plats för 150 passagera-
re och fyra bilar. 

 19  En rektor blir at-
tackerad med yxa av 
en lärarkollega på Dra-
gonfältet. Förra veckan 
greps den manliga lä-
raren efter att ha kört 
på tre ungdomar på 
Tegsbron. Rektorn ska 
ha besökt mannen i ett 
tjänsteärende när miss-
handeln inträff ade. 

 20  VK avslöjar att Stu-
diefrämjandet i Umeå 
har sökt bidrag för verk-
samhet som inte före-
kommit. Studiefräm-
jandet får årligen 15 

miljoner kronor i stats-
bidrag, men enligt VK 
är fl era av deras kurser 
påhittade.

 22  Den man som är 
misstänkt för mordför-
söket på en kvinnlig rek-
tor på Dragonfältet i tis-
dags häktas. Mannens 
advokat Leif Silbersky 
uppger till VK att man-
nen erkänner yxattack-
en och att det ska ha 
skett i samband med en 
blackout. Kriminologen 
Tage Lalehto säger till 
Folkbladet att mannen 
kan ha drabbats av psy-
kos. – Det här handlar 
om besinninglöst våld, 
säger han.

 24  Avhysningen av 
EU-migranter som bor 
på Nydalabadet dröjer. 
I torsdags gav stadsdi-
rektör order om att ut-
rymma parkeringen se-
nast idag, söndag, men 
Pingstkyrkan meddelar 
att en ny uppstälnings-
plats saknas och avhys-
ningen skjuts upp till på 
onsdag. 

 30  Två män polisan-
mäls sedan de stått på 
Rådhusesplanaden och 
utropat rasistiska och 
homofobiska kränkning-
ar mot förbipasserande.

JUNI 
 4  Umeå kommun kon-
taktar Kronofogden 
och begär avhysning 
av Pingstkyrkans och 
Carlskyrkans husvagnar 
på Nydalabadet.

 5  VK skriver att polisen 
inlett en utredning av 
Studiefrämjandet som 
för närvarande miss-
tänks för bedrägeri med 
anledning av uppgifter-
na som framkommit av 
VK:s granskning. 

 5  Hagamannen över-
klagar övervaknings-
nämndens beslut att 
inte låta honom vistas 
i Umeåregionen förrän 
ett år efter frigivningen.

 5  Länsstyrelsen avslår 
Västerbottens medi-
cinhistoriska förenings 
överklagan av rivnings-
lovet på det gamla läns-
lasarettet. Myndigheten 
anser inte att förening-
en har rätt att överklaga 
per automatik bara för 
att den är hyresgäst i 
byggnaden. 



 5  Vänsterpartiet kri-
tiserar kommunstyrel-
sens arbetsutskotts 
beslut att avhysa EU-
migranterna från Ny-
dala och säger till VK att 
det kan komma att på-
verka socialnämndens 
myndighetsutövning. 

 12  Svenska kyrkan går 
ut i media och berättar 
att den inte längre kan 
erbjuda EU-migranter 
boende i sina lokaler på 
Backengården. Även 
husvagnarna som står 
parkerade på Ålidhem-
kyrkans mark måste 
fl yttas. Kyrkorådet an-
ser att Umeå kommun 
bär ansvaret för att till-
godose boende till tig-
garna. Det rapporterar 
Västerbottensnytt.

 15  Socialdemokrater-
nas budget klubbades 
igenom utan votering 
trots att partiet regerar 
i minoritet med fem an-
dra budgetförslag emot 
sig. Det innebär att fl e-
ra stora investeringar 
skjuts på framtiden till 
förmån för äldrenämn-
dens, grundskolenämn-
dens och individ- och 
familjenämndens verk-
samheter. 

 17  Planerna för gamla 
biblioteket vid Vasa-
plan börjar ta form. Tre 
hyresgäster är klara för 
infl yttning till hösten – 
Visit Umeå, Turistbyrån 
samt fastighetsbyrån i 
Umeå.

 18  EU-migranter-
na som bor vid Nyda-
lasjön blir utan ström. 
Umeå kommuns beslut 
att koppla bort elen på-
skyndas av att badet 
öppnar. Husvagnarna 
står kvar i väntan på av-
visningen som ska han-
teras av Kronofogde-
myndigheten. 

 20  Polisen larmas till 
Söderslätt där en älg 
försöker ta sig in i en 
kohage. 

 22  Den man som miss-
tänks för att ha blottat 
sig för unga vid fl ertal 
tillfällen i Umeå erkän-
ner ett ofredande, men 
förnekar brott i övriga 
fall och hävdar att han 
haft alibi vid dessa till-
fällen, det uppger VK. 

 25  Rockklubben It’s 
only rock n roll lägger ut 
sina lokaler i Bågenhu-

set till försäljning. Nu 
är bara frågan vem som 
ska ta över lokalen. Klart 
är att det inte kommer 
bli någon ny musikklubb 
där.

 25  VK skriver att drö-
nare har blivit en allt 
vanligare syn, men det 
är förbjudet att fl yga 
med dem i hela Umeå 
då de skulle kunna or-
saka en fl ygolycka.

 26  Årstidernas park 
invigs efter nästan två 
års byggarbete. 

 30  Paintballbanan 
blev nytt migrantläger. 
När ägaren till banan 
kom till platsen hade 
den blivit EU-migran-
ternas nya boplats. Det 
fi nns inget tillstånd för 
dem att bo kvar där.

JULI
 4  EU-migranterna som 
sedan en vecka har bott 
på paintballbanan vid 
Klockarbäcken har fl yt-
tat. 

 18  Kyrkans tomt blir 
ny husvagnsplats. EU-
migranterna ska nu få 
bo på Backen. 

 28  I dag släpps Haga-
mannen fri och det ver-
kar troligt att han fl yttar 
till Norrbotten.  

 28  Mannen bakom 
yxattacken och påkör-
ningen på Tegsbron 
lider av en allvarlig psy-
kisk störning. Det visar 
den stora rättspsykia-
triska undersökningen 
som Folkbladet har tagit 
del av. 

 31  En 50-årig man 
som tidigare varit poli-
tiker och stridit för att 
skärpa sexuallagstift-
ningen döms i Umeå 
tingsrätt till två och ett 
halvt års fängelse för 
våldtäkt.

 31  Två män kramar 
en man inne på Coop i 
centrum och försöker i 
samband med det stjäla 
mannens plånbok.

AUGUSTI
 1  Stora Nolia öppnar 
dörrarna till utställarna 
dit arrangörerna hopp-
pas att minst 100 000 
besökare hittar under 
den veckolånga mässan. 

 5  EU-migranternas lä-
ger i Baggböle utsätts 
för ofredande vid mid-
natt när ett par perso-
ner i bilar kör omkring 
och tutar och skriker på 
området.

 6  Ett stort polispådrag 
sätts in för att leta efter 
en våldsam knivman på 
Ålidhem. På eftermid-
dagen ska mannen ha 
slagit en annan man i 
ansiktet och vid 16-ti-
den attackeras en last-
bilschauff ör oprovoce-
rat och blir knivskuren 
i armen. Vid 21-tiden 
kan mannen gripas i ett 
trapphus på Ålidhem. 

 8  Polisen griper tre 
män som hotat fot-
gängare med gevär och 
skjutit mot en lokal-
buss på Backensvägen. 
Lite senare visar det 
sig handla om ett sorts 
luftvapen. Förunder-
sökningsledare Magnus 
Eklund säger till VK att 
gärningsmännen troli-
gen verkade under på-
verkan av droger. 

 9  Stora Nolia stänger 
och räknar in ett be-
söksantal på omkring 
100 000. Inte sedan 
2011 har mässan lockat 
så många. 

 14  Umeå placerar sig 
återigen i topp i SVT:s 
solliga och hamnar på 
en femteplats med 375 
soltimmar, betydligt fär-
re än  olårets notering 
på 572 soltimmar. Soli-
gast i sommar var det i 
Karlskrona med 475 sol-
timmar.

 17  Umeå kommuns 
granskning av Studie-
främjandet visar på ett 
systematiskt bidrags-
fusk. Kommunen stop-
par nu alla bidrag till 
Umeåavdelningen. 
– Det är allvarligt det 
som nu kommit fram, 
säger Tomas Wenn-
ström (S), ordförande i 
kulturnämnden till VK.

 22  Hagamannen miss-
handlas av tre eller fyra 
personer med en golf-
klubba utanför ett elev-
hem i Övertorneå. 

 24  Den man som 
misstänkts för olaga hot 
efter att ha siktat och 
skjutit med ett luftge-
vär mot en stadsbuss på 
Backen åtalas nu. Kam-
rater till honom uppger 
i förhör med polisen att 
mannen trodde han var 
i krig och därför agerade 
som han gjorde. VK skri-
ver att proverna visar 
att han vid händelsen 

var påverkad av både al-
kohol och narkotikaklas-
sade läkemedel. 

 25  Paolo Roberto 
döms av Umeå tingsrätt 
för våldsamt motstånd 
i samband med ett krog-
bråk på restaurang In-
vito i slutet av förra året. 
Nu ska han betala 
24 800 kronor i böter. 

 26  Rättegången mot 
den 58-åriga lärare som 
misstänks för yxattack-
en mot en rektor i maj 
inleds. Kvinnan låg med-
vetslös i 11 dagar efter 
dådet och har fått be-
stående men av skador-
na, som känselbortfall 
i händer och problem 
med läsandet. Läraren 
erkänner attacken och 
visar en djup ånger un-
der förhöret, det rap-
porterar Folkbladet. 

SEPTEMBER
 3  Reggaebusschauf-
fören Omar Kulane, som 
på helger kör alla linjer 
i lokaltrafi ken, avvisar i 
Folkbladet anklagelser-
na att han ska ha kört 
med fötterna på instru-
mentbrädan och i 50 
kilometer i timmen ge-
nom rondeller.

 9  Två män, 26 och 31 
år gamla åtalas för hets 
mot folkgrupp. Männen 
ska vid fl era tillfällen 
under året predikat sitt 
budskap om att homo-
sexuella är syndare och 
att muslimer ska brinna 
i helvetet. 

 11  Den 58-åriga lära-
ren döms för försök till 
mord efter yxattack-
en. Han döms även för 
grov vårdslöshet i tra-
fi k, grovt vållande till 
kroppsskada samt grovt 
rattfylleri efter påkör-
ningen av ungdomar-
na på Tegsbron. Enligt 
den rättpsykiatriska 
undersökningen lider 
mannen av en allvarlig 
psykisk störning och får 
därför rättspsykiatrisk 
vård med särskilt ut-
skrivningsprövning som 
påföljd. Han ska även 
betala ett skadestånd 
på 142 000 kronor till 
rektorn.

 15  Henrik Agerhäll 
kastas ut ur Sverigede-
mokraterna efter att ha 
skrivit rasistiska inlägg 
anonymt på nätet. SD 
uppger att de har noll-
tolerans mot rasism och 
har nu fattat beslut om 
uteslutning.

 15  Fler än någonsin 
deltar i årets pridetåg 

genom centrum. Festi-
valgeneralen Mio Isen-
rot säger till Folkbladet 
att Pridefestivalen tycks 
ha gått runt även eko-
nomiskt. 

 17  Umeå universitet 
fyller 50 år.

 17  200 fl yktingar an-
länder till Umeå central-
station natten till tors-
dag. Här får de mat och 
kläder av en hjälpgrupp. 
Flyktingarna fortsätter 
i buss vidare norrut på 
väg mot Finland. 

 24  Nu döms den 
32-årige man som ho-
tade bilister och gånga-
re med ett luftgevär på 
Backen i Umeå i augusti. 
Mannen var sedan tidi-
gare dömd till skydds-
tillsyn med särskild 
behandlingsplan och 
nu förlängs den redan 
beslutade övervakning-
en. Han ska även betala 
sammanlagd 35 000 
kronor i skadestånd till 
de fem personer han 
hotade i augusti. 

OKTOBER
 2  Stormen Roar oroar 
Umeåborna på freda-
gen när fl era studs-
mattor blåser bort 
från villaträdgårdar, en 
studsmatta ska även 
ha blåst ner i älven, det 
rapporterar Västerbot-
tensnytt.

 6  Den nya 200-kro-
norssedeln fi nns nu 
i fyra bankomater i 
Umeå. 

 8  Natten mot torsdag 
beger sig många Umeå-
bor ut för att titta på 
ovanligt starkt norrsken 
på himlen. Den är en 
särskilt aktiv sol som lig-
ger bakom fenomenet. 

 8  Moderaternas starke 
man i Umeå, kommunal-
rådet Anders Ågren, fö-
reslår ett totalt förbud 
mot tiggeri på off entliga 
platser i Umeå. 

 14  Studiefrämjandets 
Umeåavdelning läggs 
ner efter avslöjandet av 
det omfattande fusket.

 17  Lennart Holm-
lund polisanmäls för 
hets mot folkgrupp ef-
ter kommentarer om 
romer. Holmlund har 
bland annat skrivit att 
romer bajsar annorlun-
da än svenskar och att 
han har förståelse för 
de rumänska myndig-
heternas agg mot dem. 
Bakom anmälningen 
står föreningen Rung, 

resande, ung, ny och 
gammal. Det före detta 
kommunalrådet ber om 
ursäkt för sina genera-
liserande kommentarer 
dagen efter.

 23  Arbetarekommu-
nens styrelse meddelar 
på en presskonferens 
att Lennart Holmlund 
tar en paus från alla 
sina politiska uppdrag. 

 26   På måndagen an-
lände 160 fl yktingar till 
kommunens tillfälliga 
asylboenden i Holm-
sund och på Teg. Har 
ska de stanna i väntan 
på en permanent boen-
delösning. 

NOVEMBER
 6  Migrationsverket i 
Umeå meddelar att si-
tuationen för fl ykting-
mottagandet är akut i 
länet. Hittills har fyra 
kommuner, Umeå, Nor-
maling, Vännäs och 
Skellefteå upplåtit kom-
munala lokaler som 
boenden. – Nu både 
vädjar vi och uppmanar 
övriga att öppna sina 
dörrar, säger Caroline 
Lundberg, sektionschef 
vid Migrationsverket i 
Umeå, till VK.

 13  De tre män som 
stått åtalade för att 
överfallit och misshand-
lat Hagamannen frias 
av tingsrätten. Domsto-
len menade att det står 
klart att de tre männen 
befunnit sig på platsen, 
men det har inte gått 
att avgöra vem som 
stod för misshandeln 
och alla tre frias.

 16  Umeå FC:s tränare 
får sparken efter att ha 
köpt sex i Umeå. 

 18  Terrorhotsnivån i 
Sverige höjs från tre till 
fyra på den femgradiga 
skalan.

 20  Den tidigare skid-
stjärnan Per Elofsson 
skriver ett öppet brev i 
VK där han dementerar 
rykten om att han ska 
ha köpt sex.

 30  Norrlandsoperan 

plockar ner skylten med 
texten ”NO!” och ersät-
ter den med en liknande 
skylt fast med texten 
”YES!”

DECEMBER
 1  Efter en 38 dagar 
lång paus från politiken 
ledde Lennart Holmlund 
den 1 december styrel-
semötet i det kommu-
nala badhusbolaget i 
vilket han är ordförande. 
Uppehållet förorsaka-
des av Holmlunds anti-
ziganistiska kommen-
tarer på nätet. Han ville 
inte kommentera saken 
till VK:s reporter enligt 
tidningens tisdagsupp-
laga. 

 4  Täfteå får vind-
kraftpark trots protes-
ter. Folkbladet skriver 
att den omdiskutera-
de vindkraftparken får 
grönt ljus av Mark- och 
miljödomstolen. Det 
krävs dock att Kraftö 
vind AB, som står bak-
om bygget, redovisar 
detaljerad informa-
tion gällande säkerhe-
ten innan bygget kan bli 
verklighet.

 5  Hagamannen över-
klagar tingsrätten fri-
ande dom mot de män 
som varit misstänka för 
att ha misshandlat ho-
nom. 

 8  Umeå kommunsty-
relse beslutade idag 
att inte avlasta Malmö 
som ankomstkommun. 
Ordförande Hans Lind-
berg säger i ett press-
meddelande att han 
tycker att det behövs 
en bredare lösning med 
ett utökat åtagande 
av alla kommuner gäl-
lande fl yktingmotta-
gande. Vänsterpartiet 
och Kristdemokraterna 
reserverade sig mot be-
slutet.  

 12  Krogen It’s only 
rock n´roll som på se-
nare tid gått under 
namnet Kniv och gaff el, 
har försatts i konkurs. 
Ägarna avslöjade enligt 
VK i fredagen den 12 
december att de kom-
mer starta en ny lunch-
restaurang och festlokal 
vid namn Kulturgaraget 
på Västerslätt.

 16  Umeås nya bad-
hus Navet kommer ha 
dyrast inträde av alla 
badhus i Norrland. Folk-
bladet rapporterade på 
onsdagen att det årli-
gen kommer behövas 
250 000 betalande gäs-
ter för att budgeten ska 
gå ihop.
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Köksbaren är en gastrobar, en folklig krog för 
alla som gillar att umgås och äta förstklassig mat 
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Nytt:
✔ Ny och uppfräschad design.
✔ Nu med ännu bättre arkivfunktion.
✔ Alla bilagor som följer med VK fi nns också i appen. Till exempel Totalt Umeå, och Bil & Bostad.
✔ I appen får du tillgång till exklusiva utgåvor av VK som inte fi nns tillgängliga någon annanstans,
 till exempel utgåvor under röda dagar.

Övriga funktioner
✔ VK kväll: utvalda nyheter kl 19.00 varje kväll.
✔ Läs online eller ladda ner för läsning offl ine 
 (det går att ladda ner upp till 14 utgåvor).
✔ Du kan läsa eVK både i din surfplatta och din mobil.

Så här gör du: 
A. Om du redan har eVK-appen: uppdatera till den senaste versionen i Appstore eller Google Play.
B. Om du inte har eVK sedan tidigare: sök på ”Västerbottens-Kuriren” i Appstore eller på 
 Google Plus och ladda ner appen, som ser ut som symbolen nedan.
1. Logga in med samma inloggningsuppgifter som du använder till vk.se (ditt PLUS-konto).
2. Nu är det bara att börja läsa.

Så här aktiverar du ditt PLUS-konto:
1. Surfa in på vk.se/aktivera
2. Fyll i person- eller prenumerationsnummer samt postnummer.
3. Komplettera dina uppgifter. Du väljer själv vilken e-postadress och 
 vilket lösenord du vill använda som inloggning.
4. Klart!

Nu för 
alla våra 
kunder!

Läs mer på vk.se/info-evk

Frågor? Kontakta VK Privatmarknad på tel: 090-17 61 40.

Inte prenumerant?

Har du ingen prenumeration? Surfa in på vk.se/prenumerera 
och se vilket paket som passar dig!

Visst du förresten att?

Du kan testa 2 nummer av eVK gratis! Ladda ner appen på 
Appstore eller Google Play och du kan läsa två valfria utgåvor 
av VK eller någon av VK:s bilagor.

Hela tidningen 
– ett klick bort!
Är du kund hos VK? Grattis! Nu får du tillgång till hela tidningen 
i eVK, vår uppdaterade app, med massor av fi ffi  ga funktioner 
för dig som vill läsa tidningen i surfplattan eller mobilen. 
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OKTOBER

FOTO: ANETTE EKMAN FOTO: HANS-PETER STOLPE

FOTO: LARS-ARNE SÖDERBERG

FOTO: OSKAR QVARNSTRÖMFOTO: SANDRA NYGREN FOTO: MÄRTA MATTSSON

FOTO: MIKAEL LILJEHOLM

FOTO: SOFIE HÄGGLUND

FOTO: JESSICA BJÖRKLUND LEHTO FOTO: JULIA LÄRKA
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BILDSPECIAL

NOVEMBER

FOTO: ALEKSANDER ERIKSSON

FOTO: PAULA HÖRBERG

FOTO: JESSICA CRONVALD

FOTO: ULRIKA JOHANSSON

FOTO: XAVIER THIBERT-PLANTE

FOTO: CHERSTI STEGAMAYR

FOTO: HANNA HALVARSSON SMITH

FOTO: SANDRA PETERSON
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FOTO: MICHAL GAZOVIC
FOTO: HANNA NILSSON

FOTO: PETER MIKUS

FOTO: RIITTA PARPALA

FOTO: ANN-SOFIE LODESJÖ

FOTO: ANNIKA HEDMAN

FOTO: CECILIA ENGDAHL FOTO: FREDRIK OLOFSSON
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FOTO: JENNIE WADMAN

FOTO: JOHAN JONSSON

FOTO: LINNÉA JONSSON

FOTO: SANDRA DEGERSTRÖMFOTO: JUDITH FELTEN FOTO: LINDA WALLIN

FOTO: ANNA LUNDBERGFOTO: GEORG JOCHERFOTO: WILLIAM WIKLUND
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Fira in det nya året med 4-rätters middag och dans till
Sveriges bästa dansband Martinez. Stort fyrverkeri
utlovas!
I nyårspaketet ingår: logi, dans, 4-rätters middag, frukost,

entré till Hotell Lappland SPA.

31
DEC  

Nyårspaket från: 1 195:-/pp

NYÅRSFEST
MED MARTINEZ

CREEDENCE 
TRIBUTE SHOW
Ett av Europas bästa Creedence tribute-
band hyllar ett av de största banden inom 
rockhistorien! En tribute-show där vi får 
höra historien bakom Creedence
Clearwater Revivals enorma succéer.
I showpaketet ingår: logi, buffé, show, frukost, entré till 

Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

20
FEB  

Pris från: 1 095:-/pp
Show & Buff é 595:-/pers

DOUG SEEGERS
Historien om Doug Seegers är en äkta
askungesaga, eller varför inte säga som
det är, ett mindre mirakel. Mannen som
har letat sig in i många svenskars hjärtan.

I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost,

entré till Lappland SPA.  

27
FEB  

Pris från: 1 395:-/pp
Show & Supé 695:-/pers

26
FEB 

DARIN

30
JAN  

Den 25 september släppte Darin sitt första 
album på svenska ”Fjärilar i magen”. Albu-
met gick direkt in som etta på den svenska 
albumlistan och nu kommer han till oss för 
”smygpremiär” för hans stora Sverigeturné.
I showpaketet ingår: logi, 2-rätters supé, show, frukost, entré

till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

Pris från: 1 395:-/pp
Show & Supé 695:-/pers

HASSE
ANDERSSON
Vi avslutar Utemässan i Lycksele med
härliga Hasse Andersson som gjorde en 
otrolig succé i Melodifestivalen 2015!

I paketet ingår logi i delat dubbelrum, show, buffé, fri entré 

till vårt SPA, dans, nattklubb, frukost och 1-dags biljett till 

Utemässan.

28
MAJ  

Pris från: 1 395:-/pp
Show & Buff é 695:-/pers 

BRING BACK 
THE 90’s
Tillbaka till det fantastiska 90-talet när 
musiken var som bäst! FREDAG: Pandora, 
Drömhus och Basic Element.
LÖRDAG: Dr. Alban, Dr. Bombay och Jenny 
Berggren från Ace of Base.
I showpaketet ingår: logi, buffé, show, frukost,

entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

5
MAR  

Fre: 995:-/pp •  Lör: 1 395:-/pp
Hela helgen 1995:-/pers

4
MAR 

LASSE STEFANZ
& MICKES

6
FEB  

Ett av Sveriges absolut bästa dansband
genom tiderna kommer till oss för en
helkväll där vi svänger våra lurviga!
Med sig har de även dansbandet Mickes.

I danspaketet ingår: logi, buffé, show, frukost,

entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

Pris från: 1 395:-/pp
Dans & Buff é 695:-/pers

ROCKABILLY 
WEEKEND
Vi lyfter taket till ljudet av Rockabilly
tillsammans med John Lindberg Trio,
The Playtones och Pepita Slappers.

I showpaketet ingår: logi, buffé, show, frukost, entré

till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.  

2 
APR  

Pris från: 1 395:-/pp
Show & Buff é 695:-/pers

DANSBANDS 
WEEKEND - JIVE

23
JAN  

Vi bjuder upp till dans denna kväll till ett av
Sveriges bäst och mest uppkommande
dansband JIVE, men innan det så avnjuter
vi en fantastisk supé.

I danspaketet ingår: logi, 2-rätters supé, dans, frukost,

entré till Lappland SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

Danspaket: 795:-/pp
Dans & Supé 395:-/pers

APLHAVILLE
Ett riktigt kultband besöker oss och de tar 
med sig sina riktigt stora hits i bagaget som 
Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a 
Melody och många, många fl er.

I showpaketet ingår: logi, buffé, show, frukost, entré till Lapp-

land SPA samt entré till SeaSide Nightclub.

23 
APR  

Pris från: 1 595:-/pp
Show & Buff é 795:-/pers

Hotell Lappland och Spendrups i samarbete 
där vi skapar en fantastisk kulinarisk resa 
tillsammans med Tommy Myllymäki vinnare 
av bla Årets Kock och Bocuse d’or.
I paketet ingår logi, dans, 4-rätters gourmetmiddag, frukost

och entré till Hotell Lappland Spa, dans till Jive och

underhållning med Rickard Tjärnlund.

23
JAN  

Pris: 1 295:-/pp
Underhållning och 4-rätters supé 995:-/pers

GOURMET
KVÄLL



1 Politisk chefredak-
tör – varför blir man 

det?
– Jag fi ck förfrågan och 

tackade ja mest för att 
det är en ganska sällsynt 
chans för någon som är så 
pass ung och någon som är 
tjej att ha det här mediala 
utrymmet och den här ty-
pen av ändå ganska tunga 
opinionsbildande post.

2 Var står du i förhål-
lande till Socialde-

mokraterna? 
– Jag står till snäppet om 
vänster om var Socialde-
mokraterna står i dag, då 
jag förespråkar mer kol-
lektiva lösningar och min-
dre privata. Jag tycker att 
näringslivet har för stort 
infytande i svensk politik 
i dagsläget.

3 Vilka frågor är mest 
viktiga för dig?

– Jämlikhetsfrågor har 
alltid legat nära och den 
klassiska omfördelnings-
politiken är grunden för 
mitt politiska engage-
mang. Men just nu tar 
den svenska asylpolitiken 
en väldigt stor del, kanske 
framförallt för att min per-
sonliga linje går tvärtemot 
regeringens linje, vilket är 
väldigt tragiskt.

4 Vad anser du var 
2015 års största po-

litiska händelse i Umeå?
– Att man på äldreboen-

det Sjöjungfrun infört sex 
timmars arbetsdag är en 
väldigt stor politisk hän-
delse som direkt banar väg 
för andra att göra samma 
sak. Det kommer att ge 
ringar på vattnet. 

5 Vad tror du blir den 
största politiska frå-

gan nationellt och inter-
nationellt 2016?

– Jag tror att de fack-

liga frågorna kommer att 
ta ganska stort utrymme 
och att det blir en debatt 
kring regeringens ansvar 
att låta LO-förbunden få 
gehör för sina förslag i po-
litiken eftersom det är LO-
kongress i sommar och av-
talsrörelse nu efter nyår.

– Internationellt så tror 
jag kriget mot IS kommer 
att ha stort infl ytande och 
Syrienkonfl ikten generellt 
kommer nog hamna högt 
upp på agendan. 

6 Vad har du för för-
hoppningar på det 

politiska året i Umeå 
och i Sverige 2016?

– Att politiken i Umeå 
ur ett socialdemokratiskt 
perspektiv ska sluta hand-
la om Lennart Holmlund 
och så hoppas jag att Soci-
aldemokraterna och Vän-
sterpartiet ska komma 
överens i större utsträck-
ning, att båda får begrava 
sin stridsyxa och bedriva 
lite konstruktiv politik.

– Nationellt har jag en 
stark förhoppning om att 
våga investera mer i sjuk-
vård och infrastruktur. Att 
regeringen i dagarna över-
gett krona för krona-prin-
cipen tror jag kommer att 
ha stor påverkan på den 
politiken.

7 Vilken politiker 
skulle du helst vilja 

fi ra jul respektive nyår 
med?
– Jul med Stefan Löfven 
tror jag skulle vara ganska 
mysigt. Han gillar sill och 
så är han från Ö-vik precis 
som jag. Till nyår tror jag 
Jan Björklund skulle vara 
ganska rajtan tajtan. Han 
skulle kunna dra lite roli-
ga anekdoter och hålla lite 
skojfriska tal sådär. 

Helena Forsgren
090-70 28 43

helena.forsgren@totaltumea.se

Året som gått  i

FAKTA
LEDARSKRIBENT
Namn: Linda Westerlind.
Ålder: 24 år.
Bor: Centrum.
Familj: Sambon Pierre och två 
katter.
Intressen: Olika typer av hand-
arbete och skapande, djur och 
natur.
Yrke: Politisk chefredaktör på 
Folkbladet.
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Väven eller Lokstallarna

– För att den är en fantastiskt vacker 

och jag älskar det nya biblioteket.

Hans eller Lennart

– Jag skulle vilja säga att Hans känns 

mer stabil än Lennart och det tycker 

jag är viktigt.

Rut eller Tut 

– Det är en riktigt pest eller kolera, 

men det fi nns grader i helvetet.

Julmust eller Smaksatt vatten

– På ett personligt plan vatten, men 

på julbordet i skolorna julmust. Jag 

stödjer starkt det elevinitiativet.

Robotdammsugare eller Städhjälp

– Jag skulle göra om den till en por-

tabel dammsugarhögtalare som kör 

runt och spelar musik.

5 snabba 
till Linda



i rött och blått
1 Varför blev du po-

litisk chefredak-
tör?
– Jag tycker att journalis-
tiken är viktig och har all-
tid haft ett stort intresse 
för att skriva och för sam-
hällsfrågor. Detta i kom-
bination med min ideolo-
giska grund som liberal 
gjorde att jag blev ledar-
skribent.

2 Var står du i för-
hållande till Libe-

ralerna?
– I ungdomen var jag enga-
gerad i liberala ungdoms-
förbundet, men i dag vill 
jag inte förknippas med 
något parti. Ledarredak-
tionen ska betecknas som 
helt oberoende och frisin-
nad. Det är en helig prin-
cip för mig. 

3 Vilka frågor är 
mest viktiga för 

dig?
– Öppna gränser, mång-
fald och att Sverige ska 
vara ett humanitärt före-
döme. Jag är för tekniska 
framsteg, men säger nej 
till övervakning. Till synes 
motsägelsefullt är jag lika 
mycket för marknadseko-
nomin och välfärden. Just 
det, jag värnar om lands-
bygden också. Det kanske 
jag skulle ha sagt först, 
men det är så självklart 
för mig så jag tänkte inte 
på det. 

4 Vad anser du var 
2015 års största 

politiska händelse i 
Umeå?
– Debatten om EU-mig-
ranterna för det ställ-
de Umeåborna inför den 
grundläggande frågan om 
vilken typ av stad man vill 
att Umeå ska vara. 

5 Vad tror du blir 
den största politis-

ka frågan nationellt 
och internationellt 
2016?
– Det som har kommit att 
kallas för regeringsfrå-
gan, vilka partier som ska 
samarbeta med varandra, 
kopplat till migrations-
frågan. Internationellt är 
den största frågan freds-
utvecklingen i Syrien och 
Irak vilket i förlängningen 
påverkas av vem som kom-
mer att väljas till USA:s 
president.

6 Vad har du för för-
hoppningar på det 

politiska året i Umeå 
och i Sverige 2016?
–Att utvecklingen mot ex-
tremism, nationalism och 
hårda tongångar mot mi-
noriteter bromsas eller 
bryts. Det kommer jag att 
verka för. Sen vill jag ock-
så se ett samarbete mellan 
S, MP, L och C.

7 Vilken politiker 
skulle du helst vil-

ja fi ra jul respektive 
nyår med och varför?
–Jag skulle vilja fi ra jul 
med Angela Merkel för att 
jag är så himla nyfi ken på 
hur hon tänker och resone-
rar ogarderad bakom ku-
lisserna. Nyår skulle jag 
vilja fi ra med Kanadas 
nya premiärminister Jus-
tin Trudeau. Jag är väl-
digt fascinerad av hans 
pappas karriär och så vill 
jag veta vad han säger när 
han blickar ut mot det nya 
året, för jag tror att han 
har en god bild av vad som 
ska hända.

Steff en Renklint
090- 70 28 42

steff en.renklint@totaltumea.se 

5 snabba 
till Ola

FAKTA
LEDARSKRIBENT
Namn: Ola Nordebo.
Ålder: 40 år.
Bor: Carlshöjd.
Familj: Hustru och ett barn.
Intressen: Baseball, tennis, 
trav, teater, poesi och virk-
ning.
Yrke:Politisk chefredaktör 
på VK.
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Väven eller Lokstallarna – Jag tycker att lokstallarna skulle ha fått 
vara kvar i kommunens ägo, men det är Väven jag besöker varje dag.Hans eller Lennart – För att han håller tungan rätt i mun.Rut eller Tut – För att Tillfälliga uppehållstillstånd är principiellt förkastligt.Julmust eller smaksatt vatten – Jag har aldrig varit ett stort fan av julmust. Robotdammsugare eller städhjälp 

– Finns det ett tekniskt hjälmedel som 
kan frigöra tid för människor ska man bejaka det.
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REPORTAGE

 KLOCKARBÄCKEN  Pallvis med julmust, 
skinka och sill, på lagret lastas allt som 
hör till. Truckarna svischar fram i hög 
fart, för att leverera julbordets mat.
Som en 26 000 kvadrat-
meter stor tomteverkstad.  
I dagarna råder febril akti-
vitet ute på varulagret på 
Klockarbäcken.

– När det är storhelg och 
folk är lediga då maxar vi. 
Det ökar våldsamt nu un-
der de här dagarna, säger 
Frank Haugland, skiftes-
ledare på PostNord.
  Det handlar inte om jul-
klappar, men väl om jul-
mat och annat som sor-
teras för leverans till bu-
tiker och systembolag i 
norr, från Nordmaling i sö-

der till Riksgränsen i norr. 
Varje år levereras över en 
miljon pallar livsmedel.

Julmusten tidig
– Vi truckar varor från an-
kommande till avgående 
bilar. Den stora verksam-
heten är kväll och natt, 
det är mest tryck mellan 
klockan 18 till 06.

Och nu i december är det 
julmat som dominerar pal-
larna inne i de kyliga la-
gerlokalerna.

– Julskinkor kommer 
på helpallar och sen är det 

det vanliga som man har 
på bordet, sill, skinka och 
julmust. Första tecknet är 
julmusten som kommer re-
dan i oktober, säger Haug-
land och fortsätter:

– Julen är lite utdragen 
jämfört med midsommar 
och påsk, då är det allt 
på en helg. På kvällar och 
nätter står varenda port 
öppen och inte en truck 
fi nns ledig.

Hinner ni få ut alla be-
ställningar till butikerna?

– Jadå, det fi xar vi. Men 
vi är lite beroende av lag-
ren som ligger i lastbilarna 
efter vägen. Dåligt väglag 
eller en olycka gör att vis-
sa turer kan komma iväg 
sent, men inom ett dygn 

brukar vi ändå få ut gre-
jerna till kunderna.

”Det 
svischar 

truckar här hela 
tiden

47-årige Haugland bör-
jade jobba som lagerarbe-
tare redan 1988, då i Icas 
regi. I dag är det PostNord 
som har hand om leveran-
serna från Klockarbäcken. 
Tempot är högt när han 
med van hand kör en av 
truckarna fullastad med 
pallar.

– Det svischar truckar 
här hela tiden så det gäl-

ler att ta hänsyn till var-
andra för det är full fart.

Händer det olyckor?
– Väldigt sällan. Al-

la som är här har jobbat 
länge så vi känner varan-
dra bra.

Hur trivs du?
– Alla arbetskamrater är 

bra. Det är god stämning 
och vi har roligt här. Det 
kan bli lite monotont att 
bara trucka, men det hän-
der alltid någonting och så 
är det lite olika arbetsmo-
ment i det ändå.

Jobbet är mansdomine-
rat och i dagsläget är det 
bara en kvinna som är an-
ställd som ordinarie rang-
erare. Mestadels susar de 
fram i truckar och låter 

gaffl arna sköta det tunga 
jobbet, men emellanåt får 
de spänna musklerna.

– Det är inte så jätte-
mycket lyft. Vi lyfter lite 
kött och lite blandpallar, 
säger Haugland och me-
nar att det kanske är ar-
betstiderna som är tyngst 
att hantera. 

– Det är tuffa arbets-
tider. Vi har treskift och 
det är svårt med sömnen 
ibland.

Hur är det med lönen då?
– Den är ändå bra. Det 

blir ju lite extra då man 
jobbar natt med lite ob.

Helena Forsgren
090-70 28 43

helena.forsgren@totaltumea.se

Truckar julmat
i väldans fart

Julrusch. På varulagret i Klockarbäcken är det full fart för att hinna leverera julmaten i tid till butiker, från Nordmaling i söder till Riksgränsen i norr.  – När det är storhelg och folk är lediga då 
maxar vi, säger Frank Haugland, skiftesledare och rangerare på PostNord. FOTO: HELENA FORSGREN

Namn: Frank Haugland.
Ålder: 47 år. 
Bor: I Yttersjö. 
Familj: Fru Maria och två 
barn, 22 och 20 år.
Utbildning: 3-årig Sam-
hällsvetenskaplig utbildning 
på gymnasiet.
Första jobb i livet: Umeå 
kommuns parkarbete. 
Plus och minus med job-
bet: Alla arbetskamrater är 

bra. Det är god stämning och 
vi har roligt här, men det kan 
bli lite monotont att bara 
trucka.
Framtidsutsikter: Det blir 
sämre och sämre med jobb. 
Det försvinner fl er och fl er 
lagerjobb och vi kommer att 
tappa volym här då Ica ska 
köra direktbilar till butikerna.

FAKTA
SKIFTESLEDARE/RANGERARE

– Vi går treskift, dagtid 06–15, kväll 17–02 och natt 21–06, 
så veckorna ser ganska olika ut. Den största delen av arbets-
tiden består av truckkörning. Vi truckar varor från ankomman-
de till avgående bilar. Den stora verksamheten är kväll och natt, 
det är mest tryck mellan 18–06. Vi börjar med lasten som ska 
längst bort, till Norrbotten, och rangerar ankommande gods, 
sorterar upp det kundvis, och truckar ut. Sedan på dagen tar vi 
stadslasten som ska till de närmsta områdena. 

EN DAG PÅ JOBBET
FÖR FRANK HAUGLAND

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket 
hård konkurrens om jobben för 
lagerarbetare det närmaste 
året. Det fi nns många jobb att 
söka och den ökade internet-
handeln gör att behoven av la-
gerhantering ökar. Samtidigt är 
konkurrensen om de lediga plat-
serna stor då det fi nns många 
som vill och kan arbeta som la-
gerarbetare.

PROGNOS FÖR
LAGERARBETARE

5000
terminal- och lagerarbe-
tare fi nns det ungefär i 

Sverige enligt Transport-
arbetareförbundet.

I dag: Frank  
Haugland, 
rangerare.
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24jan 2016
www.ifkumea.com/skidor

Läs mer, se trailer och köp biljetter
på sf.se eller i appen

PÅ BIO 
25 DEC

PÅ BIO 
25 DEC

PÅ BIO 
25 DEC

PREMIÄR-
FILMER Umeå

PREMIÄR JULDAGEN!
Carol
Romantiskt drama

PREMIÄR JULDAGEN!
En man som heter Ove
Komedi, Rolf Lassgård

PREMIÄR JULDAGEN!
Joy
Dramakomedi, J Lawrence

PREMIÄR JULDAGEN!
Snobben:
The Peanuts Movie
Animerad familjefi lm

 
SF BIO
TOPPEN Umeå

1
Star Wars: The Force 
Awakens Sci-Fi äventyr

2
En underbar jävla jul
Komedi av Helena Bergström

3
The Hunger Games: 
Mockingjay del 2
Sci-Fi äventyr, J Lawrence

R ! E A

 Annandagen 26/12 10–16. Sön 12–16.                                                            www.svenskahemumea.se 

1.395:-
(ord.pris 2.895:-)

6.450:-
(ord.pris 10.995:-)

13.990:-
(ord.pris 17.840:-)

Fåtölj med pall

(ord. pris 22.660:-)

11.330:-

BALDER säng 180x200 cm. Priset gäller komplett med SL 
kuvertsydd bäddmadrass samt Albin, 15 cm sängben aluminium.

TILT stereobänk. Lagervara. 
Begränsat antal.

METRO fåtölj och pall i svart skinn.

FEEL soffbord i massivt trä, svart. 
Ø90 H44cm. Begränsat antal.

NYHET!

Mellandags-
priser på alla 

modeller!

Bruksvägen 15, Umeå
vid Team Sportia & Childrens House

50%
på bäddmadrass och 

huvudgavel vid köp 

av valfri säng!

s
lla

rr!

15.950:-
(ord.pris 20.200:-)

Fåtölj med pall

ELEGANCE MAXI 
i fårskinn inkl. fotpall.

Pallen på 

köpet!

Pallen på 

köpet!

YORK hörnsoffa. H89, D249, L249 cm. 
Vändbara sitt- och ryggkuddar, slitstarkt 
tyg med härlig känsla, kraftiga dynor - 
håller form och komfort, ben med hjul i krom.

11.990:-
(ord.pris 16.450:-)

L 
iniu

B
vid Te

om.

RECTA golvarmatur 
med dimmer, exkl ljuskällor.
Begränsat antal.

199:-
(ord.pris 995:-)

Delbetala på 12 månader. 
Helt utan avgift vid köp över 
5.000:-. Effektiv ränta 0%.  

0% 
RÄNTA

Olof Wretling
Musik: Jakob Nyström 
Idun, Umeå Folkets Hus
Nyårsafton 31/12

Dörrarna öppnar kl 12.30

VINTERPRAT
LIVE I UMEÅ

BILJETTER: 230–250 kr, biljettcentrum.com/ticnet.se
ARR: Umeå Teaterförening

FO
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JA

KO
BS
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N

Spinnvägen 7 • 090-600 44 • www.umelacken.se

Billackering & Tectylcenter

Vi lackar allt från den 
lilla lackskadan till 
den stora BILEN

Peter Johansson
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 ISHOCKEY  Viktig seger skänkte frid, 
till Löven inför juletid.
Hösten var tuff, full av stress,
tolva i tabellen och laget under press.
Nu har man jobbat med det mentala,
och hoppas till våren uppåt få kvala.

– Det var riktigt skönt! Vi ville 
verkligen vinna den matchen 
för att få någon slags sinnesro 
över jul och få lite arbetsro, sä-
ger William Quist. 

Lövenforwarden Quist sva-
rade för två mål när laget slog 
till med en mindre skräll och 
besegrade serieledarna Tings-
ryd i sista matchen inför jul-
uppehållet. Och Björklöven-
tränaren Tommy Jonsson skri-
ver under på att det var en vik-
tig seger.

– Den betydde väldigt myck-
et, både mentalt, sportsligt och 
för laget helt enkelt. Vi fi ck en 
positiv känsla att gå in med i 
juluppehållet, säger Tommy 
Jonsson.

”Varit tufft”
Inför säsongen tippades Björk-
löven som topplag i årets hock-
eyallsvenska. Nu, när drygt 

halva säsongen 
är spelad, lig-
ger det grön/
gula laget 
på tolfte 
plats i ta-
bellen. 

– Det har 
varit tufft. 
Vi har känt 

att vi in-
te alls 
k o m -

m i t 

upp i den nivå som vi vet att 
vi kan. Vi kämpar fortfaran-
de för att hitta den nivån och 
det är klart att det blir men-
talt tufft när man känner att 
det inte går vägen, säger Wil-
liam Quist.

Ni har haft ett fi nt hemma-
facit, men åkt på många borta-
förluster. Vad är skillnaden 
egentligen?

– Det är bara psykologiskt. 
Isrinken är lika stor borta och 
det är samma puck, så det är 
bara psykologiskt. Vi har haft 
ett helt annat självförtroende 
på hemmaplan. Man måste 
vinna mer matcher på borta-
plan för att komma bra i serien 
och klättra, så bortaspelet är 
något vi måste förbättra.

Mental coach
Även i tränarbåset har höstsä-
songen varit tuff.

– Det är klart, det är alltid 
en prövning i sådana här situ-
ationer. Det är många match-
er vi inte fått med oss där jag 
ändå tycker att vi har varit 
det bättre laget. Det har låst 
sig och satt sig mentalt och till 
slut får man sämre självförtro-
ende, säger Jonsson. 

I början på december plocka-
des hjälp in utifrån, en mental 
coach, för att få hjälp med den 
psykologiska biten.

– Det var jättebra faktiskt. 
Han pratade om  hur man byg-
ger ett vinnande lag och gav 
oss några nycklar att tänka 
på, hur man ska tänka posi-
tivt och se sig själv som en vin-
nare. Det var väldigt nyttigt, 
säger 26-årige Quist.

– Vi valde ganska tidigt att 

ta in en mer professionell på 
just den biten för att kanske 
få några knutar att lossna. Det 
har betytt jättemycket både 
för ledare och spelare, säger 
tränare Jonsson och fortsät-
ter:

– Det är något vi strävar ef-
ter att ha kontinuerligt runt 
laget eftersom det är så myck-
et mentalt som idrott handlar 
om, men det är en resursfrå-
ga också.

Ska klättra uppåt
Under juluppehållet väntar 
hård träning för killarna i 
laget, men också ett par 
dagars vila. Sen, på an-
nandagen, drar allvaret 
igång igen med borta-
match mot tabellsjuan 
Vita Hästen.

– Det ser vi fram emot 
väldigt mycket. Vi är inte 
alls nöjda med våra resul-
tat. Vi har bevisat att vi kan 
slå varenda lag i serien, så vi 
ska börja klättra uppåt i ta-
bellen. Vi hade som mål att 
vara bland det åtta första och 
det har vi fortfarande, säger 
Jonsson.

Tror på kval
Tvåmålsskytten Quist är ock-
så revanschsugen.

– Jag känner mig inspirerad 
att börja spela igen och person-
ligen känner jag att jag vill vi-
sa att vi är betydligt bättre än 
så här. Det är väldigt många 
matcher kvar och vi vägrar 
att ge upp. Det var ett stort 
steg framåt mot Tingsryd, så 
vi får försöka fortsätta på den 
vägen nu.

Och i slutet av säsongen – var 
är ni då?

– Då är vi i kval uppåt.

Helena Forsgren
090-70 28 43

helena.forsgren@totaltumea.se

Hoppas på SPORT 
I VECKAN

 CURLING  Umeå CK:s lag Nygren är klara för ung-
doms-OS i Lillehammer. I laget ingår Johan Nygren, Jenny 
Jonasson, Anton Degerfeldt och Tova Pettersson.

Mot ungdoms–OS

 RIDSPORT  OS-ryttaren Rolf-Göran Bengtsson hål-
ler clinic i Umeå den 5 januari på temat ”Från talang till 
superstjärna. Följande ryttare kommer att få delta på 
clinicen: Kerstin Martinsson, Johanna Forsman, San-
dra Jonasdotter, Caroline Wrede, Maria Norman, Camilla 
Wännström, Umeå RF samt Emma Lyxzén och Carolina 
Määttä, Vännäs RF.

– Jag ser verkligen fram emot att få rida och hoppas få 
med mig inspiration efteråt, säger Johanna Forsman i ett 
pressmeddelande.

Talangfulla ryttare 
på Rolf-Görans clinic

Rider. Maria Norman och Ti Quenta B är ett av hemma-
ekipagen på clinicen. FOTO: ABEBE ASRES

På annandagen kan de sex nyblivna världs-
mästarna i Iksu skådas på hemma plan då 
Iksu möter Uppsala. Matchen spelas på Iksu 
sportcenter arena klockan 15.00.

VECKANS MATCH

 INNEBANDY  Straffl  äggaren Amanda Delgado-
Jonsson var iskall när hon klev fram och sköt Sverige till 
VM-guld i mitten av december. Strax efteråt blev VM-
hjälten, som till vardags spelar med FBC Uppsala, klar för 
Iksu. 20-åriga Delgado-Jonsson ska studera i Umeå till 
våren och blir spelklar för sin nya klubb den 6 januari.

– Det är en fantastisk spelare. Vi har som strategi just 
nu att värva spelare med spets i off ensiven och det är 
precis det vi får i Amanda, säger Iksus klubbchef Johan 
Sjöström till Folkbladet-/VK-sporten.

Iskall VM-hjälte 
klar för Iksu

 FOTBOLL  Umeå FC har klart med 
sitt första nyförvärv inför nästa säsong 
23-årige Felix Marklund från Morön BK 
har skrivit för ett år med klubben. 

– Min målsättning är att kunna vara 
med och konkurrera om en plats i startel-
van men också att utvecklas som spela-
re, säger Marklund till klubbens hemsida.

Dessutom har mittbacken Jens Sjöström förlängt sitt 
kontrakt med UFC ytterligare två säsonger.

Ny målvakt
klar för UFC

Tommy 
Jonsson.

 FOTBOLL  Två unga talanger är klara för en fortsätt-
ning i Umeå IK. Mittbacken Amanda Kröger, 20 år,  samt 
forwarden Amanda Berglund, 20 år, har skrivit på för yt-
terligare ett år med klubben.

Därmed är 16 spelare klara för UIK inför nästa säsong.

Förlänger med UIK

UMEÅ
GYMNASTIKFÖRENING
UMEÅ
GYMNASTIKFÖRENING

Dansmix 9 - 12 år
Vi provar olika dansstilar, 

allt från Hip-Hop till Show & Jazzdans.
Söndag kl. 15–16. 12 ggr 650 kr. 
Start 17 januari Dragonskolans spegelhall
Anmäl er på www.umeagf.se (barn & ungdom)

090-12 39 19

#2 ��������	


3 SIMPLA SAKER SOM 
ÖKAR DINA CHANSER 
TUSEN GÅNGER ATT 
ÖVERLEVA I TRAFIKEN*

*Dina chanser ökar minst 
tusen gånger när du: 
1. Använder bälte, 
2. Håller farten och 
3. Kör nykter.
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en vändning

Björklöven klev inför denna säsong 
in som en av seriefavoriterna. Men 
med 20 matcher kvar att spela av 
serien är laget det tredje sämsta i 
serien, med 42 poäng inspelade och 
med en målskillnad på -7. Med tan-
ke på förväntningarna Björklöven 
hade på sig inför denna säsong får 
detta resultat ses som ett fi asko och 
helt naturligt har röster börjat hö-
jas om att tränare Tommy Jonsson 
måste sparkas.

Låt oss backa bandet exakt ett år 
tillbaka för att se hur det såg ut för 
succétränaren Mats Waltin. Efter 
32 matcher hade laget även då 42 
poäng men med en målskillnad på 
hela -21. Även då var tongångarna 
de samma som nu. Vi kunde bland 
annat läsa: ”Varje dag med dessa 
två tränare är förlorade dagar” och: 
”Måla banderollerna – In med Lav-
ve – ut med WW” och mycket mer 
på forum och i kommentarsfält på 
Lövenbloggen. Men något hände. 
Efter jul började laget vinna och när 
serien var färdigspelad fi ck 
Björklöven kvala till SHL 
och det var länge sedan en 
tränare var så hyllad som 
Mats Waltin var där och då. 
Trots detta gick samtli-
ga ur tränartrion skil-
da vägar och inte hel-
ler sportchefen fi ck 
vara kvar, trots att 
stommen till laget 
redan var satt och 
invärvat. Så där 
stod Björklöven 
återigen utan sport-
chef och skulle byta trä-
nare för tolfte gången 
sedan 2005.

Björklöven har verk-
ligen underpresterat i 

inledning. Spelat rent uselt stund-
tals. Men i bland har de visat upp 
kvalité och formligen kört över mot-
ståndarna, om än det har varit långt 
mellan gångerna. Trots detta tror jag 
inte på att byta tränare är rätt me-
lodi för stunden. Visst, det kan ge en 
kortsiktig effekt och om nöden krä-
ver måste det till en förändring – dit 
har laget långt kvar, då de har en-
dast sex poäng till kval till SHL.

Det jag tror Björklöven verkligen 
skulle behöva är en stark röd tråd 
genom hela föreningen och konti-
nuitet på ledarsidan. Vad för typ av 
hockey står Björklöven för? Under de 
senaste tio åren har nog ingen rik-
tigt kunnat svara på den frågan.

Är tränare Tommy Jonsson rätt 
man att leda Björklövens a-lag och 
är sportchef Daniel Johansson rätt 
man att bygga upp en röd tråd ge-
nom föreningen, för att vända den-
na negativa sportsliga trend som ge-
nomsyrar hela föreningen enda ner 
till U16, denna säsong? 

Innan vi ska kräva någons av-
gång så tycker jag att vi ska låta 
denna säsong tala först och låta 
ledarna jobba efter den modell de 
tror på. Så om inte svackan blir 

alltför lång eller djup – ha 
is i magen och låt sedan 
hela föreningen göra en 
kraftig utvärdering om 
varför det ständigt ska 
vara en hisnande berg-
och-dalbana kring det 
sportsliga. 

Björklöven, bevisa att ni 
inte bara vill – utan att ni 
även kan. 

KRÖNIKA 

HA IS I MAGEN

ERIK 
ÅSTRÖM

UMEÅ BSKT

BC LULEÅ

Umeå Energi Arena, tisdag 5/1, 16.04
Köp biljetter på www.umeabskt.se eller tickster.com

VS

MATCHENS FÖRETAG

BJÖRKLÖVEN - AIK
TISDAG 29 DECEMBER 19:00 
BILJETTER: bjorkloven.ebiljett.nu, ICA Supermarket Teg 
Coop Holmsund och Biljettcentrum

Hemvändarmatchen
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NÖJE

NÖJESMAGASINET  

 FILM  Fansen kan andas ut. Nya ”Star Wars - The force 
awakens” är trogen arvet från de första sex fi lmerna 
och visar att det fi nns en spännande framtid för rymd-
sagan.

Det är inget annat än en imponerande bedrift regis-
sören JJ Abrams står för. Mixen av dåtid och framtid, 
nostalgi och nyheter är närmast perfekt avvägd när 
nya hjältar ger sig ut på jakt efter den legendariska 
jediriddaren Luke Skywalker.

Nya hjälten Rey, spelad av Daisy Ridley, går
i Skywalkers fotspår genom att lämna en 
dammig tillvaro för att ta sig an äventyr bland 
stjärnorna. Lika bra är nya ärkeskurken Kylo 
Ren, spelad av Adam Driver, som med sin kors-
liknande ljussabel sprider skräck och förödelse 
omkring sig.

  Mötet mellan dessa kraft-
centran utgör nya Star Wars-
fi lmens höjdpunkt, men 
det fi nns mer att glädjas åt. 
Mycket mer.

Inte minst lovar fi lmens 
slutscen gott inför komman-
de fi lmer.

Men här ryms också blixt-
rande lasersvärd, jättemon-
ster, rymdskepp i halsbrytande jakter och strider, smärt-
fyllda släktband, charmiga robotar och kraftens ljusa 
och mörka sida. 

Det är mer Star Wars än de sex tidigare fi lmerna till-
sammans. Ja, det blir nästan för mycket.

Men nej, det kan ju liksom inte bli det i de här sam-
manhangen.

 Niclas Holmlund

Star Wars –
The force awakens

Kriget har inget 
kvinnligt ansikte
Svetlana Aleksijevitj
– Nobelpristagaren i litteratur, 
journalisten Svetlana Aleksije-

vitj, har intervjuat hundratals 
kvinnor som stred för Sovjet i 
andra världskriget. Det här är 
deras perspektiv och en del av 
Aleksijevitjs intressanta pro-

jekt att försök beskriva den sovjetiska erfaren-
heten utifrån den lilla människans perspektiv.

Passar perfekt för: Den historiskt intresserade 
i allmänhet och av Sovjetunionen och kvinnohistoria
i synnerhet.

Kola, fudge, knäck & bräck
Sara Aasum Hultberg

– Sara Aasum Hultberg, Årets kon-
ditor 2014, delar här med sig av sina 

bästa recept på olika sorters godis. 
Gräddkolan med karaktär av brynt 
smör och lakritskolan med lime och 
havssalt tillhör de bästa enligt under-

tecknads smaklökar. Ja, även hennes 
toff ee bark och knickers går bra att äta alldeles för mycket 

av.
Passar perfekt för: Den som tycker att knäck tillhör 

höjdpunkterna med julen.

Det som inte dödar oss
David Lagercrantz
– Fortsättningen på Stieg Larssons Millen-

nium-trilogi infriade alla förväntningar och 
utgör starten på en ny trio spänningsroma-

ner med datahackern Lisbeth Salander i hu-
vudrollen. Rappt och dramatiskt från start till 

mål. Nu ser vi fram emot de andra böckerna 
som kommer 2017 och 2019.
Passar perfekt för: Alla som gillar spännande deckare.

Mördar-Anders och hans vänner
(samt en och annan ovän) 
Jonas Jonasson

– Det här är ytterligare ett exempel på Jonas-
sons förmåga att skapa säregna karaktä-

rer och sätta in dem i hisnande historier. Nu 
längs brottslighetens krokiga väg.  Precis som 
i “Hundraåringen som klev ut genom fönstret 

och försvann” och “Analfabeten som kunde räk-
na” blir Jonassons karaktärers tillkortakomman-
den och förtjänster till fi nurlig humor.
Passar perfekt för: Den som vill ha lättsam underhållning

i bokform.

Rockypedia 2000-2003
Martin Kellerman

– Serieskaparen Kellerman har ritat sin självbiografi s-
ka “Rocky” sedan 1998. De tidigare alstren samlas nu i 

tjocka och rejält inbundna serieböcker. Till dem har Kel-
lerman lagt till kommentarer samt beskrivningar av åren 

då serierna kom till. En annorlunda och underhållande form 
av nutidshistoria.

Passar perfekt för: De som skrattat högt åt “Rocky” sedan 
starten.

Tid
Alex Schulman, 
Sigge Eklund
– Vardagsfi losoferna gör nu 
resonemang, som vi delvis 
känner igen från deras pod-
cast, i bokform. Allt i denna 
mix av minnen och personliga 
refl ektioner är inte klockrent, 
men en hel del är både tänk-
värt och fi nt. Duon har gått 
direkt från sina terapeuter till 
tangentbordet och ibland har 
de fått med sig klokskap på 
vägen.   
Passar perfekt för: De som 
främst gillar duons podcast 
när de tar upp ämnen som 
bränns.

 MUSIK  Nu på tisdag, den 29 decem-
ber, kommer fi nalisterna i årets upplaga 
av ”Idol”, Simon Zion, Amanda Winberg 
och vinnaren Martin Almgren, till Iduntea-
tern för att sjunga och träff a sina fans. Även 
Umeåbon Magnus Englund, som slutade på 
tionde plats i tävlingen, kommer att medver-
ka. Intresset för konserten är mycket stort och 
gratisbiljetterna tog slut samma dag som de släpptes. 
Den som vill se Simon Zion på scen kan dock bege sig 
till nyårsfi randet vid Skeppsbron där han uppträder. 

Stort intresse för att 
se Idol-fi nalister

Tips att läsa – 
även för kräsna

Jan Lööf  
– 75 år av dumheter
Ika Johannesson
– Barnboksförfattaren, teck-
naren och illustratören Jan 
Lööf fyller 75 år och hyllas 
med detta samlingsverk. Den 
annars tillbakadragne Lööf 
medverkar här i en uttöm-
mande och ärlig intervju med 
Ika Johannesson.
Passar perfekt för: Alla 
som älskar Lööfs verk eller 
ännu inte upptäckt hans bild-
skatt.

Blå lotus
Hergé
– Ok, det här förstås ingen
ny läsning för de fl esta, men 
nyutgivningen av denna Tin-
tin-klassiker tillsammans med 
“Faraos cigarrer”, “Den svarta 
ön” och “Det sönderslagna 
örat” bör ändå lyftas fram. Fint 
nytryck inom hårda pärmar är 
precis vad de här fantastiska 
äventyren förtjänar.
Passar perfekt för: Barn 
som ännu inte upptäckt den 
serieskatt som Hergés verk 
utgör.

Jamies supermat
Jamie Oliver
– Den världskända tv-kocken 
Jamie Oliver har fyllt 40 och 
behöver, även han, börja tän-
ka på vad han äter. Men även 
detta faktum kastar han sig 
över med otyglad och smit-
tande entusiasm. Läsarna 
bjuds på lika delar kostråd
som goda recept.
Passar perfekt för: Den 
som är peppad på att äta 
nyttigt och gott.

VECKANS RECENSION
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– Familjefrukost! Utbrister Os-
kar. Vi sitter runt köksbordet i 
en lånad lägenhet i Göteborg, 
hela rockorkestern och jag. Brer 
smörgåsar och sörplar kaffe. 
Det är mysigt. Vi har varit ute 
på turné i ganska många dagar 
nu. Vi somnar och vaknar ihop, 
åker bil ihop, skrattar och är 
trötta ihop, spelar musik ihop, 
bär grejer ihop. Jag känner mig 
trygg och uppbackad. Jag kan 
luta mig, jag vet att de tar emot 
mig om jag faller. Oskar, Kicki, 
Hörnan och Anton. Vi känner 
av varandra. Om någon tar ett 
snedsteg, hakar de andra på. 
Så att det blir ett bra steg. In i 
refrängen istället för in i andra 
versen. Vi står upp för varan-

dra. En kväll är jag på så dåligt 
humör att jag inte vet hur jag 
ska ta mig igenom spelningen. 
Kicki hamrar på pianot på ett 
sätt som är helt fantastiskt och 
jag får energi som räcker hela 
vägen fram. Publiken märker 
inget, de tycker spelningen är 
bra. Men alla i bandet har sett 
hur jag kämpat. – Jag spelade 
för dig, säger Kicki. På turnéns 
sista gig känner jag att gitarr-
bandet ligger fel, när jag redan 
dragit igång ”Like a cat”. När 
som helst kan gitarren hoppa 
till. Det kan gå illa. En vind-
pust, och så ligger bandet plöts-
ligt som det ska. Vilken tur! Lå-
ten får fortsätta. Kaggen börjar 
dunka, allt går bra. Senare på 

kvällen får jag veta att det är 
Oskar som sprungit fram och 
petat till bandet. Vi ser efter 
varandra. 

– Vad är det som är viktigt med 
en familj? Den frågan ställer
mina föräldrar, som är dock-
spelare, till 5-åringarna efter de 
spelat Monster-Konster. 
– Att man bryr sig om varandra, 
svarar många av barnen.

Dockteaterpjäsen handlar om 
att få vara den man är, om att 
tänka fritt och att en familj kan 
se ut på många olika sätt. Hu-
vudpersonen är en hen som har 
två mammor.

 – Kan man ha två mammor? 
Barnen svarar rungande:

– Jaaaa! Två små pojkar går
ut hand i hand och säger: 
– Vi leker att vi är två pappor 
som tycker om varandra.

Barnen berättar om sina egna 
familjer, många har två stycken 
eller fl er. Djuren är viktiga. Alla 
hundar, katter, hamstrar och 
kaniner räknas noga upp.

 – Vad är en familj? En liten 
fl icka räcker upp handen och 
säger: – Kärlek.

FRIDA 
SELANDER
Krönikör för Totalt Umeå, 34-årig musiker som 
släppte sitt senaste album i höstas.

Utsträckt hand – urstarkt band

STOR KLUBB-

AUKTION
Trettondagsafton 5/1 kl. 14 &

visning och anbud från kl. 13 gäller båda dagarna

Lennart Jirlow 

KVALITETSKONST • INREDNING • MÖBLER • MATTOR & SAMLAROBJEKT

Peter EugénKomplett mattsamling Karl E Höglund

0768 163366 • www.sab123.se • info@svenskaauktionsbyran.se
Bet. kontant/kort/BG/kredit enligt ök.

Här har vi samlat 100-tals föremål från en mängd hem/inlämnare. En blandning av 
möbler, inredning, samlar- och prydnadsföremål från 1800- och 1900-tal. T.ex. stort 
gustavianskt möblemang, brickbord, byråer, vitrinskåp, bar-/karmstolar, taburett, 
kompletteringsmöbler, speglar, glas, sentida ostindiskt porslin, ljusstakar och kandelabrar,
bordslampor, gjutjärn, urnor, vinkylare m.m. Flera modeller av handbundna, 
svensktillverkade kristallkronor.
• Omfattande konstavdelning med över 100 utrop. Flertalet målningar och unika glas-
skulpturer av Ulrica Hydman-Vallien. Även Severin Nilson, Johan Krouthén, Madeleine Pyk, BG
Karlsson, Emilia Linderholm m.fl. Stor mängd grafik av populära samtidskonstnärer bl.a. 
Angelica Wiik, Pernilla Stappe och Lennart Jirlow. Popkonst av bl.a. Peter Eugén och certifierad 
grafik av Andy Warhol; Mao Tse-tung, Flowers och Marilyn. 
• Unik handplockad mattsamling med flera investerings- och samlarobjekt. Handknutna 
orientaliska mattor i storlekar 1–24 kvm i både klassiska och moderna färgsättningar och mönster. 
Mattor lämpade för såväl privata som offentliga miljöer. Även enklare by- och bruksmattor
samt äldre Kelim. Mer komplett mattsamling än denna är svår att finna!
 
   

Flertal  Madeleine Pyk

Barstolar, 
industridesign

Kristallkronor Ernst Billgren
Timo Solin

Glas konst

Matsalsmöbel 10 delar

Ett 20-tal olika

Vinterns stora klubbauktion!

Fabriken Umeå Tegelbruksv 12 

Trettondagen 6/1 kl 14

I vanlig ordning ställer vi till med stor baluns på 
ANNANDAGEN - i år spelar NASTY MUSIC - Umeås genom
tiderna mest klassiska rockband - live på scenen. Vi 
gästas även av INGE JOHANSSON (Against Me) - som med 
sin tamburin och blandning av hits från DJ-båset alltid 
piskar igång partyt. Rockbaren är öppen. Välkomna!

Förköp online: tickster.com
Förköp över disk: 4Sound Umeå samt Burmans Musik

Er öppna musikaffär!

Digitala pianon av bästa sort
- till rätt pris! Fråga oss.

Mån - Lördag kl: 10:00-19:00

UMEÅ

LÖRDAG 26 DECEMBER

ANNANDAGEN

FÖRKÖP ONLINE:
www.tickster.com

FÖRKÖP ÖVER DISK:
4Sound Umeå 
Burmans Musik 

NASTY MUSIC

LÖRDAG 26 DECEMBER

ANNANDAGEN

FÖRKÖP ONLINE:
www.tickster.com

FÖRKÖP ÖVER DISK:
4Sound Umeå 
Burmans Musik 

NASTY MUSIC

Annandagen

LÖRDAG 26 DECEMBER

ANNANDAGEN

PÅ SCEN KL. 22:30

NASTY MUSIC

LÖRDAG 26 DECEMBER

ANNANDAGEN

NASTY MUSIC

Special Guest-DJ
INGE JOHANSSON (Against Me)

LÖR AG 26 DECEMBER

ENENANANAN

NASTY MUSIC

RDRDRDRDDDDDRDDDDAG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 2AG 26 DE6 DE6 DE6 DE6 D6 DE6 6 D66 6 CEMCEMMMMMMMBCEMMMM

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNN

Special Guest-DJSpecial Guest DJ
INGE JOHANSSON (Against Me)HANSSON (AgainANSSON (Again

BAR
DROP IN - PUBMENYDROP IN  PUBMENY
MÅNDAG - LÖRDAG
ÖPPNAR KL. 15:00

Rådhusespl 5 B, Umeå | 090-13 01 13 | helensunder.se

Webbshop
öppet dygnet

runt!

Vi önskar alla våra
härliga kunder en riktigt

God och mysig Jul!

Varmt välkommen
till vår stora mellandags-

REA
som startar den 26 dec

kl 10.00 prick!

Panfl öjt i Mellandagarna
DANA DRAGOMIR

Ackompanjatör: Mathias Hellberg

Ev. resterande biljetter säljs i entrén från kl 17.00.

Biljetter:
Biljettcentrum
Folkets Hus, Vasaplan
Tel. 090-13 31 80
www.biljettcentrum.com

www.ticnet.se 
tel.  077-170 70 70
och samtliga Ticnet-ombud

UMEÅ BACKENS KYRKA 
Söndag 3 januari kl 18.00

Ett arrangemang av Umeå landsförsamling & Pandana AB
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MAT

1 Musselsoppa
5-6 pers. som förrätt

Ingredienser
1 nät blåmusslor, 1 kg
3 fi nhackade schalot-
tenlökar
2-3 fi nhackade vitlöks-
klyftor
3 kvistar fi nhackad 
bladpersilja (både stjälk 
och blad)
3 msk olivolja
3 dl vitt vin 
3 dl grädde
Salt, svartpeppar,
Majsena att reda med. 
Tillbehör: På bilden ski-
vad ciabatta med vitlök 
och persilja, fi nhackad 
bladpersilja

Tillagning

 1  Skölj och borsta 
musslorna i kallt vatten. 
De musslor som är öpp-
na måste stänga sig när 
man knackar dem lätt i 
köksbänken. Gör de inte 
det så ska de slängas!

 2  Fräs lök, vitlök och 
persiljehacket i en stör-
re kastrull i olja ett par 
minuter under omrör-

ning. Vänd ner muss-
lorna och häll över vinet. 
Låt koka kraftigt under 
lock i 4 minuter.

 3  Lyft ur alla musslor 
ur kastrullen och tillsätt 
grädden i musselspadet 
som får koka upp och 
sedan sjuda tills sma-
kerna sätter sig. Smaka 
av med salt och peppar. 
Jag redde soppan med 
majsenaredning efter-
som jag föredrar den lite 
tjockare. 

 4  Plocka musslorna ur 
skalen under tiden som 
soppan står och sjuder 
(men spara 1-2 stycken 
med skalet kvar till varje 
portion).

 5  Kör med en stav-
mixer direkt i kastrullen 
innan servering så sop-
pan blir slät och skum-
mig. Antingen läggs 
alla musslorna tillbaka 
direkt i soppan eller så 
läggs ca 6-7 stycken i 
botten på varje serve-
ringsskål innan den var-
ma soppan slås över 
i skålarna.

2 Hjortfilé 
med potatis- 
och jordärts-
kockspuré, 
kantareller och 
rödvinssås
4 pers.
Den ljuvligt möra hjort-
fi lén smälter i munnen.

Ingredienser
600 gram hjortfi lé
Smör till bryning
Potatis- och jordärts-
kockspuré:
500 g potatis (gärna 
mandel)
300 g jordärtskockor
ca 1½ dl grädde
20 g smör
ca ½ tsk salt, fi nmalen 
svart (eller vit) peppar
Rödvinssås:
stekskyn + 4 dl vatten
1 msk koncentrerad vilt-
fond
2 dl rödvin
1 kvist rosmarin (alter-
nativt ½ tsk torkad)
4-6 st hela enbär
1 fi nhackad schalot-
tenlök
½-1 msk socker
smaka av med salt, 
svartpeppar
majsena redning eller 

majsstärkelse utrört i 
vatten

Tillagning

 1  Putsa fi lén fri från 
eventuella senor och 
hinnor. Gnid in med salt 
och nymalen svartpep-
par. Bryn runtom i smör 
på hög värme och lägg 
sedan över i en ugns-
fast form (Obs diska ej ur 
pannan) Stick in en stek-
termometer i mitten. 
Stek klar i nedre delen av 
ugnen på 125 grader tills 
innertemperaturen är 
56 grader. Låt vila 10 mi-
nuter under folie innan 
den skärs upp i skivor.

 PURÉ:  Kan gärna för-
beredas och/eller göras 
helt klar innan köttet, så 
är det momentet klart. 
Skala potatis och jord-
ärtskockor, dela i min-
dre bitar och låt koka 
mjuka i lättsaltat vatten. 
Jordärtskockor behöver 
koka längre tid än pota-
tisen så antingen skärs 
dem i mindre bitar eller 
kokas i separat kastrull 
eller läggs ner senare än 

potatisen. Häll av kok-
vattnet och låt ånga av 
någon minut innan de 
läggs tillbaks i kokkast-
rullen (gärna urdiskad). 
Potatis och skockor ska 
nu mosas släta, anting-
en genom att stampa 
med potatisstöt eller 
pressa. Mos/puré har 
en tendens att bli segt 
likt tapetklister med el-
visp eller matbereda-
re då det bearbetas för 
länge. Vänd ner rums-
varmt smör och grädde 
och arbeta hastigt ihop 
till en fi n puré med bal-
longvisp eller slickepott. 
Smaka av med salt lite 
i sänder. Låt vila under 
lock medans resten blir 
klart och ge en snabb 
uppvärmning om så be-
hövs innan servering.

 SÅS:  Görs medans köt-
tet är i ugnen. Vispa ur 
stekpannan där köttet 
brynts med vatten un-
der kraftig värme, så går 
inga smaker till spillo. Häll 
över i en kastrull. Tillsätt 
fond, vin, rosmarin, en-
bär och schalottenlök. 
Koka ihop ca 10 minuter 

innan kryddorna silas 
bort genom en fi nmaskig 
sil. Smaka av med socker, 
salt och svartpeppar och 
red eventuellt såsen om 
ni vill ha en tjockare kon-
sistens.

3 Hallon-
cheesecake
Cheesecake går hem 
hos alla!

Ingredienser
1½ förpackning oreo-
kakor
5 msk smält smör
Fyllning:
4 ägg
2 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
200 g Philadelphiaost
300 g frysta hallon, nå-
got tinade
3 dl vispgrädde

Tillagning

 1  Mixa kakorna och 
blanda med smöret. 
Tryck ut i en form med 
löstagbar kant som är 
ungefär 22 cm i diameter.

 2  Separera äggen och 
lägg gulorna i en skål 

och vitorna i en annan. 
OBS: skålarna måste 
vara helt rena!

 3  Tillsätt Philadelphia-
ost, socker och vanilj-
socker i skålen med ägg-
gulor och rör ihop.

 4  Vispa äggvitorna 
hårt med en elvisp så 
att skålen går att hålla 
upp och ner utan att nå-
got rinner ut.

 5  Vispa grädden rätt 
så hårt i en tredje bunke 
och blanda sedan i hal-
lonen. Vispa ihop allt så 
att det blandas. Blanda 
ihop grädd- och hallon-
vispet med äggsmeten. 
Vänd till sist ner äggvi-
tevispet försiktigt med 
en slickepott.

 6  Häll hallonsmeten 
i formen ovanpå oreo-
bottnen. Frys i minst 5 
timmar (eller över nat-
ten). Ta gärna fram 
cheesecaken en stund 
innan den ska ätas – un-
gefär 15 minuter före, 
så att den inte är stel-
frusen.

MAT MED INGRID PERSSON

Mat att fi ra det nya året med

 RECEPT  God Jul på er, mina matglada vänner! Dopparedagen har äntligen kommit och jag hoppas att ni alla får en fan-
tastisk dag med massvis av smarrig mat och härlig gemenskap. Året som gått sjunger på sista versen och inom kort är 
tiden inne att skåla in det nya. Allt ljus i dag på den stundande nyårsaftonen då vi gärna unnar oss någonting gott och 
lyxigt. Är inte nyårsmenyn redan spikad och klar så kommer här ett säkert tips på en helsjyst nyårsmeny att bjuda på till 
årets sista fest. Trerätters givetvis med genomgående klassiska smaker.

 1 

 3 

 2 
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CITY UMEÅ MVG GALLERIAN

AKTUELLA 
ERBJUDANDEN 

21/12–27/12

ÖPPET
JULAFTON  8-15

ÖVRIGA DAGAR 8–20

GRILLADE TJOCKA REVBENSSPJÄLL.
Nyhléns Hugosons. Grillad i butik.

GRILJERAD 
SKINKA. 

Bröderna Nilsson. 
I bit, skivad. 

Jfr-pris 129:-/kg.

ALADDIN/PARADIS.
Marabou. Välj mellan olika sorter.

CLEMENTINER.
Marocko. Klass 1. Max 5 kg/hushåll.

69)=K
12)=H

35kS 10kK

GRILLAD 
I BUTIK

Vi ön� �  god j� !

Gammlia Umeå 
www.vbm.se

TA EN PAUS 
GÅ PÅ MUSEUM
VI HAR ÖPPET 

NÄR DU ÄR LEDIG

25 december–6 januari 
kl 11–17

Nyårsafton stängt



28
Totalt Umeå • Torsdag 24 december—onsdag 30 december 2015

HISTORIA

25 ÅR SEDAN50 ÅR SEDAN100 ÅR SEDAN

UMEÅS HISTORIA
VARJE VECKA GÖR VI ETT NEDSLAG I UMEÅS FÖRFLUTNA.
Totalt Umeå i samarbete med Västerbottens museum. 

1887  Den 24 december 1887 
brann Umeå stads kyrka 

ner.  ”Ett hemskt, men grant skådespel” 
enligt kyrkoherden. Branden var ett 
mycket hårt bakslag för stadsborna.

1915 Den svåra kölden med åtföljande rubbningar 
i järnvägstrafi ken ha vållat mycket obehag 

i många hem i jul. Så svåra tågförseningar som under denna jul 
har aldrig förekommit så länge järnvägen funnits här. Till och 
med tåget som skulle föra kyrkobesökare från julottan blev för-
senat. “Att stå ute i 35 graders köld och vänta på ett Grönkö-
pingståg är icke ägnat till kristlig uppbyggelse och bidrager föga 
att höja en rätt julstämning.” Det stod i VK den 28 december. 
I samma nummer “Herr Adolf Lundgren i Vännfors hade inlämnat 
en förlovningsannons till ett föregående nummer av Västerbot-
tens-Kuriren och den hade införts då vi ej hade någon anled-
ning att betvivla annonsens äkthet. Vi skola emellertid göra allt 
vad vi kunna för att upptäcka förfalskaren, varefter det ska bli ett 
nöje att befordra lymmeln till en kännbar näpst som förtar både 
honom och andra lusten att vidare försöka sig på dylika experi-
ment.”

1965 Umeå upplevde den snörikaste julen på många 
år. Brevbärarna slet och vinglade på sina cyklar, 

folk fi ck snö i skoskaften, bilisterna sopade sina bilar rena och 
svor bitterliga över föret. I VK skrev man den 
27 december “Alla vet vi hur det ser ut när man rört 
om i en myrstack. Så såg det ut i Umeå uthamn när 
alla snöröjningsfordon och lasttruckar pilade 
förbi varandra kors och tvärs för att sopa 
undan all snö som vräkte”. Samtidigt skulle 
de inneliggande handelsfartygen förses med 
last av olika slag. Den här gången vann dock 
ovädret över människan i uthamnen. Endast 
två timmars aktivt arbete tillät snöyran och 
de 110 stuveriarbetarna fi ck gå hem.

1990Hjältarna återvände till Umeå. Natten till den 
27 december var natten då alla Umeås förlo-

rade söner återvände till stan. Folkbladet skrev om Europe-
gitaristen Kee Marcello och gänget som bjöd på årets 

stora musikaliska upplevelse. Yngwie Malmsteen skulle 
också varit på plats, men blev förhindrad på grund av 

familjeskäl. Denna kväll fanns dock så många rockhjältar 
på plats att man inte behövde sakna honom. Drygt 300 

personer hade lyckats ta sig in på Scharinska villan som 
kokade av entusiasm. Rykten hade länge surrat om vilka 

stjärnor som skulle äntra scenen. Förutom 
Marcello var även bland andra Bröderna 
Grund och Tomas Persson från bandet 

Alien på plats. 

Nyårsafton för 51 år sedan fi rades sammanslagning-
en av Umeå stad och Umeå landskommun med folk-
fest och ett jättefyrverkeri. Sammanslagningen gjorde 

den nya staden till den näst största i landet vad gäller 
ytvidden, och till tredje största stad i Norrland i folk-
mängd räknat, med 47 268 personer. På bilden syns 

från vänster Pontus Lindgren, Ingegerd Strömberg, 
Bo Sandberg och Anita Johanson under ett regn av 
fyrverkerier.

Storstad över en natt

 
Förråd och lager

för både företag och privatpersoner. 
Du kan även låna släpvagn och hyra skåpbil av oss! 

Öppet nästan dygnet runt, 7 dagar i veckan, året runt. Nybyggda, var-
ma och ventilerade lokaler. Inhägnade, larmade och videoövervakade.

Tegs Förråd & Lager Lärlingsgatan 32, 090–77 60 30 
www.tegsforradlager.se

Magasinera 

ditt bohag 

hos oss!

Jörgen Sjöberg 070-340 34 80 Tomas Rehn 070-517 72 61

VI KAN VATTEN- &
ENERGIBORRNING
Vi har mer än 20 års erfarenhet!

www.brunnsborrarna.se
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GRATTIS

FÖDDA

BRÖLLOP

Vårt charmtroll Sara Persson-
Landby fyller 7 år den 26 /12. 
Grattiskramar från Jennifer, 
Amanda, mamma och pappa.

Grattis guldklimparna Lionel, 
2 år den 23 december, och 
Ludwig, 4 år den 24 december! 
Puss från mamma och pappa!

GRATTIS! Oliver Loisel Holm-
sund 8 år på Juldagen. Många 
kramar från familjen, mormor 
och morfar och övriga släkten.

 Anna och Lars Berge, Umeå, 
fi ck den 23 augusti på Umeå 
BB en fl icka, Ellen, som vägde 
3535 gram och var 48 cm 
lång. Storasyster heter Maja. 

Grattis på 1 årsdagen fi naste 
lilla Ebbot.
Vår glädjespridare! Vi älskar 
dig! Kram Mamma och Pappa

 Jenny Johansson och Michael 
Sjögren, Umeå, fi ck en fl icka, 
Charlie, den 28 augusti på 
Umeå BB. Hon vägde 2690 
gram och var 48 cm lång. 
Foto: FotaDig.nu 

 Emil Renlund och Emma 
Lindström fi ck den 19 oktober 
en fl icka, Freja, på Umeå BB. 
Hon vägde 2935 gram och var 
47 cm lång. 

 Hej, jag heter Dag och föddes 
den 16/11 -15. Vikt: 2585 
gram Längd: 43 cm. Livet är 
toppen tillsammans med mina 
föräldrar, Sofi  Hermansson och 
Daniel Torrkulla. 

 Anna och James Cooper, 
Umeå, fi ck den 27 juni på 
Umeå BB en pojke, Sam, som 
vägde 3665 gram och var 52 
cm lång. 

 Den 28/11 vigdes Mona Olofsson och Thomas Skoglund i 
Skeppsviks Herrgård Tack till alla som var med och delade vår 
dag. Med på bilden är barnbarnen Linus och Lukas. 

 Foto: Jonas Olofsson 

Vår solstråle Ivan Berggren fyl-
ler 3 år sön 20/12. Grattiskra-
mar från mamma och pappa

Thea Sandström, Grisbacka, 
fyller 8 år den 19 december. 
Grattiskramar från mamma, 
pappa och syskonen.

Grattis gulliga Frans Thunberg 
på 1-års dagen önskar Farmor 
Farfar och Farbror Daniel.

Vår sötnos Lova Sandström, 
Klabböle fyller 6 år imorgon.
Grattiskramar från mamma 
pappa Albin och Rasmus

Grattiskramar till vår fi na 
7-åring Viktor Mikaelsson på 
Grubbe från Lovisa, mamma 
och pappa.

Vår solstråle Tara fyller 3 år 
den 20/12. Massa pussar och 
kramar från Mamma, Chris och 
resten av familjen!

Grattis vår älskade Amanda 
Nilsson, Innertavle, 7 år på 
julafton! Kramar från pappa, 
mamma och lillasyster Nelly.

Grattis älskade Viggo på din 
2årsdag den 26e december. 
Önskar Farmor, Farfar, Viktoria 
& Susanne. Vi älskar dej!

Vi vill fi ra fi naste Rasmus som 
fyller 7 år idag den 21/12!!
Kramar från mamma, pappa, 
Oliver & Maximilian

Ett stort GRATTIS till Jakob 
Bergman som fyller 9 år den 
24/12. Många grattiskramar 
från Hanna, mamma & pappa.

Vår älskade dotter Tilda, fyller 
1 år idag. Varma gratulationer 
önskar mor och far!

Från producenterna av Trollkarlen från OZ kommer nuFrån producenterna av Trollkarlen från OZ kommer nu
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KÖP ROLIGASTE JULKLAPPEN!KÖP ROLIGASTE JULKLAPPEN!

BARN- & VUXENENSEMBLE. MANUS & REGI: ROBERT DRÖSEBARN- & VUXENENSEMBLE. MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE

YOHIO, NANNE GRÖNVALL
ELLEN BERGSTRÖM, KALLE RYDBERG

YOHIO, NANNE GRÖNVALL
ELLEN BERGSTRÖM, KALLE RYDBERG

EXEL ARENA, UMEÅ
FRE 13 MAJ 18.00, 2016
EXEL ARENA, UMEÅ

FRE 13 MAJ 18.00, 2016

Boka nu!  
Biljett Centrum 090-13 31 80. www.drosenorberg.se 

Boka nu!  
Biljett Centrum 090-13 31 80. www.drosenorberg.se 

ENDAST 1 FÖREST.ENDAST 1 FÖREST.

En julgåva � ll
På Flykt Umeå?

Tel. 090-205 96 10     www.umeakretsarna.se

Besök Röda Korsets butiker eller vår 
hemsida och ta del av hur du, ditt 
företag eller din förening kan bidra 
till ett humant och respektfullt be-
mötande av asylsökande i Umeå.

Säg Nej 
till cancer!

Bli månadsgivare
på cancerfonden.se/nej

Vem 
vill du 
fi ra?
Boka din annons på 
vk.se/familjeannonser

Grattis till vår fi na storkille El-
ton Lidqvist, Umeå, som fyller 
9 år den 26 dec! Kramar från 
mamma, pappa och Ruben
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KNEPIGT

KORSORD & KLURIGHETER

Lös veckans korsord eller sudoku och 
vinn en DubbelTriss eller Trisslotter! 
Varje vecka drar vi 16 vinnare. Du kan 
vinna både på korsordet och på 
 sudokut – och för dubbel vinstchans 
kan du tävla på båda!

Du kan lämna in ditt svar 
på tre olika sätt: 
• Webb: http://respons.wordex.se 
Följ  instruktionerna på webbsidan. 
Pris: 6.30 kronor.
• Telefon: Ring 0944-114 90 02 och knappa in tävlingsnumret 
följt av fyrkant, lösningskoden och fyrkant:
Korsordet: 1583#XXXXX# 
Sudokut: 8123#XXXXX#
Pris: 7 kronor.
• Sms: Skicka ett sms till 727 90. Knappa in WKS (mellanslag) 
tävlingsnummer (mellanslag) och lösningskod:
Korsordet: WKS 1583 XXXXX 
Sudokut: WKS 8123 XXXXX
Pris: 7 kronor plus mobiloperatörens avgift .

Lämna in lösningen senast 24.00 onsdag 30 december 2015.
Lösningar och vinnare presenteras i nästnästa nummer.

Tävlingsregler:
• Du måste vara 18 år för att delta.
• När du ringer eller skickar sms med ditt tävlingsbidrag, så ska ditt 
telefonnummer vara registrerat och inte hemligt. Annars kan vi inte hitta 
dig om du vinner! 

Har du frågor eller synpunkter? Skriv till support@wordex.se

Avkopplat

Sudoku
8123
Så här gör du!

Fyll i de fem 
markerade 
rutorna från 
Sudoku-rutan. 
Välj ett sätt 
att lämna in 
lösningen på. 
När du följer 
instruktionerna 
ersätter du 
XXXXX med 
de siffror du fått 
fram i de rosa 
rutorna.

1 32 4 5

1

3

2

4

5
Exempel: 
A ger siffran 2

När du har översatt 
bokstäverna i de rosa 
rutorna till siffror 
i de vita har du fått 
lösningskoden.

4

Siff ernyckel
Bokstav Siffra

Å–Ä–Ö  1
A–B–C  2
D–E–F  3
G–H–I  4
J–K–L  5
M–N–O  6
P–Q–R–S   7
T–U–V   8
W–X–Y–Z   9

Korsord 1583
1

2

Gör så här:

1  Lös korsordet och fyll i bokstäverna 
i de numrerarde färgade rutorna.

2  Fyll i motsvarande siffra enligt 
siffernyckeln här intill. 

3  Välj ett sätt att lämna in lösningen 
på. När du följer instruktionerna 
ersätter du XXXXX med de siffror 
du fått fram i de vita rutorna.

En DubbelTriss:
Max Charles Gustavsson, Umeå

En Trisslott:
Elisabet Björndal, Vårgårda
Siv Sjögren, Svanesund

Två Minitriss:
Karin Emilsson Zakhar, Hedemora 
Lena Torkkeli-Jonsén, Falun 
Ulf Sjögren, Sunnansjö 
Birger Ternborg, Torsås 
Leif Johansson, Alingsås

En DubbelTriss:
Annica Larsson, Långshyttan

En Trisslott:
Stig Bertil Svensson, Alingsås
Sten Åke & Gärdy Jakobsson, Ludvika

Två Minitriss:
Thure Klintman, Borlänge 
Kjell Bredhult, Umeå 
Stina Tayebi, Stenungsund 
Bo Lenberg, Onsala 
Mona Ann-Gerd Ädel, Falun

Vi vann vecka 50!

Lösningar vecka 50

Rätt koder:
Krysset: 75277/skarp
Sudoku: 97776

Krysset Sudoku

Tävla och vinn!

6 7 3 1 5
9 8 5

3 7 2 8
8 9 1

1 3 4 9
5 8 2 7 3

3 7 4 2
1 6 7 9

2 6 9 5

9 1 8 6 7 5 2 4 3
5 6 4 2 3 8 7 9 1
2 3 7 4 1 9 8 6 5
7 5 6 3 2 1 4 8 9
4 8 2 5 9 7 3 1 6
1 9 3 8 6 4 5 7 2
6 7 5 9 4 3 1 2 8
8 2 1 7 5 6 9 3 4
3 4 9 1 8 2 6 5 7

090 - 180 433
Ersboda, Kylgränd 6

090 - 131 890
City, Skolgatan 53

saxarna
önskar vi alla nya som gamla kunder!k i ll l k d !

PETRA MEDE
DEN OFRIVILLIGA

DIVAN
SAGATEATERN, UMEÅ

KL 19:00, 3–4 MARS, 2016

ELDNINGSOLJA
DIESEL

SMÖRJMEDEL 

RING 020-420 420
eller 090-14 99 00

Boka keramisk lackförsegling i dag!

Formvägen 9, Ersboda  •  090-18 90 50  •  www.bvsumea.se

Gilla oss på
Besök vår
Blocket-butik
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TORSDAG
24 december

 JUL  Fira jul i Gris-
backakyrkan, start 
12.00.

 JUL  Fira jul i försam-
lingsgården, Östra Es-
planaden 9, 13.00-
16.00.

FREDAG
25 december

 MUSIK  Linda Lou 
and the Hiwatts, Pep-
pes, 22.00-01.00.

 UTSTÄLLNING  
”Syrien” en utställning 
med bilder tagna av
Niclas Hammarström, 
Västerbottens museum, 
10.00–17.00.

 KLUBB  Hemvändar-
kväll, Club 40 på TC och 
Äpplet, 21.00-02.00.

 UTSTÄLLNING  
”Flykt” bilder som rör de 
60 miljoner människ-
or på fl ykt i världen. Av 
Anders Hansson, Väs-
terbottens museum, 
10.00-17.00.

 JUL  Jul i Grisbackakyr-
kan. Från klockan 12.00 
på julafton till eftermid-
dagen på juldagen. 

 MUSIK  Hårdrockda-
gen på Guitars, 21.00-
02.00.

 KLUBB  Hemvändar-
kväll på Oasen, 21.00-
01.00.

 MUSIK  Labyrint på 
Corona, 21.00-02.00.

LÖRDAG
26 december

 ANNANDAGFEST   
Annandagen på Guitars 
med livemusik av Nasty 
music, 20.00-02.00.

 MUSIK  Nause på 
Corona, 21.00-02.00.

 TRAV  Mellandags-
trav på Umåker, v65, 
första start 18.55.

 HÖGMÄSSA  Ge-
mensam högmässa 
i Umeå stads kyrka, 
11.00.

 GUDSTJÄNST  An-

nandagsgudstjänst i 
Ålidhemskyrkan, 18.00.

 MUSIK  Dirty Har-
rys på Peppes, 22.00-
01.00.

 KLUBB  Hemvän-
darfest på Rex, 22.00-
02.00.

 GUDSTJÄNST  
Annandagsgudstjänst i 
Degernäs missionshus. 
Taxi avgår från Tegs för-
samlingsgård 10.30.

 KLUBB  Hemvändar-
fest ”Folkets bas” på 
Äpplet och TC, 20.00-
02.00.

 GUDSTJÄNST  Mu-
sikgudstjänst i Maria-
kyrkan, 18.00.

 KYRKLIGT  Ord och 
ton i juletid i Backens 
kyrka, 15.00.

 KLUBB  Oasen, Gott-
hards krog, 21.00-
02.00.

SÖNDAG
27 december

 TEATER  ”En kvinna 
i svart”, Profi lteatern, 
19.00-21.00.

 DANS  Bugg och 
fox, Umeå dansimpe-
rium, industrivägen 12, 
18.30-22.00.

 UTSTÄLLNING  
”Figurer i akvarell”, en 
utställning av Peter An-
dersson, Ålidhemsbibli-
oteket, 12.00-16.00.

 GUDSTJÄNST  Ge-
mensam gudstjänst i 
Ersbodakyrkan, 11.00.

 SPEL  Ta med dina 
spelkort och var med 
på Pokémonturnering 
hos Collectors point, 
Västra Esplanaden 8, 
12.30.

MÅNDAG
28 december

 POESI  Mauritz 
Tistelö, poesi och per-
formance, Väven, 15.00.

 MOTORKVÄLL  
Nalta motorcykelklubb 
och garage på Krono-
parken, 18.00-20.00.

 UNGDOMAR  Jul-

lovsöppet på Sävar fri-
tidsgård, måndag och 
tisdag, 18.00-21.00.

 TEATER  ”En kvinna 
i svart”, Profi lteatern, 
19.00-21.00.

 UNGDOMAR  För-
längda öppettider på 
Sjöfrugården, mån-
dag och tisdag, 18.00-
22.00.

TISDAG
29 december

 ISHOCKEY  Björklö-
ven möter AIK hemma. 
T3-center, 19.00.

 MUSIK  kom och hylla 
idolerna Simon Zion, 
Martin Almgren, Aman-
da Winberg och Mag-
nus Englund i Iduntea-
tern, Umeå folkets hus, 
12.00.

 TEATER  ”En kvinna 
i svart”, Profi lteatern, 
19.00-21.00.

ONSDAG
30 december

 TEATER  ”En kvinna 
i svart”, Profi lteatern, 
19.00-21.00.

 UTSTÄLLNING  
Visning av Bildmuseets 
utställningar. Visningen 
tar ungefär en halvtim-
me, Bildmuseet, 12.30.

TORSDAG
31 december

 VINTERPRAT  Live 
vinterprat med Olof 
Wretling, Idun, 13.00-
14.30.

 VIGSEL  Drop-in vig-
sel i Umeå stads kyrka, 
Holmsunds kyrka och 
Backens kyrka. Alla par 
som kommer innan 
klockan tre är garan-
terad vigsel, 10.00-
15.00.

 NYÅRSFIRANDE  
Det traditionella nyårs-
fi randet, i år med med 
tal, musik med Simon 
Zion och fyrverkerier, 
Skeppsbron, 22.30-
00.02.

 UTSTÄLLNING  ”47 
fotografi ska uttryck” 
av Sune Jonsson, Väs-
terbottens museum, 
10.00-17.00.

 NYÅRSFIRANDE  
Vän i Umeå fi rar nyår, 
Mariakyrkan, 18.00.

 KLUBB  Nyårsfest på 
Rex, 21.00-02.00.

FREDAG
1 januari

 GUDSTJÄNST  Fre-
dagsgudstjänst i Back-
ens kyrka, 15.00.

UTSTÄLLNING  
”Bedagade” en inspi-
rationsutställning av 
textilkonstnären och 
bildpedagogen Karin 
Furness, Västerbottens 
museum, 11.00-17.00.

LÖRDAG
2 januari

 PYSSEL  Skapa med 
det du gillar, t ex  måla, 
scrappa, sticka. Tavelsjö 
kyrka, 10.00.

SÖNDAG
3 januari

 MUSIK  Konsert med 
panfl öjtens drottning 
Dana Dragomir, Backens 
kyrka, 18.00.

 DANS  Tangokafé 
på Bokkafé Pilgatan, 
18.00-20.30.

MÅNDAG
4 januari

 MOTORKVÄLL  
Nalta motorcykelklubb 
och garage på Krono-
parken, 18.00-20.00.

TISDAG
5 januari

 KLUBB  ”Hela huset 
gungar” hemvändarfest 
på Umeå folkets hus, 
21.00. 

 REVY  Flurkmarksa-
matörerna ger i år fö-
reställningen ”SWISH”, 
Flurkmarks klubbstuga, 
08.00-17.00.

 MUSIK  Trettondags-
blues med, Wolfman 
Jack, Little B and his 
band, Shake down och 
Strange brew på Dros-
kan, 21.00-01.00. 

ONSDAG
6 januari

 KYRKLIGT  För-
eningen bjuder på 
grötfest och julunder-
hållning, Hissjö EFS, 
14.00.

TORSDAG
7 januari

 TV-SPEL  Tv-
spelsjam ”Förutom 
möjligheten till att 
spela tv-spel, gamla 
som nya, så erbjuds 
föreläsningar, work-
shops, tv-speltur-
neringar och mycket 
mer!” Kulturhuset 
Klossen på Ålidhem, 
15.00. Pågår till den
10 januari 18.00. 

 ISHOCKEY  Björk-
löven möter Mora IK. 
T3-center, 19.00.

FREDAG
8 januari

 BARN  Sagoklubben 
på Umeå stadsbibliotek, 
från 3 år, 10.00-10.30.

 REVY  Flurkmarksa-
matörerna ger i år fö-
reställningen ”SWISH”, 
Flurkmarks klubbstuga, 
19.00-21.15.

 BERÄTTARKAFÉ  
Berätta eller lyssna till 
andras berättelser, Kafé 
kom in, 13.00-14.00.

LÖRDAG
9 januari

 YOGA  Prova på Yoga 
gratis på Umeå Yoga-
skola, Skolgatan 95, 
10.00-11.00 och 11.30-
12.30.

 DANS  Squaredance-
festival, Gräddvägen 
15A, 11.00-18.00.

 REVY  Flurkmarksa-
matörerna ger i år fö-
reställningen ”SWISH”, 
Flurkmarks klubbstuga, 
19.00-21.15.

SÖNDAG
10 januari

 CURLING  Prova på 
curling. Gratis för barn 
under 18 år. Curlinghal-
len, 14.00-16.00.

 JULGRANS-
PLUNDRING  Dans, 
sång och alla barn får en 
påse med lite smått och 

gott, Östra Ersbodasko-
lans matsal och gym-
nastiksal, 13.30.

 REVY  Flurkmarksa-
matörerna ger i år fö-
reställningen ”SWISH”, 
Flurkmarks klubbstuga, 
19.00-21.15.

MÅNDAG
11 januari

 MOTORKVÄLL  
Nalta motorcykelklubb 
och garage på Krono-
parken, 18.00-20.00.

 CURLING  Juniorträ-
ningar i curling, prova på 
gratis för barn under 18 
år. Curlinghallen, 18.00-
19.30.

TISDAG
12 januari

 PYSSEL  Stickkafé
i Gör-det-själv, Plan 2 
Väven, 18.00-20.00.

ONSDAG
13 januari

 DANS  Dans med mu-
sik från Micke Franzen 
på Oasen i Nordmaling, 
18.00-21.00.

 POESI  Poetry slam, 
en tävling i estradpoesi, 
Västerbottens museum, 
18.00-20.30.

 DATOR  Öppen kod-  
och designkväll, Acino 
Academy, Västra Norr-
landsgatan 22A, 
17.30–21.30.

PÅ GÅNG
I VECKAN

Firande. Traditionsenligt välkomnas det nya året med fyrverkerier.  FOTO: HENRIK KARMEHAG

TC BAR &
RESTAURANG

www.teatercafet.se  

Vi på TC önskar alla våra gäster en God Jul 
och ett riktigt Gott Nytt År.

Vi börjar 2016 med att byta meny där vår
köksmästare presenterar nya spännande 
smakkombinationer.



ERBJUDANDEN VECKA 52 22/12–27/12UMEÅ

100:-  
RABATT PÅ 
JULM ATEN*
Välkommen in 
så berättar 
vi mer.

 * GÄLLER DE MED MINST 10 000 POÄNG PÅ SITT MEDMERAKORT

10kS

18)=H

DELIKATESSEN ERBJUDER!

LANTPATE
Ridderheims. Jfr-pris 129:-/kg.

SKIVAD LAX
Coop. Välj mellan rökt och gravad lax. 200 g. 
Jfr-pris 125:-/kg. Max 2 st/medlem.

ALADDIN/PARADIS
Marabou. Välj mellan olika sorter. 400–500 g. Jfr-pris 70-87:50/kg. Max 2 st/hushåll.

35k/st  

DELIKATESSEN ERBJUDER!

DELIKATESSEN ERBJUDER!

GRILJERAD JULSKINKA
Över disk. Jfr-pris 189:-/kg.

79kK

89kK

GRILLADE SPJÄLL 
Sverige. Tjocka.

12)=H

BLODAPELSINER I NÄT
Italien. 1 kg.

HEL LAXFILÉ. Sjöboden/Norge. 
Odlad. Latin:Salmo Salar. Max 2st/hushåll.

KÖTTBULLAR
Tulip. Kylda. 800 g. Jfr-pris 37:38/kg.

25kS
Medlemspris

29)=S
Medlemspris

RIKTIGT GOD JUL
VI ÖNSKAR ER ALLA EN

BRYSSELKÅL I NÄT
Holland. Klass 1. 2x500 g. Jfr-pris 15:-/kg.

2 för

15kKAFFE/
EKOLOGISKT KAFFE
Classic/Arvid Nordquist/Arvid Selection. 
Välj mellan olika sorter. 450-500 g. 
Jfr-pris 39:80-44:22/kg. Max 2 st/medlem. 

Medlemspris

19)=/st  


