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Hurra – Vasaplan
fyller nummer 50!

R

unt jul 2009 kom det första numret av tidningen Vasaplan
ut. Ett litet entustiastiskt gäng såg behovet av en tidning
som på olika sätt kunde stötta människor i socialt utsatta
situationer och tog upp frågor som var viktiga för samma
grupp. På sitt trettonde år är Vasaplan lika viktig.

Under åren har många engagerade personer arbetat med tidningen.
Jag har bara varit med i ett år men har under det året fått så mycket positivt gensvar från berörda, läsare, politiker och annonsörer. Vasaplan är
en tidning som många känner till och som många har en positiv upplevelse av och det är verkligen roligt!
Tack vare att läsare köper tidningen, att annonsörer annonserar och
sponsorer stöttar kan Vasaplan fortsätta att finnas och ta upp angelägna
frågor också i framtiden!
En viktig fråga som vi lyfter fram i det här numret är bostäder. Vem
ska i framtiden ha möjlighet att bo i en bra bostad till en rimlig kostnad?
Bostadspriser och hyror har skenat och det skapar lätt ett segregerat
samhälle, där den som har det väl förspänt bor i det fina området medan
den som har en tunn börs får nöja sig med vad som blir över. Läs vad My
Starbrink från Umeå kommit fram till när hon har tittat närmare på
den här frågan.
Sommarön Holmön lever också på vintern. Vasaplan har besökt
ön där isen och vädret styr och ställer med vardagen, och där
hjälpas åt och gemenskap är två måsten för att
tillvaron ska fungera.
Möt också Larsa Åhlén – som efter år av
turbulent leverne blev nykter och sedan
ägnat sig åt att stötta andra. »Hur illa det
än varit så går det att vända« säger Larsa.
Idag lever han ett lugnt liv med sambo och
vovve.

Med hopp om god läsning av
Vasaplan nummer 50!
www.vasaplan.nu
Anette Olofsson | Chefredaktör

KÖP VASAPLAN PÅ STAN!
För Vasaplans försäljare på gator och torg är ersättningen för
tidningsförsäljningen en viktig inkomstkälla. Överskottet av
försäljningen går till människor i socialt utsatta situationer.
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Tidningen säljs utanför flera butiker i
Umeå samt på Bakfickan, Sveagatan 7,
och på Kärngården, Renmarkstorget 11.
Prenumerera på Vasaplan i digital form
– mejla till info@vasaplan.nu
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ANSLAGET är för dig som vill skriva några enkla rader
eller en längre text. Skriv om något du blir glad över, arg
på eller om din längtan … Lämna texten på Bakfickan,
Kärngården eller mejla anette.olofsson@vasaplan.nu

Snabba steg
Löven spricker ut
I vårens tid
Ett utlopp av
energi
En dag ska solen
lysa klart

Ensam och tärd i livets karga värld
Soppkök och mänsklig kontakt
Närhet värme en daglig jakt
Frustration utanförskap
Enkelt och obekvämt
Rester från någons mat
Jag är här och nu
Min fråga är var är du
Tystnaden är skön
Mörkret omsluter mig här
Livet är hos mig
Ensam och tärd
I livets karga värld
Soppkök och mänsklig kontakt
Närhet värme en daglig jakt
Frustration utanförskap
Enkelt och obekvämt
Rester från någons mat
Jag är här och nu
Min fråga är
Var är du
Ann-Louise Strandberg
Skrivklådan Kärngården

Så gå ut min vän och
välsigna våren
Jag dansar på
livets egg
Likt en gasell springer
jag med lätta steg
Som örnen flyger högt
och ser höga berg och
djupa dalar
Så är mitt liv en spiral
utan början och slut
Jag är och inte är
Höstens alla färger glänste ikapp
med dina kopparfärgade ögon
Blixtrande ibland och
mjuka av ömhet ibland
Men tårarna på min kind
sade något annat
Tusen och åter
tusen år
Reinkarnerade vi
tillsammans
Var vårat öde att
aldrig gå tillsammans

Morgonfrukosten
Solen lyser inom mig
Allt blir bra till slut

Tröstande ord från våran Gud
Sade att tiden snart är
inne
Lars Blomberg

Julia Lundquist
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HALLÅ DÄR

Stina A. Geze
lius!

or dför a n
Vasa pl a n so de för Kultur för ening
m ger u t tid
ningen Vasa en
pl a n

arbete som vi alla gör runt tidningen
och ödmjukhet inför de människor
vi möter. Det är också fantastiskt att
vi har sponsorer, annonsörer, företag
och enskilda som stöttar och arbetar
utan ersättning för oss, och förstås
tidningsköpare. Allas stöd gör det
möjligt att ge ut Vasaplan.

Tidningen ges ut av Kulturföreningen
Vasaplan. Föreningen har breddat sin
verksamhet på senare tid. Vad vill ni
åstadkomma?
Tidningen Vasaplan har funnits
sedan 2009 och firar 50 nummer.
Varför behövs Vasaplan?

– Bara att den funnits sedan 2009
visar hur viktig den är. Målet är att
fortsätta att vara aktuella och att vara
en röst för vår målgrupp så att den
inte glöms bort i samhällsdebatten.
Våra säljare behöver sin försäljning
men inte bara för att förtjänsten utan
också för att möta andra människor,
ta ansvar och passa tider – vilket kan
vara stora hinder för många. Att finnas med i ett sammanhang och med
stolthet säga »Jag säljer Vasaplan«
när någon frågar vad man gör, är
också viktigt.
– Ersättningen till försäljarna
är 50 procent av tidningens försäljningspris. Resten av överskottet
går till Kulturföreningen Vasaplans
arbete för människor i socialt utsatta
situationer – i år har överskottet gått
till presentkort att köpa kläder, mat,
frisörbesök, bussresor med mera.
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Tidningen har utvecklats en hel del.
Vad vill ni att Vasaplan ska vara för
tidning?

– Det ska vara en tidning som vågar
skriva om känsliga ämnen, som kan
beröra läsarna, påverka samhället
och bidra till en ökad solidaritet mellan människor. Vi ska belysa frågor
som berör människor som lever i
socialt utsatta situationer. Det kan
handla om allt ifrån den som är beroende av alkohol och andra droger till
den som är arbetslös, ensamstående
förälder eller har skör psykisk hälsa.
Vi vill göra en tidning där många hittar något att läsa om – vi vill att våra
läsare ska längta efter nästa nummer.

Vasaplans systertidningar heter
Situation Stockholm och Faktum
(Göteborg). Vad tänker du om att
leda en förening som ger ut en av tre
gatutidningar i Sverige?
– Stolthet och ödmjukhet är de ord
som jag tänker på. Stolthet över det

– Vi ska värna och försvara alla
människors lika värde och frihet och
stödja människor som lever i socialt
utsatta livssituationer. Arbetet ska
ske i enlighet med FN:s globala mål.
Vi ska också delta i samhällsdebatten
och vara med på mässor och annat
för att göra föreningen och våra mål
synliga.

Hur ser framtiden ut för tidningen
Vasaplan?

– Framtiden ser ljus ut – ekonomin är
i balans och vi får ett härligt stöd
från läsare, annonsörer, sponsorer
och andra. Ibland får vi förfrågningar om att sälja tidningen på
mindre orter och söker därför säljare
i bland annat Holmsund, Vännäs,
Vindeln, Hörnefors och Nordmaling,
och varför inte en tidning i Skellefteå
också? Vasaplan Umeå och Vasaplan
Skellefteå låter som en rimlig utmaning.
Text: Anette Olofsson
Foto: Curt Dahlgren
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Hurra!

Tidningen Vasaplan
fyller nummer 50!
För 50 nummer sedan, i
december 2009, startade
gatutidningen Vasaplan i
Umeå. En viktig uppgift var
att ge röst åt utsatta människor som sällan får ta plats
i offentligheten – och så har
det fortsatt.
Förebilden var Situation Stockholm
som i första hand värnar hemlösa,
medan Vasaplan redan då omfattade människor i många olika socialt

utsatta situationer.
Några av eldsjälarna runt tidningen
vid starten var Lars-Erik »Larsa«
Åhlén, Leif Stenberg (som gick bort
2019), journalisten Johanna Fredriksson, Susanne Da Zayo Bergström och
reklamaren Morgan Wernqvist. Goda
krafter som tillsammans skapade en
viktig och läsvärd tidning.
– Annonsörerna ställde gärna upp
för den goda saken, berättar Morgan
Wernqvist.
Och intresset var stort när Vasaplan började säljas.
– Köparna kom och letade upp oss
försäljare, minns Larsa Åhlén.

Genom åren har redaktörer, skribenter och fotografer skrivit, fotograferat
och illustrerat. Kulturföreningen
Vasaplan som ger ut tidningen har
arbetat för tidningens bästa och trots
att det inte alltid varit snitslad bana
har Vasaplan visat sig vara seglivad
och är nu inne på sitt trettonde år.
Tidningens kärna har hela tiden varit
att belysa social utsatthet.
– De frågor som Vasaplan tar upp
kommer alltid att vara angelägna,
säger Larsa Åhlén.
Text: Anette Olofsson

Axplock ur Vasaplans historia
Nr 11 2012 • Livets teater

»Scenen visar en medelålders man.
Alkoholen håller på att lämna hans kropp
efter ett långvarigt missbruk. Han har
just skrivits in på sjukhusets tillnyktringsenhet och befinner sig i ett väntrum. Mannen orkar inte längre. Ångesten kryper i
honom, vassa propellrar som snurrar runt
i magen. Varje minut liknar han vid att
ligga en månad i gipsvagga.«
Om teatergruppen Tro, hopp och kärlek
som spelade en scen ur »Verandan« på
Bokkafé Pilgatan.
Text: Leif Stenberg | Foto: Lars Öberg
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Nr 40 2019 • OCH GIVE OSS FRID

»Vardag i sanatoriets samlingssal. I små
grupper satt eller stod ungdomar kring
spelbräden av olika slag. Snyggt klädda,
till synes absolut friska, sorglösa, unga
människor som hade det bra. Men vid
pianot fanns en lungsotsromanhjälte i
alla fall, en mager, blek, storögd, tjugofemåring. Bara uttrycket i ögonen var inte
det rätta. Inte ädelt och drömmande och
martyriskt undergivet utan isigt och dött.
Han spelade jazz …«
2019 publicerade Vasaplan en tidigare
opublicerad novell av Sara Lidman, som
skrevs efter att hon behandlats mot lungsot på sanatoriet i Hällnäs, under pseudonymen Laila Danell. Kulturskribenten Erik
Jonsson var den som fann novellen.
Text: Erik Jonsson | Foto: Curt Dahlgren

Nr 16/17 2013 • ÁHPI

»Sofia Jannok släppte sitt tredje album. Därefter har hon varit
på resande fot med ett fullspäckat turnéschema, men hon störs
inte av ett kringflackande liv. Bopålarna finns fast rotade både
hemma i Seidegava och i Umeå. Om än fortfarande balanserande mellan två skilda kulturer, den samiska och den där andra.«
Text: Ingela Lundberg | Foto: Elin Berge

Nr 11 2012 • SPETZIG HUMOR

»19 år ung håller William Spetz på att växa ur skrattkostymen.
Youtubesketcherna är historia och nu hägrar scenkonst med
allvarligare botten. Men humorn förblir en väsentlig del av stjärnans liv. Liksom Umeå.
– Här känner jag harmoni, säger William, när Vasaplan träffar
honom på hemmaplan.«
Text: Bertholof Brännström| Foto: Johan Gunséus

Nr 47 2021 • VASAPLANS SKYDDANDE ÄNGEL

»Med ryggsäcken full av medicinsk utrustning och guldänglar i
båda örsnibbarna är Lena Renman rustad för ännu en arbetsdag
i Umeå centrum. Två dagar i veckan erbjuder hon vård till utsatta
och behovet är stort – men kärleken Lena möts av är större.
Det var också därför hon inte kunde sluta jobba, som hon hade
bestämt. Hennes kärlek till sin andra familj – Umeås utsatta
människor – fick henne att ändra sig.«
Text: Anna Hellgren | Foto: Anders K Jonsson
VASAPLAN | FEBRUARI 2022
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Anders Hansson – trogen och
morgonpigg säljare av Vasaplan
Anders Hansson är sedan många år en av Vasaplans säljare. På lördagar tar han en bunt tidningar,
stiger på bussen 6.30 och åker ut till Ica på Kronoparken. När butiken öppnar 7.00 står han redo med
tidningarna.
Text: Madelene Edlund | Foto: Curt Dahlgren
För många kanske den arbetstiden är något man grämer
sig för men den passar Anders Hansson alldeles förträffligt.
– Ja, det är perfekt. Jag kan inte sova länge. Jag vaknar
alltid jättetidigt, berättar han och har han tur är tidningarna slutsålda inom ett par timmar.
– Det går alltid bra att sälja där och på Strömpilen. Det
är bra platser, säger han glatt.
– Jag har provat att sälja ute på Ikea också men det
går inte. Där är folk alldeles för stressade. De hinner inte
stanna till.
Det är mest medelålders och äldre som köper Vasaplan,
de unga har inte råd, konstaterar han, och berättar också
att tidningen får bra recensioner av köparna.
– De tycker att den är bra. Bara bra faktiskt.

Umeborna förändras inte

Anders har levt största delen av sitt vuxna liv i Umeå. Han
har sett staden utvecklas, utökas, bli större.
– Ja, det byggs hela tiden i Umeå. Hela tiden. Umeå
förändras, men inte människorna. De är likadana, konstaterar han.
Han pratar gärna musik och berättar om en häftig
upplevelse när han var tjugo år på Johanneshovs isstadion i
Stockholm 1978 och såg Status Quo uppträda.
– 12 000 i publiken. Och när de släckte alla lampor och
publiken tände tändare. Det var bara de som lyste …
Hans favoriter är gamla Hep Stars, med sångaren
Svenne Hedlund. Anders har många skivor och en skivspelare, men det är nerpackat i kartonger på vinden.
– Kanske är det dags att plocka fram några och lyssna
igen, funderar han.

Gillar lugn och ro

Sin världsvane, sociale och äventyrlige far berättar Anders
Hansson varmt om. En far som var dykare under kraftverksbygget i Ajaure, men också elektriker, företagare och
pilot. Han berättar entusiastiskt om den gången han fick
flyga med sin far, i ett plan med dubbelkommando. Anders
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satt bredvid pappa piloten, de höll i var sin ratt och Anders
fick styra.
Trots ett äventyrligt påbrå och arbete bland annat i disken på klassiska krogarna Universum och Krogen Krogen
så trivs Anders bäst där det är lugnt och stilla. Några av
hans bästa barndomssomrar tillbringades i stugan i Dalarna och i Jämtland.

Saknar jobbet på isladan

Ibland saknar han vaktmästarjobbet på isladan, där han
jobbade i tretton år.
– Jag och många andra fick sluta när kommunen inte
längre skötte isladan. Sedan dess har jag inget jobb, berättar han.
Anders Hanssons hjärta klappar alldeles extra för
Björklövens hockeylag, så visst är det lätt att förstå att
ett arbete så nära ens hjärtas lag är saknat. Som trogen
Lövenmedlem grämer han sig lite över att han inte har
Björklövenhalsduken när det blir dags för fotografering,
men Lövenmössan är alltid på den här årstiden.
Han tömmer sin kaffekopp och reflekterar över den tid
vi lever i, i en pandemi. En pandemi som inte alls påverkat
hans liv.
– Jag har inte märkt av den i mitt liv. Jag är ju bara
hemma och träffar inga människor. Men varje lördag är
jag ute och säljer tidningen, och det är en viktig uppgift,
säger han. n
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Aktuellt i korthet
Umeå är en av Sveriges mest växande städer och en kulturstad i Europa. I dag bor här 130 000 invånare och

Träning för dig som är senior

Har du byggplaner i sommar? Under våren strömmar an-

äldres hälsa. Du kan välja och vraka bland gymträning, cirkelträning i grupp, seniordagar med fokus på hälsa, digitala
rörelserundor och onlineträning. Utbudet varierar under

än vanligt.

Se vårt utbud och läs mer på www.umea.se/seniortraning.

på www.umea.se/bygglov.

Vill du göra en budget eller se över din
ekonomi?

Kontakta oss eller lämna synpunkter

en budget, gå igenom skulder och strukturera din ekonomi.
möte med en av våra rådgivare.

Behöver du göra en felanmälan?
Kanske vill du uppmärksamma
något som är bra? Du kan kon-

budgetrad@umea.se
www.umea.se/budgetrad.

Läs mer och få en överblick
på www.umea.se/kontakt.
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BOSTADSOJÄMLIKHET

Krafttag krävs för att
trygga allas rätt till bostad
Ett eget hem är en nödvändig grund för ett tryggt och stabilt liv. Men när bostadspriserna ständigt når nya höjder och bostäder förvandlas till handelsvaror
blir det tufft för den som inte är stadd vid kassa. My Starbrink från Umeå har
tittat närmare på problematiken i sitt examensarbete.
Text: Anette Olofsson | illustration: Mikaela Marklund
Rätten till en bostad är stadgad både
i FN:s konvention om mänskliga
rättigheter och i svensk grundlag. I
regeringsformen slås fast att »Det
skall särskilt åligga det allmänna
att trygga rätten till hälsa, arbete,
bostad och utbildning samt att verka
för social omsorg och trygghet.« Men
hur väl fungerar det? Och vilken plats
har den sociala aspekten i svensk
bostadspolitik? Det är frågor som My
Starbrink studerat under sitt examensarbete på arkitektutbildningen
vid Chalmers tekniska högskola i
Göteborg.
Arkitektur handlar inte bara om
en byggnads utseende och funktion
utan också om hur det man bygger
påverkar samhället ur till exempel
ett socialt perspektiv. Vad är det man
förstärker när man bygger på ett visst
sätt?
– Idag är det »billigaste« boendet
en bostadsrätt, men för att kunna
köpa den måste man ha en mycket
god ekonomi. En billigare, äldre
hyresrätt kräver ofta lång kötid, en
nyare har jättehög hyra, då återstår
andrahandskontrakt och andra
tillfälliga lösningar. Resultatet blir
att den som inte har det så gott ställt
får en mycket högre månadskostnad
för sitt boende än den som har det
väl förspänt. Hur kunde det bli så?
undrar My Starbrink.
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Just barnrikehusen var en första statlig åtgärd för att förbättra standarden, med bostäder avsedda speciellt
för barnrika och mindre bemedlade
arbetarfamiljer.
– Men så småningom slog man
fast att bostadspolitiken skulle vara
»lika för alla«. Man skulle inte kunna
peka ut vem som bodde var. Samhället skulle i stället stötta svaga grupper för att göra det möjligt för dem
att komma in i det ordinarie bostadssystemet. På så sätt skulle
bostadssegregation motverkas,
beskriver My.

En miljon bostäder
Bra bostäder åt alla

Hon började med att titta bakåt och
lyfter fram några milstolpar. I ett
internationellt perspektiv har Sverige
sedan länge betonat frågan om en
bra bostad för alla. Under 1900-talet
fattades flera bostadspolitiska beslut
som på olika sätt påverkade utvecklingen av den svenska bostadssituationen.
1933–1947 genomfördes Bostadssociala utredningen – en kartläggning
av landets bostadsförhållanden, som
bland annat låg bakom allmännyttan, barnrikehusen, Bostadsstyrelsen
och statliga lånebidrag.

I mitten av 1960-talet började Miljonprogrammet att byggas. Under tio år
beviljade riksdagen lån till 100 000
bostäder per år. Målet var att sätta
stopp för bostadsbristen, avskaffa
trångboddheten och höja bostadsstandarden.

Resultatet blev omstritt.

– Då berättade inte inkomsten om
hur man bodde i samma utsträckning som idag – »den rikaste« kunde
bo i en hyresrätt lika väl som »den
fattigaste«. I dag är det annorlunda
– ju högre inkomst man har desto
mindre troligt är det att man bor i en
hyresrätt, säger My.
På 1980-talet gjorde en rad politisFEBRUARI 2022 | VASAPLAN
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ka beslut det mer förmånligt att äga
sin bostad. Bostaden blev efterhand
allt mer av en handelsvara.
– De hjulen har sedan bara fortsatt att snurra, vilket inneburit att
bostadsmarknaden nu fungerar som
en slags motor för socioekonomiska
klyftor och bostadsojämlikhet. Den
som äger en bostad springer ifrån den
som inte är inne på bostadsmarknaden, genom att det går så extremt
mycket fortare att generera kapital
om man äger en fastighet jämfört
med att lönearbeta, förklarar My.

Nya krav på allmännyttan

I Sverige bor en knapp femtedel av
invånarna i en bostadsrätt och en
fjärdedel i en hyreslägenhet. Ungefär hälften av hyreslägenheterna
ägs av privata företag och hälften av
kommuner. De kommunala bostadsföretagen brukar kallas för allmännyttan. Allmännyttan ska erbjuda
»hållbara, prisvärda bostäder för
alla«.
2011 kom en ny lag som bland
annat innebar att de allmännyttiga
bostadsföretagen skulle drivas enligt
affärsmässiga principer och inte fick
gynnas i förhållande till privata konkurrenter.
– Det gjorde det svårare att erbjuda bostäder till rimliga hyror och
det drabbade förstås särskilt människor med svag ekonomi. Ombildning
av hyresrätter till bostadsrätter och
försäljning av allmännyttans bostäder har inte gjort saken bättre.

Drastiska åtgärder

– I framtiden tror jag att vi måste
göra något mer drastiskt. Nu har
vi lämnat över ansvaret att bygga
till marknadskrafterna, men deras
drivkraft är att göra ekonomisk vinst
– inte att sänka boendepriserna.
Därför måste annat till, menar My.
2020 tillsattes en ny bostadssocial
utredning för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som ska underlätta
situationen för hushåll som har svårt
att skaffa en bostad på marknadens
villkor. Samtidigt ska boendesegregationen motverkas. Det här ser My
som en ljusglimt i sammanhanget.
VASAPLAN | FEBRUARI 2022

My Starbrink har tittat närmare på hur man kan trygga allas rätt till bostad. Foto: Privat

Utredningen ska presenteras i slutet
av mars i år.
– I Sverige har vi gärna slagit
oss för bröstet när vi pratat om vår
utjämnande bostadspolitik, men det
fungerar inte riktigt på det sättet
idag. Därför känns den här utredningen positiv och jag hoppas att
man kommer fram till att det offentliga måste gå in och vara en starkare
spelare, på ett liknande sätt som
tidigare. Det är ett måste!
– Att kunna erbjuda människor
bra bostäder till en rimlig kostnad
får så många andra positiva effekter
– hur du bor påverkar också i stor
utsträckning vem du blir, säger My
Starbrink. n

Bostadsfakta
Av Sveriges knappt 4,8 miljoner
hushåll bor ungefär
• 2,3 miljoner i en lägenhet
i flerbostadshus, Av dem är
1,4 miljoner hyresrätter (28,5
procent) och knappt 990 000
bostadsrätter (20,7 procent).
• 2 miljoner hushåll i småhus.
1,9 miljoner äger sitt hus (39,8
procent), medan resten hyr sitt
hus eller bor i ett småhus med
bostadsrätt.
Källa: SCB, 2020
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Bostadsfrågan

en svårknäckt nöt
Målet för Umeå kommun är att bli 200 000 invånare år 2050. Om det
ska uppnås finns många uppgifter att lösa. En är bostadsfrågan – hur
ska alla människor bo? Det planeras för många nya bostäder. Men
samtidigt som »alla ska med« så rusar priserna i höjden. Hur ska den
som har en liten börs kunna få en bra bostad?
Text: Anette Olofsson | illustration: Mikaela Marklund

Umeå kommuns byggnadsplaner
2017–2024 presenteras i ett särskilt
bostadsförsörjningsprogram. Enligt
programmet ska det byggas 2 000
bostäder varje år, det ska förtätas
och »alla ska med«. Byggandet ska
enligt programmet bland annat ge en
ökad rörlighet på bostadsmarknaden,
främja inflyttningen och motverka
segregationen.

Stort behov av hyresrätter

Antalet unga och andra som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt
att etablera sig på bostadsmarknaden ska minska och här betonas att
»Kommunens lagstadgade ansvar att
tillhandahålla bostäder för särskilda
grupper innebär ett stort behov av
hyresrätter, även i det äldre bostadsbeståndet.«

Kommunal hyresgaranti

Kommunen ska utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av
införande av kommunal hyresgaranti för att bedöma om en sådan
skulle underlätta för grupper som har
svårt att få en bostad. En kommunal
hyresgaranti innebär att kommunen
går i borgen för en hyresgäst som har
tillräckligt god ekonomi för att ha ett
boende men som ändå har svårt att få
en hyresrätt för att man till exempel
saknar en tillsvidareanställning.

Äldre hyresrätter för
svaga grupper

I programmet slår man fast att det
finns en stor grupp som inte kan hitta
boende för att ekonomin är för svag
eller på grund av »vissa fysiska och
psykiska förutsättningar. Det är i huvudsak i det befintliga beståndet av
äldre hyresrätter som kommunen kan
tillgodose deras behov av bostad.«

Kommunal bostadsförmedling

Här beskrivs också att kommunen
kan inrätta en bostadsförmedling
om det skulle främja bostadsförsörjningen. »En kommunal bostadskö
kan vara endast för boende som kommunala verksamheter ska fördela
till alternativt ett verktyg för att
underlätta bostadssökande för alla i
kommunen.«
12

FEBRUARI 2022 | VASAPLAN

»Alla ska med«
– men hur då?
I Umeå kommuns bostadsförsörjningsprogram finns
kommunens byggnadsplaner
presenterade, men vad döljer sig
bakom formuleringar som »alla
ska med« och »minskad segregation«. Vasaplan bad Mikael
Berglund, ordförande i byggnadsnämnden, att förklara.

Micael Nilsson, expert på Boverket

Störst effekt
om kommuner
bygger själv
För att så många som möjligt ska få
en bra bostad till en rimlig kostnad, är det mest effektivt att kommuner bygger själva, menar Micael
Nilsson, expert på bostadssociala
frågor på myndigheten Boverket.

I bostadsförsörjningsprogrammet
står det att »alla ska med«. Vad menas med det?

– Med det menas att vi behöver prioritera att det byggs lägenheter som
har inte helt orimliga hyresnivåer.
Det betyder också att alla delar i
kommunen ska växa och att det
behöver planeras så att många olika
bostadstyper finns i kommunens
delar. En viktig del är att det byggs
bra bostäder för den ökande gruppen
äldre seniorer.

Byggplanerna i bostadsförsörjningsprogrammet ska leda till minskad
segregation. Hur då?

– Umeå har en bra utgångspunkt gällande segregation men vill bli ännu
bättre. I planeringen har vi tagit fram
underlag om alla stadsdelar som vi
kan använda när vi kompletterar.
Nya hus ska inte bara bli fler bostäder
utan också bidra till att området blir
bättre.

En stor grupp kan inte hitta boende
i nya hus för att ekonomin är för
svag eller på grund av »fysiska och
psykiska förutsättningar«, står det i
programmet. De ska få bostad i äldre
hyresrätter. Leder inte det till ökad
segregation?
VASAPLAN | FEBRUARI 2022
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– Inte i nuläget. Vi tror inte att en
kommunal kö löser några problem,
det är antalet bostäder som måste
öka. Vi försöker dessutom få tillgång
till lägenheter för sociala behov
genom att ställa krav på det när vi
fördelar mark till nybyggen. n

– Att kommunen bygger bostäder och
förmedlar till de som mest behöver är
fullt möjligt. Ett exempel är Mjölby
kommun, där socialförvaltningen fick
hyra ett 20-tal lägenheter i fastigheten. Då kan man sätta de hyror man
vill och jobba med riktade bostadsstöd, som kommunala bostadsbidrag. Det är helt lagligt och gjordes
förr. Då kunde socialförvaltningen
skjuta till ett extra hyresbidrag för
att ekonomiskt svaga familjer skulle
få möjlighet att hyra trots att de inte
hade råd.
Micael Nilsson menar att det här
är en provocerande tanke för vissa.
– De menar att alla ska få plats på
samma bostadsmarknad, men det
har aldrig fungerat. Det är svårt att
få den välmående medelklassen att
bo med de mest utsatta, men man
kan blanda bostäder i ett hus och låta
hälften bli bostadsrätter och resten
bli förmedlingsbara lägenheter, som
kommunen kopplar till en särskild
bostadsrabatt. n

Text: Anette Olofsson
foto: Samuel Pettersson

Text: Anette Olofsson
foto: Boverket

Mikael Berglund (S), är ordförande i byggnadsnämnden i Umeå kommun.

– Det är inte alls självklart. Det
gamla husen ligger ofta i etablerade
områden där det finns stabila förutsättningar.

Antalet unga och andra som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att
etablera sig på bostadsmarknaden
ska minska. Hur då?
– Det handlar mycket om att kunna
öka volymen bostäder. Så länge det är
en brist så drabbar det de med sämst
förutsättningar mest.

Har Umeå några planer på en kommunal bostadskö?
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»När vi återerövrar det fysiska
rummet behöver alla beredas plats«
Två dagar innan coronarestriktionerna
släpps hänger min dotter fram en
glansigt gräddvit loppisklänning på
bokhyllan i sitt rum. Jo, den behöver
sys in litegrann, vi har svårt att tro det,
men just nu finns faktiskt ingenting
som tyder på att hennes studentfirande
inte kommer att bli av.
Vi står och minns en av pandemins
otaliga hjärtskärande stunder, då, under den första pandemivåren, då, när
vi trodde att det snart skulle vara över.
Hur vi som småtjuvar hade smugit in i
skolan för att hämta några böcker, en
kamera till en bilduppgift. Hur vi allt
tystare vandrade genom korridorerna
längs den girlang av teckningar som
räknade ned till student – upphängd
just innan skolorna bommade igen,
studentflaken avbokades, livet stannade.
4,76 procent – så stor del har pandemin utgjort av min livstid. Det är
mindre än hälften än för mitt äldsta
barn, som levt i en pandemi 10,53
procent av sitt liv. Men är det något vi
lärt oss under de senaste åren är det
att förlusterna för unga människor
inte kan mätas på samma skala som
vuxnas. Ett förlorat studentfirande
är för alltid borta och vilka skadorna
blivit av att världen stängde sig som
en projektionsyta för möjligheter och
drömmar under en tid i livet då allt ska
kännas möjligt, ja, det blir outhärdligt
att tänka på.
Medan en vuxenvärld mödosamt
baxade sin arbetsvardag in på zoom
lyckades en ungdomsgeneration i
många fall betydligt bättre transformera sig till en digital verklighet, ofta
med betydligt mindre gnäll än sina
vuxna. Samtidigt har det enorma underskottet på fysiska möten blivit närmast, ja fysiskt smärtsamt, hos många
unga. Plötsligt var det bara gallerior
och stormarknader som stod till buds,
när hemmafester släcktes ned, kulturaktiviteter stod på paus och skolorna
höll stängt. Det är ingen slump att epa14

av sara meidell

Foto: Per Landfors

kulturen exploderat under pandemin
– var skulle de unga annars träffas, än
i bilarna, ute på parkeringarna?
När jag skriver detta är vi bara
några timmar in i en ny verklighet av
släppta restriktioner. Glada krogbesökare och restaurangägare intervjuas
i media och när ni läser detta orkar
ni egentligen inte läsa en enda pandemitext till. Ändå måste några till
texter skrivas – för de klyftor som
pandemin blottlagt mellan samhäll
ets starka och svaga får inte tillåtas
permanentas. När vi återerövrar det
fysiska rummet behöver alla beredas
plats.
Viktiga digitala framsteg och alternativa sätt att mötas har utvecklats under coronaepoken. Särskilt kapabla och
snabba att anpassa sig har de unga varit
– detta samtidigt som deras mötesplatser i offentligheten kraftigt inskränkts.
Att utrymmet i städerna alltid är villkorat för ungdomar blir ett faktum
som är särskilt viktigt att bevaka när
samhället åter öppnar. I Umeå aktua-

liseras frågan genom situationen kring
Hamnmagasinets ungdomsverksamhet
som ska jämkas med Kulturskolans
behov av lokaler i centrala stan – detta
samtidigt som kommunen under de
senaste åren sålt av ett antal centralt
belägna fastigheter.
I uppfattningen om hur vi snabbt
återgår till en trygg vardag har konsumtion blivit en dominerande idé
– det blir nu smärtsamt tydligt i våra
stadsrum. Men snarare än krogarnas
överlevnad borde vi bekymra oss om
vilka de långsiktiga förlusterna blir om
alla inte inkluderas i den nya framtiden. Vad är friheten värd om den bara
gäller för en köpstark medelålders
medelklass?
Visst, ge mig myllrande uteserveringar, låt oss fira, men inget kommer
göra mig gladare än att se alla ungdomar återerövra parkerna och gatorna i
vår – starka, fria och hoppfulla.
Sara Meidell | kulturredaktör
västerbottens-kuriren
FEBRUARI 2022 | VASAPLAN

VI STÖTTAR

Nu är allt som
vanligt igen ...
... eller?
Mycket har hänt de senaste åren.
Pandemin har förändrat en hel del.
Kanske behöver du någon att
prata med?

Molière 400 år

• Svenska kyrkan i Umeå
090-200 25 00 (helgfri vardag 10-16)
• Jourhavande präst
112 begär jourhavande präst
(kväll och natt 21-06)

2–23 april
Skandinavienpremiär för
Molières komedi
–nu som opera!
Huvudsponsorer

norrlandsoperan.se

• PS Ung Svenska kyrkan i Umeå
Samtalsmottagning för unga
090-200 26 60
Hitta fler att prata med på:
svenskakyrkan.se/umea/samtal

Larsa Åhlén

Man måste förlåta sig själv
Det är snart 30 år sedan Lars-Erik »Larsa« Åhlén tog sitt sista
glas. Efter det har han använt sina livserfarenheter för att hjälpa
andra att komma på rätt köl. Nu lever han stillsamt med sambo
och vovve, och hoppas få hjälp med sina krämpor för att kunna
ta en liten tur i skogen – gärna till något av sina svampställen.
Text: Anette Olofsson | Foto: Curt Dahlgren
Det är en solig men rejält kylig vinterdag. Redan på väg uppför trapporna
till Larsas lägenhet hörs välkomstskall
från hans trogna vän Biffen – en yster,
men väldigt snäll kille av rasen american staffordshire terrier. När dörren
öppnas visar Biffen stolt upp en stor
grön boll i munnen. Och han har fler.
I många färger …
Efter många års turbulent leverne
lyckades Larsa bli fri och nykter.
– Jag hade misslyckats med att
sluta dricka många gånger men till
slut fick jag verkligen nog, jag kunde
inte lura mig själv längre, säger han.
Då, 1995, stegade han upp till sin
arbetsgivare och bad om hjälp, och efter en tid på behandlingshem i Öjebyn
och genomfört tolvstegsprogram så
blev han nykter. För alltid!

Ville »frälsa« alla

Nu ville han hjälpa andra i samma
situation. Efter en tid som etablerat
nykter blev han övervakare, kontaktperson och ledsagare.
– I början skulle jag »frälsa« alla.
Visst hjälpte jag många, men många
föll tyvärr igenom. Samhället visade
mig stort förtroende. På soc sa de:
Prata med Larsa. Han vet!
På så sätt kunde han använda sina
tuffa erfarenheter till något bra och
det var viktigt. Han har många minnen från den här tiden.
– Jag minns när frun till en högt
uppsatt karl i kostym ringde och ville
att jag skulle komma och skjutsa honom på avgiftning. Jag var ju en kille
16

i jeans och t-shirt, och när vi kom till
»toxen« (avgiftningen) ville personalen att jag skulle göra blåsprov. Jag
förklarade att det var jag som körde.
Man kan lätt bli lurad av en fin fasad.

Startade Bakfickan

I mitten av 1990-talet kretsade mycket
kring IOGT och Kafé Björksta. Där
väcktes idén om ett ställe för dem som
hängde på Vasaplan, dit de kunde
komma för kaffe och macka, i stället
för en mellanöl till frukost.
– Alla fina, gamla krogar hade ju en
»bakficka«, därav namnet Bakfickan.
Jag gick runt till gamla polare och
bjöd in dem. Vi var noga med nykterheten och det hände att jag fick lyfta
ut en och annan, men i stort rullade
det på bra och vi utökade med lunch
som vi fick från olika restauranger.
Han pratar om Bakfickan som ett
ställe där man kan inspireras att göra
en nystart i livet.
– Hur jävligt det än är så går det att
vända. Det finns hjälp att få, om man
orkar med utredningar och sådant.
Jag är tacksam att jag hade ett jobb
där jag fick stöd. Det betydde mycket.
Larsa funderar över då och nu, och
vilka farorna är för unga idag. Han
menar att samhällets insatser kommer
alldeles försent.
– Man måste sätta in alla resurser
direkt när det börjar strula. Ungdom
arna måste tidigt få chans att inse
konsekvenserna av sitt handlande.
Han pratar om sina egna barn.
– De har haft en jobbig resa med

mig. När jag blev nykter berättade jag
för dem om mina skuldkänslor, men
man måste förlåta sig själv, annars
kan man inte gå vidare.
Larsa och sambon Annika har
liknande livserfarenheter och betyder
mycket för varandra.
– Det är viktigt att inte vara ensam.
Förr hade vi lite av öppet hus här på
helgerna och många som hade varit
på behandlingshem kom till oss. Vi
lagade mat och pratade om hur bra vi
hade fått det, berättar han.

Vasaplan – en viktig tidning

När tidningen Vasaplan startade 2009
var Larsa en av eldjälarna. Förebilden
var Situation Stockholm, som ges ut
till stöd för hemlösa.
– Vasaplan var och är en viktig
tidning. När första numret kom var
intresset väldigt stort och köparna
jagade oss, säger han och skrattar.
Numera lever Larsa ett stillsamt
liv och krämpor gör att balansen inte
är den bästa. Mesta tiden tillbringar
han hemma och då är idrott på TV ett
stort intresse – främst ishockey och
favoriterna Skellefteå AIK.
Biffen sniffar hoppfullt mot kexen
på bordet och husse sticker åt honom
en bit som han slukar i ett försiktigt
nafs. Larsa berättar hur mycket hans
hundvänner har betytt.
– Min förra hund, Troja, hade jag i
tolv år. Hon följde mig överallt men till
slut var jag tvungen att ta bort henne.
Det var tufft, men man måste ta det
ansvaret när det är dags, säger han,
och det går inte att ta miste på att Troja
fortfarande är en saknad hund.
Larsa och Annika delar intresset
för svampplockning och det finns ett
litet hopp om att en operation ska
hjälpa Larsa att bli stadigare. Då är
det en liten skogstur han hoppas på.
– Det vore fint att få sitta ner vid en
eld och njuta, säger Larsa och klappar
Biffen ömt. n
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Vinter på

Holmön

Sommarö i vintersnö
Färjan Capella strävar sakta genom isen mot gryningen –
vackert och efterlängtat av de heltidsboende på Holmön.
Den här gången har stilleståndet i färjetrafiken varat i åtta
dagar – ett faktum som gör det svårt att kombinera arbetsliv på fastlandet med boende på ön.
Text: Anna Hellgren & Anders K Jonsson | foto: Anders K Jonsson
På vintern råder en annan ro på
Holmön. En julidag är färjan ofta full
med besökare från när och fjärran
som vill upptäcka detta smått exotiska resmål så nära Umeå.
Färjan är livsnerven för Holmön
och varje år åker omkring 35 000
passagerare. På vintern är de resande
förstås färre, men just idag kommer
en efterlängtad leverans till affären.
Färskvarorna har varit slut ett tag
men nu kan en glad Joar Sandström
få med grädde hem på lunchen.
Vintertid driver Joar Holmöns

snickeri och sommartid ansvarar
han för vandrarhemmet på Stora
Fjäderägg – nordost om Holmön – är
föreståndare för Holmöns båtmuseum och ses inte sällan styra båten
till Fjäderägg med skepparmössan på
och en glass i näven.
Joar är en av »ungdomarna« i
30-årsåldern som numer bor på ön.
– När jag flyttade hit för tio år sedan var jag yngst och många undrade
varför jag skulle flytta hit. Bilden
är att en ung människa inte ska bo
utanför staden. Den urbana normen

är stark, men det har börjat förändras
– vi som gillar att bo på landsbygden
blir inte lika ifrågasatta längre.

Vintern är bäst!

Holmön är en plats där naturen
ständigt är närvarande och vintern är
Joars favoritårstid på ön.
– Vintern är häftigast! Isläggningen är otroligt fascinerande, men
nu med de nya reglerna som säger att
färjan inte längre får bryta is, blir det
problem. Den bästa årstiden har blivit
den värsta – den ständiga oron om
färjan ska gå eller inte, och att folk
kan bli kvar på »fel« sida om Kvarken.
Men annars tycker jag att det är en
härlig känsla att vara utlämnad till
naturen, och att vara bortkopplad i
perioder – om dom inte blir för långa
och oförutsägbara, säger han.
Det bor ett 70-tal personer på
Holmön, men nu när förbindelserna
är ostadiga är det runt 40 personer på

Capellas kapten Pecka Sauge och matros Magnus Jönsson håller koll på isläget på väg mot Holmön.
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Färjan är livsnerven för de helårsboende på Holmön. Vintertid krävs planering och lite tur för att inte bli fast på »fel« sida av Kvarken.

Efter en veckas stopp i färjetrafiken kan mejerivaror äntligen levereras till Holmöns butik. Max Wikström, Peter Tornberg och Magnus
Jönsson hjälps åt att lasta av.
VASAPLAN | FEBRUARI 2022
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Joar Sandström är en av öns unga heltidsboende. Joar är mångsysslaren som driver snickeri vintertid och är föreståndare för båtmuseet
på ön och vandrarhemmet på Stora fjäderägg sommartid.

ön. En del av magin här är närheten mellan människor. Utsattheten
kanske »tvingar fram« en gemenskap
som är en av anledningarna till varför
så många vill bo på ön, på heltid eller
deltid.
– Vi kallar ingen som tillbringar
delar av sin tid på ön för stugägare
eller sommargäst. De som bor här
på deltid har ofta lika stort hjärta för
Holmön som de heltidsboende, och
vi vill att alla ska känna sig inkluderade. Det är häftigt att bo på en plats
där sociala bubblor och generationsgränser suddas ut.

lan av att ha hittat hem var riktig.
– Jag har släktforskat en del och
fick en DNA-träff på en kille i Jämtland. Hans morfar var från Holmön
och på så sätt hittade jag en koppling
till de första bosättarna på Holmön
på 1600-talet.

Gympa och Alfapet

Ett par gånger i veckan är det
seniorgympa i Prästgården för Ulla

Löfgren och hennes kompisar på ön.
Här gympas det till en gammal DVD
som vännerna kan utantill vid det
här laget.
– Det är viktigt att vara med i sociala sammanhang. Jag är lite dålig
på att motionera och då är det bra att
gympa tillsammans, säger Ulla.
Hon umgås mycket med de andra
på ön. I rutinen ingår bland annat
lunch och dagligt Alfapetspel med

Ulla hittade hem

Det håller Ulla Löfgren med om. Hon
är den tidigare riksdagsledamoten
som sedan fem år äntligen är fastboende på ön. Att hon skulle hamna här
har hon vetat länge.
– Första gången jag kom ut våren
1968 åkte jag med min svägerska över
isen med en folkvagnsbubbla. Då sa
jag att »härifrån far jag aldrig«, jag
kände att jag kommit hem, berättar
Ulla.
Det blev stugbygge för henne sommaren efter och för några år sedan
fick hon ytterligare bevis för att käns22

Två gamla fälbåtar framför båken på Holmöns båtmuseum.
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Max Wikström jobbar i Holmö handel, öns självklara mötesplats. Här språkar han med Thorbjörn Lindberg. Ulla Löfgren får äntligen
fylla på mejeriprodukter som varit bristvaror i butiken den senaste vekcan.

väninnan Elise Tegström.
– Jag skulle nog känna mig mer
ensam i stan än jag gör här. Här finns
närheten och omtanken om varandra.
Och värmen.
På ön finns flera föreningar där boende arbetar tillsammans och bidrar
till Holmöns utveckling. Ett steg på
den vägen var köpet av Prästgården
för ganska precis ett år sedan. Där
kommer många aktiviteter att äga
rum nu när pandemin äntligen verkar
släppa sitt grepp, i takt med att isen
smälter och vintern går mot vår.
När kyrkan skulle sälja Prästgården bildades ett bygdebolag som fått
in en halv miljon kronor på aktieförsäljning. Med stöd av Umeå kommun
fick man ihop det så att ett banklån
för resten av köpesumman beviljades.

– Det är jätteroligt och varierat med
olika arbetsuppgifter – beställa varor,
sortera post och vara apoteks- och
systembolagsombud. Det viktigaste
är det sociala, att kunna hälsa på alla
kunder med förnamn och prata med
den som vill. Affären är så värdefull,
och kanske gör den hela skillnaden
för om det går att bo här eller inte,

säger Max.
Han är, som så många andra på
Holmön, en mångsysslare. På sommaren jobbar han både i affären och
kör båten ut till Stora Fjäderägg.
– Den främsta anledningen till
att jag trivs så bra här är det sociala
livet. Jag gillar att vara en liten grupp
som »delar på« en plats. Det skapar

Butiken en ekonomisk förening
En annan knutpunkt är förstås affären Holmö handel som är öppen
dagligen året om. Den drivs som ekonomisk förening och medlemmarna
bidrar med ideellt arbete. Nyinflyttade Max Wikström jobbar i butiken
sedan ett år och sköter den tillsammans med ansvarige handlaren Jorik
Otterbjörk.
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Joar Sandström får grädde med hem till lunchen. Hannes Lundberg och Max Wikström
kan inte ta miste på hans glädje över det.
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På seniorgympan träffas deltagarna två gånger i veckan. Efter gympan blir det kaffe. Från vänster: Eva Markström, Marth Markström,
Karin Lundemark, Aila Grubbström, Ulla Löfgren och Elsa Jonsson.

Karin Lundemark är en av öns
heltidsboende.

gemenskap över gränser. Jag gillar också närheten till naturen och
möjligheten att följa årstidernas
växlingar, säger Max.
Nu hoppas de boende att färjan ska
fortsätta gå utan incidenter.
– När färjan står still så hjälper vi
varann – alltifrån att mata en katt
som blivit utan husse och matte till
att dela med oss av mat till någon
som fått slut, säger Joar, som trots allt
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Seniorgympan är ett bra sätt att hålla sig i form och umgås med andra öbor. Aila Grubbström, Ulla Löfgren och Marth Markström stretchar mot Prästgårdens tak.

föredrar att bo och arbeta på Holmön.
– Vintertid börjar jag jobbet när
jag vaknar och slutar när jag är klar.
En tupplur på kökssoffan unnar jag
mig varje dag hela året, säger Joar
och skrattar sitt finurliga skratt.
Mörkret har lagt sig över Holmön
och klockan 17 är det dags för skepparen Pecka Sauge att lägga ut från
Byviken och sätta kurs mot fastlandet. Jägarna Niklas Johansson och

Peter Nordin har vittjat minkfällor
hela dagen. Nu har de två, liksom
snickaren Hannes Lundberg, tagit
plats på färjan.
Lätta snöflingor faller över Kvarken, men isläget är stabilt än så länge.
Holmöns siluett försvinner i aktern,
men en sak är säker – den som lämnar Holmön bär med sig känslan av
att snart vilja komma tillbaka. n
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Max Wikström jobbar sköter posten, jobbar i affären och håller
ordning på biblioteket i kaffehörnan.

Joar Sandström unnar sig gärna en liten lur på soffan.

Niklas Johansson och Peter Nordin från Jägareförbundet ska
vittja minkfällor på ön. Kaffe och macka passar bra på färjan.

Maria Hedblom är heltidsboende på ön. Arbetsdagen börjar
redan på färjan i tidiga ottan.
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Alla ville väl

– radio/pod från
Umeå om psykiatrin
1995 genomfördes en stor psykiatrireform i Sverige. Tanken var
att människor med psykisk sjukdom skulle integreras mer med
det övriga samhället. Reformen kritiserades och hur det faktiskt
blev lyfter radioserien/podden Alla ville väl fram. Kalle Vannmoun på Sveriges Radio i Umeå har gjort programmen.
Vad är Alla ville väl för programserie?
– Det är en blandning mellan reportage och dokumentär där jag tar
avstamp i mina egna erfarenheter om
hur det är att leva med en pappa som
har en psykisk sjukdom, för att sedan
ta avstamp i psykiatrireformen. Men
det är också en serie som handlar om
psykiska sjukdomar – främst psykossjukdomar – vad de är och hur de
upplevs.

Varför har du gjort serien?

– Min pappa har diagnosen schizofreni och jag har alltid förundrats
över hur svårt det är för samhällets
hjälpfunktioner att hjälpa pappa.
Sjukvården – det vill säga psykiatrin – tycker att pappa är för frisk för
dem, men kommunens socialtjänst
tycker pappa är för sjuk för deras
stödinsatser. Det slutar därför med
att inget görs och pappa lämnas åt
sitt öde eller får förlita sig på anhöriga. När jag började läsa på så
upptäckte jag ganska fort att det inte
bara handlar om min pappa, utan att
väldigt många med svåra psykiska
sjukdomar har samma upplevelser.

Vill du berätta mer om din pappa?

– Pappa insjuknade när jag föddes, så
han har alltid varit sjuk, men det är
inget vi har pratat om. Jag har alltid
förstått att pappa är annorlunda,
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men inte så mycket mer. När jag sedan blev äldre och kom upp i tonåren
så började jag förstå på riktigt att
pappa inte var som andra. Jag minns
ett tillfälle när jag satt hemma hos
en kompis och pappa ringde. När jag
svarade så sa han åt mig att inte störa
honom när han tittade på TV. Det
låter kanske inte jättekonstigt, ingen
vill väl bli störd när man tittar på TV,
men det som var så konstigt var att
jag befann mig flera mil bort. Och det
blev ännu konstigare när han sa att
jag skulle sluta vara inne i TV:n.
– Där någonstans förstod jag att
pappa inte var som andra. Pappas liv
har gått upp och ner. Ibland har han
haft bra perioder och kunnat plugga,
jobba och ta hand om mig. Men
han har också haft sämre perioder,
och de senaste 15 åren har de sämre
perioderna nästan blivit ett normaltillstånd. Det är sorgligt att se och
därför är det frustrerande att bara
kunna titta på när samhällets stödinsatser inte räcker till.

Vilka brister har du främst sett?

– Det finns flera brister, men det
tydligaste som jag sett är svårigheten för sjukvården i regionens regi
att samarbeta med den kommunala
hemtjänsten. Båda instanserna är
lika viktiga för en person med till
exempel en psykossjukdom, och båda

måste funka för att livet ska gå ihop.
Ett exempel: Du kan få hur bra mediciner och terapier som helst, men om
du sen inte får hjälp med en bostad
så spelar det ingen roll, det kommer
att sluta med att den sjuke hamnar
på gatan.
– Det finns också goda exempel
där människor hittar en trygg plats
i samhället. Vad krävs för att det ska
bli så? Först och främst att det finns
samlingspunkter och det är inte
självklart. Många som är sjuka vill
ha kontakt med andra, men det finns
ingenstans att gå, eller så är samlingsplatserna omgärdade av regler
och krav. En läkare inom psykiatrin
som jag pratat med berättar att
många av deras patienter kommer
till psykiatrin bara för att umgås och
dricka en kopp kaffe.
– Ett gott exempel var ett besök på
ett fontänhus – dit får alla komma,
enda kravet är att man ska utföra en
uppgift. Till exempel städa eller laga
mat. Hur stor insatsen är spelar ingen roll, om du bara har ork att plocka
fram gurkan ur kylen så räcker det.
– Många av dem jag träffade på
fontänhuset berättade hur viktigt det
var för dem att komma ut och bryta
sin isolering. Många hade arbetstränat tidigare och tyckt om det, men
kraven på att det skulle leda till ett
arbete eller liknande gjorde att de
kände en stress.

Är det något som har förvånat dig i
möten med de personer du intervjuat
för programmen?

– Det som förvånat mig mest är hur
lika allas berättelser är – när de beskriver hur det är att vara sjuk och till
exempel vad de upplever i en psykos.
Men också vilka kämpar de är – trots
att många har en svår sjukdom och
svårt att få vardagen att gå ihop, så
kämpar alla – trots att många i samhället ser ner på dem. Många lyckas
ta kontrollen över sin sjukdom och
sin tillvaro – det har förvånat mig
och imponerat på mig.

Vilka reaktioner har du fått från
lyssnarna?

– Det har varit helt galet. Jag har
aldrig fått så många mejl och telefonFEBRUARI 2022 | VASAPLAN

samtal, vi pratar om uppemot 100 brev.
Det har varit personer som är anhöriga, sjuka själva, eller arbetar inom
vård och omsorg som känner igen sig i
det jag berättat.

Du har gjort sex program.
Kommer det fler?

– Det var först tänkt att bara bli fyra,
men efter den stora responsen så blev
det ytterligare två, men nu är det
stopp, i alla fall i den här formen. Jag
vill fortsätta med ämnet, men på annat
sätt.

Var kan man lyssna på Alla ville väl?

– Sverige Radio-appen, SR Play eller
där poddar finns som det brukar heta.
Men det går också bra via sverigesradio.se där finns alla sex avsnitt. n
Text: Anette Olofsson
foto: Sveriges Radio
Journalisten Kalle Vannmoun har gjort en
radioserie om vilka följder den stora psykiatrireformen fick för de människor som berördes.

Har du bokat
tid för din tredje
dos?
Eller har du inte vaccinerat dig alls?
Pandemin är inte över, fler behöver vaccinera
sig mot covid-19. En tredje dos förstärker och
förbättrar dessutom ditt skydd mot sjukdomen.
Se lediga tider och boka på:
vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se
#mittvalgörskillnad

Boka tid
här!
VASAPLAN | FEBRUARI 2022
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MUSIK
________
HILDA HELLER

Ida Boija släpper
singeln Attraktion
Vad har inspirerat dig under skrivandet av Attraktion?

– Jag har inspirerats mycket av det kreativa skapandet
tillsammans som band. Jag hade en ganska klar bild av
hur jag ville att skivan skulle låta, men att nå dit när man
är låtskrivare och artist och inte spelar alla instrument
man vill ha med kan vara svårt. Jag satte samman ett gäng
jag verkligen trivs att jobba och spendera tid med och var
noggrann under inspelningsprocessen med att alla skulle
få sitt privata space, få i sig bra mat, sömn och att vi skulle
ha kul. När det kändes rörigt så kunde jag be alla att sluta
spela och vi var tvungna att lyssna, inte spela. Att skala av
för att sedan bygga. Musik för mig är så mycket mer än toner. Jag tror inte att man måste vara bästisar för att skapa
bra musik men jag vet att det blir så mycket bättre om man
känner varandra, när man vill göra musik som jag gör.
– Min musik bygger mycket på texterna och mitt personliga uttryck. För mig är det meningslöst att ha ett tight
trumspel eller ett perfekt gitarrsolo ifall stämningen och
känslan inte är där. Samtidigt vill jag ha verkshöjd och
uppskattar tighta trummor och skillad gitarr. Jag tycker
jag lyckades bra med att få det bästa av två världar den här
gången.

foto: Sara Almgren
jag vill med musiken den här gången. Jag har också känt
ett större behov av att prioritera den musikaliska biten
framför den textmässiga i vissa fall.

Hur ser dina förhoppningar ut inför 2022?

– Det vore ju en dröm om pandemin kunde lugna sig så
jag kunde turnera. Men är det något jag lärt mig är det att
acceptera sakers tillstånd. Så jag förväntar mig inget, men
följer tacksamt med i det jag kan. Jag hoppas såklart folk
vill lyssna på musiken och köpa skivan. Ser du mig på stan
så säg gärna hej. Mänsklig kontakt är alltid en bra förhoppning.

Hur skiljer sig den nya musiken från dina tidigare verk?

– Jag har mognat och genomgått mycket i livet. Det kan
nog märkas på texterna. Jag känner mig mer säker på vad

Attraktion släpps den 18 mars. Albumet med samma
namn kommer senare i år.

TIPS! NY MUSIK FRÅN UMEÅ

mia von ahn – Damaged Goods
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invsn – Slow Disco

cult of luna – Into the night
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Annika Edlund, Bokkafé Pilgatan och Barn- och ungdomsbokbloggen tipsar om böcker för barn och unga som också vuxna
har glädje av. Liselott Holm läser böcker för vuxna och delar
med sig av sina tankar om dem.

Valle och tonåringarna
Ellen Greider

Det är i matsalen. Valle sitter
kvar sist. De andra är ute på rast.
Så hörs ett muller, ett dundrande och klirrande. In i matsalen
kommer de. Långa ben, stora
fötter och ett doftmoln av svett
och parfym. Valle blir skräckslagen. En stor tjej kommer fram
till honom, hon luktar parfym
och tuggummi. Hon ler med sin
stora mun med metalltänder.
Robot-tänder! Valle rusar ut på
gården. Puh! Där är kompisen
Ozzy. Valle berättar om läskiga,
jättemånga … med robottänder!
– Menar du högstadiet, säger
Ozzy.
Valle upptäcker att tonåringar
finns. De är intressanta och
läskiga. Vuxna kan inte bestämma över dem. De skrattar och
skriker, ibland är de zoombiestilla. En dag kommer Ozzy med
fasa på att hans syrra, Iris, som
är världsbästa syrran också ska
bli tonåring. Hon fyller snart
tretton. Valle och tonåringarna
är en bok som man tokskrattar
åt eller fnissläser. Underbara,
fräcka illustrationer förstärker.
En fullträff! Passar från 8 år.
Annika Edlund

Den blixten tar

Therese Henriksson
Ett år har gått sedan Eloise och
Bastian skildes åt. Eloise flyttade
från Nordale till Örnsköldsvik för
att plugga och vara med Liam
som också flyttat dit. Innan hon
stack sårade hon Bastian och
det svider fortfarande och gör
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fruktansvärt ont. Nu är Eloise
tillbaka i Nordale för sin farmors
begravning. Bastian är inte med
på begravningen utan går ut
i åskvädret för att jobba som
kyrkvaktmästare, som han gör
efter att han hoppat av skolan.
Han blir träffad av blixten och
blir svårt skadad. Han förändras,
hör konstiga röster, ser skepnader som inte finns och får tankar
om Aron som levde i Nordale för
länge sedan och som omkom
efter att han ramlat ner från
kyrktaket. Eloise och Bastian vill
ta reda på vad som hände Aron.
Boken är en realityfantasy, love
story och bladvändare. Jag får
Maria Gripe-vibbar. Från 12 år.
Annika Edlund

Vad hon klagar över när
hon klagar över hushållsarbetet
Heidi Linde
Under de senaste åren har en
rad norska författarinnor, som
Vigdis Hjorth, Helga Flatland
och Nina Lykke, utmärkt sig
genom sina mästerliga vardagsskildringar av modernt familjeliv.
Det handlar oftast om mäns och
kvinnors roller i äktenskapet,
men också om såriga relationer
mellan vuxna barn och föräldrar.
Nu sällar sig Heidi Linde till den
begåvade skaran med »Vad hon
klagar över när hon klagar över
hushållsarbetet«.
I boken får man parallellt följa
två kvinnor – en trebarnsmamma som överväger att lämna sitt
äktenskap, och en yngre kvinna
med bultande behov av manlig

bekräftelse. Båda lever i invanda
mönster som sedan länge slutat
fungera. Istället ställer de sig
vid sidan av och iakttar mannen, barnen, familjen med en
slags avsmak. Hur blev det så
här? Heidi Linde skriver med
en lätthet och enkelhet som
är att avundas. Hon går under
huden på sina huvudkaraktärers
tankar, känslor, förmågor och
brister. Hon håller uppe tempot
i berättandet och ger boken
ett oemotståndligt spänningsmoment när kvinnorna möts
av en slump, utan att förstå
vilken roll de egentligen spelar i
varandras liv. Bäst är ändå Heidi
Lindes förmåga att skriva en
trovärdig dialog med avstamp i
familjesnacket runt köksbordet,
i sovrummet, i bilen på väg till
barnens fritidsaktiviteter. Genom
dialogerna blottlägger hon alla
skevheter i familjerna och visar
vem som tar ansvar, vem som
fegar ur och vem som hamnar
utanför. Men hon är också rolig.
När en av huvudkaraktärernas
väninnor blir utbränd och vädjar
till sin läkare att inte sjukskriva
henne från jobbet, utan från
familjen, skrattar jag högt.
Liselott Holm

En kvinnas frigörelse
Édouard Louis

Få har skildrat klassamhället
och klassresan så glödande
som den franske författaren
Édouard Louis. Han debuterade
2014 med »Göra sig kvitt Eddie
Bellegueule«, en självbiografisk
skildring av hur han kommer
ut som homosexuell och sedan

bryter sig loss från sin utfattiga
och våldsamma familj. Senare
följde en bok där hans alkoholiserade och aggressiva pappa var
utgångspunkt för hur fattigdom
och sjukdom urholkar människor
och gör dem till byten för politisk
extremism. Ingen annan bryr sig,
så varför inte sympatisera med
dem som talar lättbegripligt och
tycks vara handlingskraftiga (läs
nynazister)? I hans nya roman
»En kvinnas frigörelse« har
turen kommit till hans mamma.
I korta avsnitt, med fokus på
det mest smärtsamma och
skamfyllda, skriver Louis om en
kvinna som alltid varit dubbelt förtryckt. Inte bara genom
att befinna sig längst ner på
samhällsstegen, utan också
genom att konstant vara utsatt
för våld och ringaktning från sina
män. Skammen ligger tung över
honom själv – han har som man
och son stått för en ansenlig del
av familjeföraktet. Men humorn
och ljuset finns också. Mamman bryter sig så småningom
loss och flyttar till Paris. Hon får
rentav tillfälle att ta en cigg med
den hyperglamourösa skådespelerskan Catherine Deneuve. Det
hade kunnat bli en klibbig anekdot, men mötet beskrivs med
en saklighet och värme som
skimrar. Till slut finns försoning
och förståelse mellan mor och
son där som en möjlighet. Men
författaren viker aldrig från sin
ursprungliga ståndpunkt; klas�samhället har sina orsaker och
de är politiska, inte personliga.
Liselott Holm
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Berättelsen om en
annorlunda lillasyster
Går det att skriva en biografi om en människa som inte kan
tala? Fanny Ambjörnsson har gjort det. Om Nadja är en bok om
hennes lillasyster som föddes med en allvarlig hjärnskada och
behövde assistans dygnet runt i hela sitt liv.
– Vi kan lära oss mycket av Nadja, säger Fanny.
Eftersom Nadja varken omfattade
dåtid eller framtid levde hon helt i
nuet och förmådde också att njuta
av det. Hon kunde uppskatta små
förändringar i vädret och bli glad
igen efter en jobbig hostattack.
– Hon kunde verkligen uppskatta
de små sakerna i livet, berättar
Fanny Ambjörnsson, som är professor i genusvetenskap vid Stockholms
universitet och Nadjas storasyster.
Fannys forskning har handlat mycket om människor som lever tvärs
emot normen. Historien om hennes
syster Nadja, som bodde i Umeå, har
många likheter med hennes tidigare
studier men boken blev av naturliga
skäl något helt annat än ett forskningsprojekt.
– Visst använde jag mig av mina
akademiska kunskaper som jag
samlat på mig genom åren, men
boken gör inte anspråk på att vara
vetenskaplig. Den skiljer sig mycket
från mina övriga böcker och är utan
tvekan min mest personliga bok. I
början var det läskigt att kasta loss
från det mer akademiska skrivandet,
men när jag väl bestämt mig kändes
det som en befrielse, säger Fanny.

Tre decennier dagböcker

I boken närmar hon sig Nadjas liv
genom sina egna reflektioner och
genom alla som funnits runt henne
– en storasyster som plötsligt måste
bli vuxen, åldrande föräldrar vars
dotter aldrig kommer att klara sig
30

– Mängden av anteckningar om henne och hennes yttre liv gav i efterhand en tydlig känsla. Det är något
lågmält och vackert med alla röster
som vävs in i varandra, med andra
som speglar en utsatt människa och
försöker komma åt vem hon är. Tillsammans blir anteckningarna, som
i sig är sakliga och oromantiska, en
romantisk berättelse om Nadjas liv,
säger Fanny.

Kritik och hyllning

själv och assistenterna som vet mer
om Nadjas liv än vad hennes familj
gör. En av assistenterna, Jessica,
vårdade Nadja i närmare 30 år.
– Det har varit väldigt tacksamt
att prata med olika människor som
funnits runt Nadja, att få höra deras
berättelser. Det är något som alla
människor som mister en familjemedlem skulle få ta del av.
En rik källa till inblickar i Nadjas
liv har varit assistenternas dagböcker om henne. De skrevs från att hon
var 7 år tills hon dog 2020, vid 34 års
ålder. Assistenternas beskrivningar
av Nadja blev en ögonöppnare för
storasyster Fanny.

Fanny Ambjörnsson beskriver i
boken ett samhälle som belönar
full fart framåt men inte värdesätter det långsamma, det som inte
tydligt bidrar till produktion och
tillväxt. Men den är också en hyllning av välfärdssamhället när det
verkligen fungerar – alla närvarande
människor i Nadjas liv, alla resurser
som lagts på vården av henne. En
historisk återblick i boken till det
numera ökända Vipeholms sjukhus –
en anstalt för »sinnesslöa« där man
bland annat använde utvecklingsstörda som försökspersoner – visar
hur samhället utvecklats när det
gäller synen på personer med funktionsvariationer.
– Med ett sådant historiskt perspektiv är det hisnande att tänka på
var vi befinner oss idag, där det till
exempel finns möjlighet till assistans
i hemmet. Samtidigt är det ingen naturlag att allt blir bättre och bättre,
vi måste värna vård och omsorg och
kämpa för att låta välfärden få kosta
tid och pengar, poängterar Fanny.

Njuta av nuet

För alla som arbetade med Nadja
var hon mer än bara ett jobb. De fick
kunskaper och färdigheter av att
följa henne, som att lära sig förstå
en människas olika behov. Fanny
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Hållbara
hem
för
alla.
Hållbara
bostaden.umea.se

Fanny Ambjörnsson, författare till boken Om Nadja.

menar att vi alla kan lära oss mycket av Nadja och
hennes förmåga att leva i nuet och uppskatta det lilla.
– Nadja satt på kunskaper som många människor i
vårt samhälle, med ett högt uppskruvat tempo, verkligen suktar efter.

hem
för alla.

Ta emot omsorg

En insikt som nådde Fanny under bokens gång var att
en människa kan vara »bra« på att ta emot omsorg och
att det är en undervärderad förmåga.
– Nadja hade en ovanlig förmåga att ta emot omsorg.
Det är något hon har lärt både mig och andra runt
omkring henne. Vi kommer ju alla en dag att behöva ta
emot omsorg, frågan är inte om utan när.
Om Nadja fick väldigt fina recensioner när den kom
ut. Fanny har hunnit göra en del författarbesök, vilket
det givetvis kan bli mer av nu när pandemirestriktionerna har släppts.
– Det brukar bli fina samtal. Många vill berätta om
sina egna tankar och liknande erfarenheter i familjen
och diskutera frågan om vad som är ett lyckat liv. Några
ambitioner med boken är att lyfta frågan om funktionsvariationer och synliggöra dem som på olika sätt arbetar
med dessa komplexa och livsviktiga frågor. Kanske kan
berättelsen om Nadja bidra med nya perspektiv som
kan leda till berikande diskussioner. Jag hoppas att
jag kan fortsätta att åka runt och prata om den, säger
Fanny Ambjörnsson.

bostaden.umea.se

Text: Nils Fredriksson
foto: Magnus Liam Karlsson
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MYS MIDDAGSTIPS
Chorizogryta
4 personer

Pasta med ädelostsås
4 personer

3–4 chorizokorvar (det går bra med annan
korv men gärna en lite starkare)
1 röd paprika
1 grön paprika
2 stjälkar blekselleri
1 gul lök
2 klyftor vitlök
1 tsk sambal oelek eller hackad chili
1 msk honung
2 msk tomatpuré
2 burkar krossade tomater
1 burk svarta bönor
Salt och peppar

Pasta, gärna rigatoni eller annan
lite kraftigare pasta
400 g färsk spenat eller 200 g hackad fryst
400 g valfri svamp
3–4 dl grädde
1 dl pastavatten
100 g ädelost
Salt och peppar
1 msk smör

Skär korven i slantar och hacka grönsakerna i lämpliga bitar. Stek korven tills den får
lite färg och lyft sedan upp den ur pannan.
Stek alla grönsaker utom vitlök i fettet som
blivit över från korven, på medelhög värme
tills paprikan mjuknar något. Tillsätt tomatpuré, sambal oelek och vitlök och låt steka
med en kort stund under omrörning så det
inte bränns vid. Häll över krossade tomater
och tillsätt honung, korven och salt. Koka
allt på ganska låg värme ca 40 minuter,
tillsätt bönorna de sista fem minuterna och
servera med ris.
Enkel grönkålssoppa
4 personer
1 förpackning grönkål
1 gul lök
1 grönsaksbuljongtärning eller
grönsaksfond
1–2 dl grädde beroende på hur tjock
man vill ha soppan
En bit parmesan eller annan stark
lagrad ost
Skölj grönkålen och dra den av de tjocka
stammarna. Finhacka en gul lök och stek
kålen mjuk tillsammans med löken i olivolja
eller smör. Häll över vatten så det täcker
kålen och låt koka upp med buljongtärning
eller fond. Mixa sedan soppan slät och tillsätt grädde och finriven ost. Koka upp igen
32

några minuter under omrörning.
Smaka av med salt och malen svartpeppar.
Servera med ett gott bröd eller en varm
macka.

Hacka svampen i bitar och stek den i en
torr stekpanna tills vätskan börjar släppa.
Tillsätt smöret och fortsätt steka tills svampen fått färg. Lägg i spenaten och salta och
peppra. Vänta tills spenaten vätskat ur och
häll över grädde och smulad ädelost. Låt
alltihop koka ihop på låg värme samtidigt
som pastan kokar. Späd såsen med 1dl av
pastavattnet. Koka pastan så att den har
tuggmotstånd och låt den koka sista minuten tillsammans med såsen. Servera med
rikligt med svartpeppar.
Snabb blåbärspaj

Shrimprolls
Receptet räcker till 2 personer
som varmrätt eller till 4 som förrätt
4 korvbröd, gärna briochebröd
Ca 200g skalade räkor
1 selleristjälk
1 dl majonnäs
Citronsaft
Salt och peppar
Lite salladslök att toppa med
Smör att steka i
Finhacka sellerin och blanda med räkor
och majonnäs. Smaka av röran med lite
salt, peppar och citronjuice. Värm smör i
en stekpanna och stek korvbröden, det går
även att rosta bröden och pensla dem med
smöret. Låt svalna något innan fyllningen
läggs i brödet och toppas med salladslök
och eventuellt mer citron.

400 g blåbär
1 msk potatismjöl
150 g smör
1,5 dl socker
2 dl vetemjöl
1 dl havregryn
Lite salt
Sätt ugnen på 175 grader. Lägg blåbär i en
pajform och pudra över lite potatismjöl.
Smält smöret i en kastrull. Blanda ner sockret och låt koka med en liten stund. Blanda
i resterande ingredienser och rör runt. Häll
blandningen över bären och grädda i mitten på ugnen 30–40 minuter och servera
pajen med vaniljsås, glass eller lättvispad
grädde.
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RFSL Umeå fyller 50 år
1972 bildades Riksförbundet
för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter, RFSL i Umeå. RFSL
arbetar för att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter
ska gälla för HBTQI-personer
som för alla andra.
1 Hur kom det sig att RFSL Umeå
bildades?

Det fanns ett stort behov bland homosexuella och bisexuella att prata med
och möta andra som kände likadant.
Det började med en postbox i Umeå
dit man kunde skicka brev som några
personer i all hemlighet besvarade
från en lägenhet i centrala Umeå. I
den lägenheten bildades RFSL Umeå
hösten 1972 och växte så småningom
fram som en ny folkrörelse. Föreningen var då den enda organiserade
träffpunkten norr om Sundsvall för
homo- och bisexuella kvinnor och
män. Upptagningsområdet var enormt
och omfattade i första hand Norrbotten, Västerbotten och norra delen av
Ångermanland. De stora avstånden
medförde att de första medlemmarna
fick bereda sig på att i snitt åka 45
mil för att få träffa likasinnade. 1978
bildades RFSL Luleå. Det här var en
tid när homosexualitet betraktades
som en sjukdom och därför hölls allt
mycket diskret.
Att informera om den nya organisationen var viktigt. RFSL Umeå tryckte
upp runt 100 000 små etiketter – så
kallade tändsticksetiketter – med
telefonnummer till RFSL Umeå, dit
den som behövde någon att prata med
kunde ringa. Etiketterna fästes lätt på
tändsticksaskar, dörrar och lyktstolpar. Organisationen fick mellan 2 000
och 3 000 telefonsamtal per år. Samtal
som var livsviktiga för många.

kontakt mellan dem som hörde av
sig. Kanske hörde två personer från
samma samhälle av sig och då kunde
de helt enkelt få prata »telefonlur mot
telefonlur« för att få kontakt.
Senare började möten, fester och
danser att arrangeras för medlemmarna. Under en tid hölls söndagsträffar
på Nya konditoriet, NK, men många
tyckte att det var för stor risk att »bli
upptäckt« och därför flyttades mötena
runt. En tid arrangerades träffar i källaren på Hotell Margareta på Västra
Esplanaden.

3 Hur utvecklades RFSL Umeå vidare?
På 1980-talet anslöt många lesbiska
kvinnor. På nyårsafton 1985/1986 flyttade RFSL Umeå in i en lokal på Östra
Esplanaden – Club Feliz. Här hölls två
fester varje månad och kafé på onsdagar. Medlemmarna blev fler och verksamheten var livaktig. Arbetet för att
förebygga hiv och aids var omfattande.
I mars 1985 började RFSL Umeå sända
gayradioprogram i närradion 15 min
varje vecka. Programmen bestod av
reportage om föreningens aktiviteter
som varvades med musik. Gayradion
fanns till 1991.

4 Vad hände under 1990-talet?
2 Vad hände sedan?

RFSL Umeå hjälpte till att skapa
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Då var kampen för äktenskap, insemination och adoption angelägna frågor

både lokalt och centralt inom RFSL.
Det sociala umgänget var omfattande och viktigt. Under den stora
brännbollsturneringen i Umeå 1995
hette RFSL Umeås lag Nobody knows
I’m a lesbian. Till 1996 hade många
kommit ut som homosexuella och laget
bytte namn till Everybody knows I’m
a lesbian. 1998 deltog RFSL med tre
lag. Ett ungdomslag under namnet
Regnbågsbarnen, ett lag med namnet
Fjollor i trans och det lesbiska laget Vi
vill ha flata (slagträn).

5 Hur mår föreningen idag?

Det har varit några tuffa år, särskilt
nu under coronapandemin. Vi märker
att vi behövs då vi får jättemånga mejl
från privatpersoner runt om i länet,
som har frågor eller behöver stöd
och rådgivning. Vård och skolor hör
av sig med frågor och önskemål om
utbildning i HBTQI-frågor. Vi märker
också att det finns behov av rådgivning kring familjefrågor för HBTQIpersoner och ett stort behov av så
kallad Newcomersverksamhet – för
asylsökande och papperslösa HBTQIflyktingar. Trots att vi inte är så många
aktiva i styrelsen så jobbar vi på så gott
vi förmår och hoppas orka ett tag till –
för det behövs!
Text: Anette Olofsson

källor: RFSL Umeå och Podden
»Förbjuden kärlek – från smussel till
stolthet. Om RFSL Umeå« i serien
»Livet i arkivet« av Folkrörelsearkivet
i Västerbotten och Västerbottens
museum.
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Vill du också
annonsera
i Vasaplan?
Kontakta oss!
Kyrkan heter Västerslättskyrkan
– och inget annat!
I förra numret av Vasaplan berättade vi om Alla kan
sjunga-kören i Västerslättskyrkan i Umeå, men vi
kallade kyrkan något helt annat i rubriken. Vi ber om
ursäkt! Kyrkan har hört av sig och berättat att den tidigare varit nedläggningshotad men att så inte längre är
fallet – Västerslättskyrkan finns kvar!
Foto: Curt Dahlgren

Telefon. 090–470 47
E-post. info@vasaplan.nu
Hemsida. vasaplan.nu
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DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!
Läs mer på fairtrade.se
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#vasaplans vänner
stöttar socialt utsatta i Umeå
www.vasaplan.nu

swisha till 123-201 44 62

