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Sträck ut en hand!
Vi har ett ansvar för att välkomna människor som kommer till
Sverige, säger Åsa Norin, som arbetar med organisationen Vän i Umeå, i
det här numret av Vasaplan.
Hennes engagemang för flyktingar som kommit till Umeå är stort,
både privat och som verksamhetsledare för Vän i Umeå. För närvarande
är det främst från Ukraina som människor flyr och det är förstås av
största vikt att vi tar emot dem som söker sig en fristad här. Men Åsa
Norin sätter fingret på en viktig punkt: Samtidigt som vi måste engagera
oss för människor från Ukraina kan vi inte glömma människor som
flytt andra krig. Ett exempel är de unga afghaner som efter snart tio år i
Sverige fortfarande lever under hot om utvisning till ett land där bomber
sprängs, människor svälter och familjer i extrema fall känner sig tvingade att sälja sina barn för att överleva.
I det här numret av Vasaplan följer vi upp det viktiga arbetet inom
»Cityprojektet Umeå« – den uppsökande vård på Umeås gator och torg
som idag utförs av sjuksköterskan Lena Renman. Förra året gjordes en
utredning som visar hur viktig verksamheten är. Än har inga beslut om
framtiden fattats men hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande försäkrar att verksamheten kommer att fortsätta. Efter att ha varit ett projekt
i mer än tio år måste vården för utsatta människor i Umeå bli en permanent verksamhet som utförs med respekt för alla inblandade.
Sist men inte minst vill jag säga hur glad
jag är över att trädgårdsmästare Lars Krantz
medverkar i detta nummer av Vasaplan.
Han har inspirerat många människor till
ekologisk odling genom sitt arbete med
Rosendals trädgård, Wij trädgårdar och
i sina böcker. Läs hans tankar om en grön
oas för eftertanke!

Allt gott och god läsning!
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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Inga besked om vård för utsatta
– och stopp för ensamarbete
Den uppsökande vård som
ges till socialt utsatta i Umeå
är av stor vikt visade utvärderingen av »Cityprojektet
Umeå«. Men än finns inga
beslut om framtiden och tills
vidare har facket utfärdat
skyddsstopp för ensamarbete.
Text: Anette Olofsson
foto: Anders K Jonsson
Vasaplan har tidigare berättat om distriktsköterskan Lena Renmans uppsökande arbete med socialt utsatta i
Umeå centrum. Lena Renman kollar
blodtryck, lägger om sår och försöker
motivera till ytterligare vård. Hennes tjänst benämns »Cityprojektet
Umeå« och har Region Västerbotten
som huvudman. Förra året utvärderades projektet och resultatet är
glasklart: Det uppsökande arbetet på
gator och torg är av största vikt och
kan utvecklas ytterligare.
Rapporten presenterades för
politiker och tjänstepersoner i Region
Västerbotten. Efter det har det varit
tyst.
– Just nu vet jag ingenting om
framtiden, bara att jag inte får arbeta
ensam på gator och torg, säger Lena
Renman.

Vuxna med samsjuklighet

Förra årets kartläggning var tänkt
som underlag i arbetet med att öka
tillgängligheten av hälso- och sjukvård för vuxna med samsjuklighet i
form av beroende och psykisk ohälsa.
Den genomfördes bland annat genom
intervjuer med personer i olika situationer och i olika roller. Verksamheten har starkt stöd av vårdtagare,
samverkanspartners och chefer.
Vårdtagarna visade att förtroendet för den traditionella sjukvården
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Det finns ännu inga klara beslut om vad som ska hända med den tjänst som i dag innehas av Lena Renman och benämns som »Cityprojektet Umeå«.

ofta är lågt på grund av tidigare
erfarenheter, medan upplevelsen
av »Cityprojektet Umeå»är odelat
positiv. Vårdtagarna uppskattar
särskilt närheten och tillgängligheten
till vården, men också tryggheten i
en person som har tillgång till hela
regionens sjukvårdssystem, som
kan ge stöd till vidare vård och föra
patienternas talan.

medan vård som ges på olika samlingsplatser fortfarande kan utföras.
– Jag har utfärdat skyddsstopp
för ensamarbete tills vidare, men
arbetsgivaren måste hitta en långsiktig lösning och arbetet bör göras
i ett större team för att vara mindre
sårbart för alla parter, säger Katarina
Nilsson Reian. n

fackligt skyddsstopp

Vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Västerbotten, Katarina Nilsson Reian, intygar att det är mycket
som varit rörigt runt »Cityprojektet
Umeå«, men att vården ligger i linje
med den nära vård som statliga utredningar lyfter fram som framtiden.
Som huvudskyddsombud har
Katarina Nilsson Reian efter en
riskbedömning utfärdat skyddsstopp
för ensamarbete, enligt arbetsmiljölagen. Skyddsstoppet gäller det uppsökande arbetet på gator och i parker,

Katarina Nilsson Reian, vice avdelningsordförande Vårdförbundet Västerbotten.
Foto: Privat
MAJ 2022 | VASAPLAN

CITYPROJEKTET UMEÅ

VI TVÅ
________

Vad betyder det arbete som görs inom
»Cityprojektet Umeå« för era besökare
– alltså den vård som distriktssköterskan
Lena Renman ger idag?

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden,
Region Västerbotten, beklagar att frågan hamnat mellan stolarna.

Men hälso- och sjukvårdsnämnden utlovar fortsättning
»Cityprojektet Umeå«
har pågått i mer än tio
år utan en permanent
lösning. Efter utredningen som gjordes
förra året har inget
hänt.
– Det har nog fallit mellan stolarna, vilket är beklagligt,
säger Anna-Lena Danielsson
(S), hälxo- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region
Västerbotten.
Hon försäkrar dock att hon
begärt en dragning av tjänstemännen på nästa nämndssammanträde i slutet av maj för att
få klarhet i vad som händer i
frågan.
– Sedan får vi ta det därifrån,
säger Anna-Lena Danielsson.

viktig fråga

Hon slår dock fast hur viktig
frågan om vård för människor
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i social utastthet är och hur
väl den verksamhet som finns i
Umeå fungerar.
– Sedan behöver vi se till att
det finns trygghet i verksamheten och hitta en långsiktig
lösning, säger hon.

MARIA CARMONA BRÄNDSTRÖM,
verksamhetsledare för Pingstkyrkans härbärge
– Det betyder jättemycket! Lena Renman är
stationerad hos oss på tisdagkvällar och det är
oerhört viktigt. Vi har besökare som ingen bryr
sig om och som skulle må mycket sämre om inte
den här tjänsten fanns. Många i den här gruppen
bryr sig inte om sin hälsa så mycket och här gör
sköterskans arbete stor skillnad. Vi har många
besökare som kommer särskilt för att få träffa
henne. Hennes omtanke och omvårdnad gör att
de mår bättre.

ingen ekonomisk fråga

Region Västerbottens kassa är
välfylld och överskottet för 2021
hamnar på runt en miljard kronor men Anna-Lena Danielsson
försäkrar att verksamhetens
vara eller inte vara inte handlar
om ekonomi.
– Verksamheten finns ju
redan idag och behövs det en
utökning i budgeten så får vi väl
lösa det, det här är ju ingen stor
post, säger hon.
När en lösning kan vara klar
kan Anna-Lena Danielsson inte
säga, men Vasaplan fortsätter
att följa frågan.
Text: Anette Olofsson
Foto: Region Västerbotten

BORE LINDBERG, verksamhetsansvarig
för Bakfickan IOGT-NTO Medmänniska
– För alla som inte har pengar eller den mentala styrkan att gå till en vårdcentral, är det här
arbetet ovärderligt. Bland Bakfickans gäster
är det säkert hälften som inte mår bra fysiskt
och har ett kontinuerligt behov av vård. Lena
Renman kommer till oss en gång i veckan men
jag tror nästan att det skulle behövas besök två
gånger i veckan. Jag kan nog säga att det finns
människor som inte skulle vara i livet om de inte
fått kontakt med henne. Om man inte mår bra
är risken att man dricker eller drogar mer och då
kan man räkna med ökad brottslighet också. Det
jobb som sköterskan gör är en viktig insats för
att minska våldet i samhället och att skapa ett
hållbart Umeå.
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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
medelåldern är 39 år. Visionen är att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050. Umeå är förvaltningskommun
för finska, meänkieli och samiska.

Sommarblomsvandring i centrum

Kom och fira 400 år med oss!

Hjälp en medmänniska

Kontakta oss eller lämna synpunkter

Följ med på sommarblomsvandring och lär dig mer om
planteringarna i Umeås parker. Den cirka två timmar långa
rundturen är kostnadsfri, kräver ingen föranmälan och
startar vid konstverket Grön eld på Järnvägstorget.
Temat för sommarens blomsterplanteringar är Pompa
och ståt. Turerna startar 14.00 varje torsdag från 7 juli till
25 augusti. Läs mer på www.umea.se/sommarblommor.
Välkommen!

Är du intresserad av människor, att utveckla relationer, kanske lära dig något nytt och samtidigt växa som person – då
har vi uppdragen för dig. Du kan göra skillnad och förändra
verkligheten för en annan person. Bli avlösare, familjehem,
god man och förvaltare, jourhem, kontaktfamilj, kontaktperson, ledsagare eller stödfamilj. Möjligheterna är många
att stödja en medmänniska. Läs mer och anmäl ditt intresse
på www.umea.se/frivilligauppdrag.

Det som gör Umeå så speciellt är ni som bor här. När Umeå
jubilerar firas det med många olika aktiviter hela året.
Officiell jubileumsdag 22 juni, en dag med ett härligt och
varierat scenprogram för alla åldrar. 13–14 juli arrangerar
vi Umeå Live 400 år, med kända och okända artister.
Vi firar 400 år och du är välkommen att fira med oss! Läs mer
på www.umea400.se.

Har du frågor till kommunen? Vill du lämna synpunkter,
klagomål eller förslag på förbättringar?
Behöver du göra en felanmälan?
Kanske vill du uppmärksamma
något som är bra? Du kan kontakta kommunen på olika sätt.
Läs mer och få en överblick
på www.umea.se/kontakt.

på
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HALLÅ DÄR
So
fia Breimo &
Sofia Anderss
on

Projekt leda
Fest ivaa le! / Fe re för Fest ivála! /
st
Fest ivalo! / ! עפivaa li! / Fest iválo! /
 לאווי טס/ Fest iv
al!

Sofia Breimo och Sofia Andersson på Västerbottens museum är projektledare för den
urfolks- och minoritetsfestival som gör entré på Gammlia 20–22 maj.

Ny festival i Umeå
20 till 22 maj är det urpremiär för
urfolks- och minoritetsfestivalen
Festival!. Vad är det för festival?

– Det är en festival där judiska,
romska, sverigefinska, tornedalska
och samiska språkfrågor, kulturfrågor och rättighetsfrågor står i
centrum. Det är en mötesplats och en
folkfest fylld av musik, utebio, föreläsningar, poesi och mycket annat.

Varför arrangeras en urfolks- och
minoritetsfestival?

– Det är jätteviktigt att synliggöra
och arbeta för urfolket samernas och
de andra nationella minoriteternas
– romernas, judarnas, sverigefinnarnas och tornedalingarnas – språk-,
kultur- och rättighetsfrågor. Västerbottens museum ska ju arbeta med
frågor som rör hela länet.
– Museet har länge arbetat med
frågor som rör de nationella minoriteterna och samernas kulturhistoria, kulturarv och samtidsfrågor.
Bland annat har minnesdagar och
högtidsdagar, som internationella
romadagen och sverigefinnarnas dag,
uppmärksammats i samarbete med de
föreningar och eldsjälar som arbetar
med frågorna. Innan pandemin slog
till kom förslaget från föreningen
Tornedalingar, kväner & lantalaiset
i Umeå att arrangera något tillsammans. Det nappade vi på och sedan
VASAPLAN | MAJ 2022

dess har festivalplaneringen varit
igång.

Har ni inspirerats av andra festivaler?
– Absolut. Gällivare minoritetsspråksfestival är en inspirationskälla.
De brukar ha en jättefin festival på
höstkanten. Det finns andra inspirationskällor också – vi är ju så himla
många inblandade så inspirationen
kommer från flera olika håll.

Vilka är med på den här festivalen?

– Planeringsgruppen består av
Västerbottens museum och organisationer som arbetar med frågor som
rör samerna och de andra nationella
minoriteterna i Umeåtrakten.

Och vad händer på festivalen?

– Det blir livemusik, utebio, teater,
poesi och mycket annat! Dessutom
ges föreläsningar och samtal för
den som vill fördjupa sig i frågor om
historia, språkrevitalisering, rättig
heter och ansvar. Festivalen pågår
i dagarna tre och det händer grejer
dagarna i ända.
– På dansbanan blir det dansvänliga och stämningsfulla konserter
med Höstorkestern, klezmergruppen
Tzeitel och folkmusikduon Akkajee.
Det blir barnteatern Björnmötet på
meänkieli med Daniel Särkijärvi och
teatern Millimetermannen på finska

av Uusiteatteri. På söndagen ges en
flerspråkig gudstjänst, sedan karaoke och dans hela eftermiddagen.
Utomhusbio på fredag kväll och hela
lördagen – snacks ingår! Och föreläsningar – advokat Sunita Memetovic
om romska rättigheter och kommunernas ansvar och i panelsamtalet.
Unga röster varvas drömmar med
kampen för rättigheter när unga
vuxna delar erfarenheter sinsemellan. Och det här är inte ens hälften av
allt som händer …
– Vi vill att de som kommer hit ska
känna sig hemma, lära sig något nytt
– och få äta något gott.

Återkommer festivalen fler gånger?

– Vi hoppas på det, men nu börjar vi
med att göra årets festival riktigt bra.
Text: Anette Olofsson
Foto: Maja Rintala

Festival!
Festival! arrangeras av Västerbottens museum tillsammans med
Álgguogåhtie Umesamer i samverkan, arbetsgruppen för judiska
frågor i Umeå, Azra Suljic, Finska
klubben i Umeå, Finska församlingen i Umeå, RUNG, Sinti Roma
Råd, Såhkie Umeå sameförening,
Tornedalingar, kväner och lantalaiset i Umeå, Tráhppie samt URS
Nuoret. Även Region Västerbotten, Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten är delaktiga.
Institutet för Språk & Folkminnen,
Film i Västerbotten, Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten
och ArosFilm är med och gör
festivalen möjlig.
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Människans
bästa vän – cykeln

Umeå är känd som en cykelstad där påpälsade studenter strävar uppför Svingen,
trikåklädda långcyklare glider fram på välutrustade hojar och vanligt folk tar cykeln till jobbet.
Men hur bra cykelstad är Umeå egentligen? Vasaplan har tagit tempen.
Text: Anette Olofsson | foto: Anders K Jonsson | illustrationer: Mikaela Marklund | citat: Cyklister i Umeå
I strävan mot att minska klimatavtrycken framstår cykeln alltmer som
en oslagbar kompis i tillvaron på
lagom långa sträckor. Samtidigt ger
den både motion och frisk luft.
Några som har bra koll på cyklistens väl och ve är medlemmarna i
Cykelstaden Umeå, Naturskyddsföreningens grupp som är särskilt inriktade på cykelfrågor. På Facebook har
gruppen drygt 500 medlemmar som
diskuterar cykelfrågor och
upplyser varandra om
framkomligheten på
stadens cykelvägar. Ett av gruppens mål är att
Umeå ska bli en
av Europas bästa
cykelstäder.

Bättre än många andra städer

Rent allmänt verkar uppfattningen
vara att Umeå är en bättre cykelstad
än många andra svenska städer, men
inte så bra som kommunen själva vill
ge sken av. De flesta verkar hyfsat

Erik: Östra Kyrkogatan på Haga/
Sandbacka är en
mardröm. Dotra min har 40
korsningar till/från skolan och
ett mischmasch av övergångsställen och cykelöverfarter där
ingen verkar veta vad som gäller.
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Gunnar Parment:
Det är total avsaknad av cykelvägar
på många håll utanför staden
– framförallt borde det finnas
mellan Ersboda och Fällforsån
eller ända till Flurkmark.
överens om att »de etablerade cykelstråken« sköts ganska väl.
De har relativt hög prioritet
och snöröjs – i alla fall vardagar – på ett tillfredsställande sätt.
– Umeå håller på
att bli en riktig cykelstad, där cykling blir
normen, säger Owen
Laws, cykelansvarig i Naturskyddsföreningen i Umeå med omnejd och
initiativtagare till Facebookgruppen
Cykelstaden Umeå.
Han menar att de flesta bilisterna
tar hänsyn till cyklister och han ger
snöröjarna av gång- och cykelvägarna
högt betyg.

Felande länkar i cykelvägnätet

Ett stort minus är, enligt Owen Laws,
att det finns för många »felande länkar« i cykelvägnätet, där cykelvägar
slutar tvärt utan hänvisning, omleds
över en stadsgata eller tar en krokig
omväg.
– Cykling genom centrum i östlig
mot västlig riktning och tvärtom är
ett stort problem då cykling är för-

bjuden längs viktiga delar av sträckan
under en stor del av dygnet, och de
alternativ som finns är bristfälliga,
säger han.
Han poängterar också att cykelparkeringarna runt många butiker
och stormarknader är bristfälliga.
– Ofta ligger bilparkeringen närmast entrén medan cykelparkeringen
är minimal och avsides. Här måste
näringsidkarna tänka till!

Breda separerade cykelvägar

Owen Laws menar att det som skulle
göra den största skillnaden för att
förbättra möljigheten att cykla i
Umeå är att bygga fullbreda (fyra
meter) cykelvägar, helt separerade
från bilister och gångtrafikanter.
– Det är inte klokt att cyklister
och gångtrafikanter ska hänvisas till
en och samma, smala yta. Dels är
det farligt för alla och dels måste cyklisterna sakta in och stanna alltför
ofta för att undvika krockar. Det är
Umeås största och viktigaste cykel
utmaning. n

Hanna: Det som
ofta är bra är att
det finns relativt
gott om parkering för cyklar
och att ambitionerna är höga.
Det måste dock realiseras mer
för att vi ska bli en riktigt vass
cykelstad!
MAJ 2022 | VASAPLAN
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Susan Enetjärn i Tavelsjö är en passionerad cyklist, och en av medlemmarna i gruppen Cykelstaden Umeå. Helst trampar hon fram på sin
moderna höghjuling. Här har hon fin utsikt och då cykeln inte har någon kedja är den i det närmaste ljudlös att färdas med.
– Det bästa är att jag alltid möts med leenden av andra när jag kommer susande på min höghjuling, säger hon.
VASAPLAN | MAJ 2022
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Umeå långt ifrån målen
för hållbart resande

Umeå utsågs till landets tredje bästa cykelstad i Cykelfrämjandets kommunvelometer 2020. Ändå når Umeå inte alls upp till
kommunens mål för hållbart resande. Trafikplanerare Katarina
Gref på Gator och parker vet vad som krävs för att målen ska nås.
Text: Anette Olofsson | illustrationer: Mikaela Marklund | citat: Cyklister i Umeå
Kommunfullmäktige antog redan
2008 målet att andelen hållbara resor
(med kollektivtrafik, på cykel eller till
fots) ska vara minst 65 procent av alla
resor i Umeå tätort år 2022.
Nu har målsättningen skrivits
om till 65 procent hållbart resande
år 2025, men en analys av trafikprogrammen i Umeå som gjordes förra
året visar att det målet inte heller
kommer att uppnås och att det snarare kommer att handla om 53 procents
hållbart resande 2025 (jämför med
dagens 50 procent).

Varför uppnår Umeå inte sina mål
om hållbart resande?

– Det är många aspekter man behöver ta hänsyn till när man vill förändra ett beteende. Dels den enskilda
människan, vilka behov var och en
har, hur benägen man är att prova att
resa på annat sätt än med bil. Dels
samhällsförändringar, såsom ekonomi, priser på drivmedel och kommunens resurser och prioriteringar.
Så det finns inte något enkelt svar till
varför Umeå ännu inte har uppnått
sitt mål men vi är en bit på väg.

Vad ska kommunen göra för att snabba på den utvecklingen?
– I den effektbedömning av trafikprogrammen som kommunen låtit
göra kan vi konstatera att vi – för att
nå målet med 65 procents hållbart
resande i tätorten – behöver förbättra
möjligheterna att gå, cykla och åka
kollektivt. Vi behöver också minska
10

bilens konkurrensfördel och stärka
vårt arbete för att förändra vanor och
beteenden. De förslag som tas upp i
rapporten är:
• Skapa snöbollseffekt med snabba
åtgärder som syns och minskar genomfart med bil
• Fler genvägar för cykel, färre för bil
• Minska behovet av att äga egen bil
• Öka satsningen på vintercykling
• Beteendepåverkansåtgärder för
att uppmuntra till hållbart resande
(cykling/elcykling)
• Bus Rapid Transit (BRT) och takttrafik
• Skynda på elektrifiering
• Agera förebilder i kommunkoncernen

Katarina Gref, trafikplanerare, Gator och
parker, Umeå kommun. Foto: Privat.

överfarter har byggts. Cykelparkering
vid Travbanevägens busshållplats
har byggts för att underlätta att resa
hållbart hela resan. Vintercyklistens
dag har genomförts, och mycket mer.
Varje år gör kommunen ett mobilitetsbokslut som redovisar vilka
åtgärder som har genomförts under
föregående år. För mer information
se www.umea.se/mobilitetsbokslut

Många cyklister frågar efter separerade cykelvägar då det blir trångt när
cyklister och gående ska samsas. När
ska Umeå satsa på fullbreda, separerade cykelvägar?

I cykelutvecklingsprogrammet från
2018 beskriver Umeå kommun hur
man vill arbeta för att fler ska välja
cykeln. Hur går det arbetet?

– För att nämna några genomförda
åtgärder så har nya cykelbanor byggts
längs Nydalavägen och Sandbackavägen. Studentvägen har breddats
och fått ny beläggning, nya cykel

– Vi arbetar för att öka separeringsgraden mellan fotgängare och cyklister. Just nu är 7,5 procent av
huvudvägnätet separerat. Det pågår
ett arbete med att se över vilka
sträckor i gång- och cykelvägnätet
som kan separeras samt vad som
krävs för att få till det. På befintliga
gator kan det vara svårt att få plats
med separering eftersom det tar mer
utrymme. I nya bostadsområden kan
det vara enklare att få till.

Många cyklister anser att det fortfarande finns för många »felande
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länkar« där cykelvägar tvärt tar slut
eller leds om via krångliga omvägar.
När ska kommunen åtgärda det?

– I cykeltrafikprogrammet finns en
del saknade länkar utpekade. När
och var nya cykelvägar byggs prioriteras i budgetprocessen. Saknar man
en cykelväg är man välkommen att
höra av sig till kommunen. Lättast
gör man det via felanmälningsappen
eller via webbplatsen. På www.umea.
se/felanmalan finns all information.
Det går också bra att ringa.

CYKELSTADEN UMEÅ
Tomas: Kommunen har väldigt
hög svansföring i
cykelfrågor men tyvärr byggs
det faktiskt bara nån kilometer
cykelbana per år. Det går för
långsamt.

Josefin: Jag älskar att cykla på
natursköna ställen. Att ha vinden
vinandes i ansiktet, höra löven
prassla, känna dofter av blommor från blommande buskar
och häckar, och se världen
swisha förbi är rent ut sagt
fantastiskt.

Att cykla genom centrum i östligvästlig riktning och tvärtom är
enligt cyklisterna ett stort problem
då cykling är förbjuden på delar av
sträckan under delar av dygnet, och
de alternativ som finns är bristfälliga.
Vilka planer har kommunen för att
förbättra denna viktiga cykelsträcka?

– Idag finns två huvudcykelstråk
genom centrum, Kungsgatan samt
längs Nygatan. På Kungsgatan är det
kl. 10–18 på vardagar samt kl. 10–15
på lördagar inte tillåtet att cykla mellan Renmarkstorget och Vasagatan.
Då ska man leda cykeln eller välja
annan väg. På en stor del av stråket
kan man med andra ord cykla men
behöver leda cykeln genom centrum.
Nygatan, delen Vasagatan – Sveagatan planeras för att byggas om med
start hösten 2022. Utformningen blir
densamma som finns längre österut
på Nygatan, där fotgängare och
cyklister har egna banor.

Linnea: Det är
provocerande
att det kan dröja
länge innan trasiga partier
åtgärdas.

Finns det några planer på cykelstråk
utanför centrala Umeå, till exempel
mot Täfteå, Holmsund, Flurkmark,
Kassjö, Kulla och Tavelsjö?

– Utanför tätorten är det oftast Trafikverket som är väghållare och det är
Trafikverket och Region Västerbotten som beslutar om prioritering och
finansiering. Från kommunens sida
lämnar vi önskemål om nya cykel
vägar. n

0

1
kilometer

Behov av framtida cykelkopplingar. Dessutom finns behov av ytterligare en östlig–västlig
koppling genom centrum men exakt läge behöver utredas, enligt Umeå kommun.
Karta: Umeå kommun
VASAPLAN | MAJ 2022
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Umeås cykeljunta
lär av varandra

När man kliver in i Umeå cykeljuntas lilla verkstad på
Klintvägen möter doften av olja. På en gammal bänk står
ett par överfyllda verktygslådor och i ett hörn trängs några
nyligen lagade cyklar. Här tar volontärerna Emil Myrsell
och Johan Cykeljohan Granberg emot i Umeås idella cykellagarförening.
Text: Anette Olofsson | foto: Curt Dahlgren
Det började med några pop upverkstäder med cykelkärran full med
verktyg och med ett litet tält dök de
upp på olika platser i Umeå. 2016 fick
det hela en fastare form och för ett
par år sedan hittade de äntligen en
lokal som fungerar som verkstad.
Torsdagar klockan 18.00 slår de
upp portarna och den här torsdagen
kommer en äldre dam som har lite
problem med sin gamla cykel och hör
sig för om hur det hela fungerar. Emil
förklarar att tanken är att reparera
själv med stöd av handledarna och
varandra.
Än är våren lite kylig och besökarna i verkstaden inte så många men
efterhand som värmen tilltar kommer kön att bli längre. Många cyklar
förstås året runt. Studenten Laura
Mazars från nordöstra Frankrike
pluggar miljö och hållbarhet. Hon
köpte en äldre rosaröd cykel med
smala däck och många växlar när hon
kom till Umeå. Nu krånglar växlarna och Laura får hjälp av Emil att
komma underfund med vad som är
kruxet och vad som kan göras. Cykeln
hänger upp och ner på en ställning
och medan Laura skruvar så snurrar
Emil pedalerna runt, runt. Efter ett
tag börjar växlarna klicka i varandra
och Lauras leende växer.
12

– Problem med växlarna är vanligt,
förklarar Cykeljohan.
De flesta som söker upp Umeå cykeljunta har ingen större vana av att
meka själva, men Emil och Cykeljohan har sett hur självförtroendet blir
större och modet att testa själv växer
när andra stöttar en i starten.

Ansgar Lemke från Würzburg bränner bort en bussning ute på gården
och doften sticker i näsan. Här verkar
vevlagret vara problemet. Det är inte
första gången han besöker Umeås
cykeljunta.
– Köper man en gammal cykel så
får man räkna med att det blir problem, säger han, som studerar IT som
utbytesstudent på universitetet.
– Här är kallt, skrattar Ansgar och
drar jackan lite tätare om axlarna,
medan han inväntar goda råd från
Cykeljohan. n

Studenten Laura Mazars från Frankrike köpte en cykel när hon kom till Umeå. På Umeås
cykeljunta får hon hjälp av Emil Lyrsell att laga växlarna.
MAJ 2022 | VASAPLAN
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Tillsammans och hjälpas åt är ledord hos Umeås cykeljunta. Laura Mazars skruvar och volontären Emil Lyrsell trampar tramporna.

Ansgar Lemke bränner bort en bussning och får hjälp av volontären Johan Cykeljohan
Granberg.
VASAPLAN | MAJ 2022

Kollektiva cykelverkstäder
som Umeås cykeljunta finns på
många platser i världen. De kallas
ofta cykelkök och fungerar så att
besökarna får tillgång till verktyg
för att reparera och underhålla
cyklar. Ofta tar cykelköken hand om
övergivna cyklar för reparation eller
återvinning. Volontärarbetare eller
annan personal hjälper till med målet att besökarna ska få kunskap och
färdigheter för att själva att ta hand
om sina cyklar. Cykelkök drivs oftast
som idella föreningar och räknas
som en del av delningsekonomin.
Namnet är en direkt översättning
av engelskans Bike Kitchen. Själva
köksdelen av namnet kan anspela på
att det »lagas« cyklar, men även att
man i ett cykelkök ofta fikar eller äter
tillsammans.
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Mod och balans

Cykelskolan träffas ett par gånger i veckan. Från vänster Alva Kling, Vän i Umeå, Ester Baotista, volontären Åsa Engström och Irina Issa.

I Maja Beskowskolans gymnastiksal råder högsta koncentration.
Här pågår cykelskola. För den som lärt sig cykla som barn sitter kunskapen i ryggmärgen, men att lära sig cykla som vuxen är inte så lätt.
Text: Anette Olofsson | foto: Curt Dahlgren
– Det kan vara svårt att föreställa
sig hur läskigt det kan vara att börja
cykla för den som aldrig suttit på en
cykel, förklarar Alva Kling, projekt
ledare på organisationen Vän i Umeå,
som med kommunalt stöd arrangerar
cykelskolan.
Ofta börjar man inomhus, på specialutformade cyklar med särskilda
trampor, stöttande volontärer och
14

nödvändiga skydd. Till att börja med
kan det räcka med att sitta på cykelsadeln och efterhand lär man i sin
egen takt.
– Det svåraste är att våga släppa
båda fötterna från marken och
komma igång med att trampa. Det
är ju lättare att hålla balansen om
man har hög fart och det kan kännas
otryggt, säger Alva Kling.

Mest kvinnor

De som söker sig till cykelskolan
är främst kvinnor som kommit till
Sverige från länder där de av olika
anledningar inte fått möjlighet att
lära sig cykla. Det handlar i första
hand om att lära sig behärska cykeln
rent praktiskt och cykla på ett säkert
sätt, men också att lära sig de
MAJ 2022 | VASAPLAN
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på cykelskolan

Koncentrationen är total när Esther
Baotista får hjälp med att behärska
cykeln av volontären Åsa Engström.

enklaste cykelorden, som styre och
sadel, och några trafikregler.
– Några behöver kanske cykla i sitt
arbete, till exempel i hemtjänsten,
andra har barn som de vill cykla med,
många vill ta sig runt i staden på ett
smidigt sätt eller tycker bara att det ser
härligt ut, säger Alva Kling.

Starka känslor

Ledarna på cykelskolan är volontärer
som är aktiva inom Vän i Umeå.
Ibland stöttar en framtill på cykeln
och en där bak. Det råder en andäktig
tystnad i salen när armar och ben ska
koordineras samtidigt som cyklisterna
ska hålla balansen. När någon lyckas
med konststycket att cykla själv är
känslorna starka.
– Det är en frihetskänsla att cykla.
När man klarar något riktigt svårt och
kanske kommer över en rädsla man
haft så växer självförtroendet – då
blir känslorna starka, försäkrar Alva
Kling. n
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Känslan när man cyklar själv är svindlande. Irina Issa och Esther Baotista trampar runt i
gymnastiksalen på Maja Beskowskolan.
15

»När inte alla är fria,
är ingen det«
Det finns platserna på jorden som nästan alla känner till. Las Vegas i Nevada
är en av dem. Även om man inte varit
där ser man saker för sin inre syn när
staden kommer på tal: jättelika, lyxiga
casinon. Neonupplysta fasader. Överdådiga shower. Elvis-kapell.
För ett par år sedan befann jag mig
i Las Vegas, och det är verkligen som
man tänker sig. Jag promenerade längs
the Strip, den nästan sju kilometer
långa gatan som det mesta ligger efter,
och jag förundrades. Över vad vi människan kan skapa. Det verkar ibland
inte finnas några gränser för hur långt
vi kan nå när vi strävar mot någonting.
En av de mest kända byggnaderna
i Las Vegas är Bellagio. Det är ett jättestort hotell och spelpalats med en
spektakulär fontän framför entrén.
Filmen Ocean’s 11 spelades in där,
och rummen kostar upp emot 30 000
kronor per natt.
Jag gick in i foajén för att se lyxen.
Och det var nästan svårt att ta in, att
det jag såg var på riktigt. I en monter
stod en Ferrari som lottades ut bland
de spelande gästerna. I taket avtecknades en himmel så naturtrogen att
jag en lång stod och försökte avgöra
om jag inte kommit ut igen. Jag har
rest ganska mycket, sett flera av jordens sju underverk, ändå har jag aldrig
varit någonstans så lyxigt, så pråligt
som Las Vegas.
Men ibland krackelerar bilden. Man
viker undan blicken lite från där det är
tänkt att man ska titta, och så framträder något helt annat. Färgerna rinner
bort, kvar blir bara något kallt och
tomt. För mig skedde det här i Las Vegas. Då jag kom ut från Bellagio stod
en hemlös man och letade i soptunnorna. På gatorna mellan lyxhotellen i Las
16

av Anton Marklund
Vegas lever 13 000 hemlösa människor.
Jag har så svårt att ta in även det.
Miljardtals med dollar har pumpats in
i Las Vegas för att göra det till en plats
där lyckan ska vara nära. Ändå verkar
man inte ha kommit ihåg att lägga
någonting av de pengarna på sånt som
egentligen betyder något.
Jag tog Las Vegas som utgångspunkt
i den här texten. Men jag hade lika
gärna kunnat välja en annan plats.
På trapporna utanför Roms kyrkor
med Jesus-statyer och altare av guld
satt hemlösa när jag var där. I skug-

gan av Shanghais skyskrapor kurade
människor med utsträckta händer. I
Los Angeles, där kändisarna bygger
murar runt sina palats för att ingen
ska kunna ta sig in, finns det 60 000
hemlösa.
Murar, de håller ute, men på samma
gång stänger de inne.
När inte alla är fria, är ingen det.
Jag vet inte varför de inte ser det.
Jag skulle ha kunnat ta Sverige som
exempel också. I vårt land finns när du
läser det här cirka 33 000 människor
som inte vet var de ska sova i natt.
Rent begreppsmässigt är siffran så
hög att den är svår att ta in. Man kan
försöka – Skellefteå stad, det är ungefär lika många. Eller så här: om du
varje kväll skulle leta upp en hemlös
och erbjuda denne att sova hos dig,
skulle du få hålla på i 90 år innan du
hjälpt alla.
Hemlöshet handlar idag om pengar.
Att vi som har dem, inte delar med oss
tillräckligt. Det är inte längre missbruk som fört de flesta till gatan, det
är fattigdom och brist på lägenheter
som är de vanligaste orsakerna numera.
Jag tänker inte bli politisk här.
Säga att vi borde lyssna på det eller
det partiet. För jag tycker egentligen
inte att hemlösa handlar om politik.
Det handlar om medmänsklighet. Och
medmänsklighet borde vara överordnat allt annat.
Om vi inte tar oss råd att ge varje
människa i vårt land en plats, en säng,
som är varm och deras, ja, då är vi fattiga på ett sätt som våra bankkonton
inte kan göra något åt.
Anton Marklund | författare
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UTLOTTNING
UNDER FALKENS VINGAR
AV ANTON MARKLUND
Parallellt med att Umeåbon Anton Marklund
jobbade med funktionsvarierade personer debuterade han 2011 med romanen Djurvänner. 2016
kom Stora björn – en lättläst roman. Nu är han
aktuell med Under falkens vingar på Norstedts
förlag. Det är hans spänningsdebut och första
delen i serien om Ramona Lindh, socialarbetaren med övernaturliga förmågor som är såväl en
välsignelse som en förbannelse.
Mejla till info@vasaplan.nu senast 15 juli 2022
och berätta varför just du vill ha ett av de tre
exemplar av Under falkens vingar som Vasaplan
lottar ut.

Nu kan fler få en
fjärde dos vaccin
mot covid-19
Skyddet från vaccination avtar över tid. För att behålla
ett bra skydd mot covid-19 är det viktigt att ta de doser
som rekommenderas.
Nu kan du få en fjärde dos om du hör till någon av
dessa grupper:

•
•

Du fyller 65 år i år eller är äldre.
Du har Downs syndrom och är 18 år eller äldre.

Tider som går att boka via nätet och aktuella tider för
drop in hittar du genom att skanna QR-koden eller på
vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

åsa norin

Vi har ett ansvar för att
välkomna människor
som kommer till Sverige
Lite försenad springer hon uppför trappan till Vän
i Umeås kontor. Hennes tid verkar alltid för knapp
och nu i vår har Åsa Norin fått ännu ett järn i elden
– att stötta de flyktingar från Ukraina som kommer
till Umeå.
Text: Ingrid Marklund | Foto: Curt Dahlgren
Det var så det började med Vän i
Umeå för elva år sedan – ett nätverk
av människor ville göra något för att
ge nya i Sverige en väg in i gemenskap. I dag är Vän i Umeå en stor
organisation med fyra anställda och
hundratals frivilliga som gör allt från
att hålla i språkcaféer och idrottsaktiviteter till att ge stöd till ensamkommande unga.
 	 Under pandemin stannade många
av aktiviteterna av. Men nu är de
igång igen, även vänskapsmatchningarna som är Vän i Umeås grundbult
ända sedan starten. Matchningarna
är ett sätt att föra samman etablerade svenskar och nyanlända. Idén fick
Åsa Norin 2011 när hon som diakon i
Svenska kyrkan av socialtjänsten fick
frågan om kyrkan kunde göra något
för ensamkommande ungdomar.
– Jag har själv alltid varit intresserad av kulturmöten, det har gett mig
så mycket. Vi gick till SFI, svenska
för invandrare, i Umeå och frågade
om de studerande där var intresserade – och jättemånga ville ha svenska
vänner, säger hon.
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en rad andra organisationer har Vän
i Umeå skapat »Mötesplats Ukraina«
i Frälsningsarméns lokaler – en
gemensam punkt för ukrainare som
bor på olika håll i Umeåområdet. De
flesta har kommit med bara några få
saker i en väska och har en svår situation med mycket oro för familjemedlemmar som är kvar i kriget.
 	 – Det finns jättestor vilja att hjälpa
till i Umeå, och det känns ju bra.
Det är kanske naturligt att många
engagerar sig för ukrainare, landet
känns nära oss och det finns en tydlig
fiende som begår övergrepp mot civila. Men vi måste ändå tänka på att
inte göra skillnad – att de som flytt
från andra krig inte ska få mindre
stöd.

Unga i limbo

Mötesplats Ukraina

Det har gjorts mer än tusen matchningar sedan Vän i Umeå startade.
Från ett nätverk av eldsjälar har organisationen växt och fått ansvar för
budget och anställda med Åsa som
verksamhetsledare.
 	 Nya uppgifter kommer till – nu
senast stödet till dem som flyr från
kriget i Ukraina. Tillsammans med

En särskild plats i Åsas hjärta har
de ensamkommande unga som flytt
Afghanistan. Många har befunnit sig
länge i Sverige, lärt sig språket och
gått gymnasiet. Nu måste de hitta
ett fast jobb inom sex månader – en
svår situation. Särskilt knepigt är det
för unga som fått definitivt nej till
uppehållstillstånd i Sverige men inte
utvisas då läget i Afghanistan är för
farligt.
 	 – De befinner i limbo – vad ska de
leva av? De får inte arbeta, vissa får
en dagersättning på 70 kronor, medan andra inte ens får det. Då måste
civilsamhället stötta så att ungdomarna inte hamnar i en skuggtillvaro
med allt vad det innebär. I Umeå har
Azadi, en grupp inom Vän i Umeå,
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Vän i Umeå har tillsammans med en rad andra organisationer skapat »Mötesplats Ukraina« i Frälsningsarméns lokaler. Här samtalar Åsa
Norin med Natalia Vorona, som hjälper ukrainare som kommer till länet.

ordnat boende och stöd i familjer,
berättar Åsa Norin.

Tuffa och positiva möten

Jobbet med Vän i Umeå har betytt
möten med människor som har det
riktigt svårt, men har samtidigt gett
mycket positivt och meningsfullt.
 	 – Ibland är det lättare att få kontakt med människor som är nya i Sverige. De har ett sug efter gemenskap.
Det har väl egentligen vi svenskar
också, fast vi är litet försiktiga. Och
många är så upptagna.
 	 Är inte Åsa själv också väldigt
upptagen? Hon svarar med ett stort
leende.
 	 – Ja, och det är svårt att skilja på
jobb och fritid. Både jag och min man
Staffan är engagerade i Vän i Umeå –
jag som anställd och han som ideellt
arbetande ordförande – så det är
klart att allt flyter ihop, säger hon.
 	 Åsa och Staffan har fyra biologiska
barn och två bonusbarn som kommer
från Gambia respektive Afghanistan.
Några år var huset i Sävar fullt av
tonåringar.
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– Det var en rolig och händelserik tid
som har betytt mycket för alla våra
ungdomar i familjen.

Fristad i fjällen

Ett intensivt jobb och en stor familj
är förstås krävande.
 	 – Jag blir jättetrött ibland. Det är
många bollar hela tiden och folk hör
av sig på kvällar och helger. Det kan
vara svårt att vara helt ledig, men
jag gillar det också, jag VILL INTE
stänga av jobbet klockan 17.
 	 Åsa tycker mycket om att vara ute
i naturen och älskar fjällen. Där hämtar hon kraft. Familjen har också en
tillflykt i Värmland, som är Staffans
hemtrakter, i en gammal ladugård
som blivit till ett fritidshus. En annan
viktig källa att ösa energi ur är Åsas
religiösa tro.
– Min tro betyder mycket, säger hon.

Religion och samhällsfrågor

Nästan hela sitt liv har Åsa varit
aktiv i någon kyrka, på ett eller annat
sätt. Hon växte upp i en familj där
det var naturligt att vara engagerad,

både kyrkligt och i samhällsfrågor,
och i ungdomen var det Pingstkyrkan
i Lycksele som var hennes religiösa
hem.
 	 – Men i 25-årsåldern lämnade
jag den. Så småningom hittade jag
tillbaka, fast då till Svenska kyrkan,
förklarar hon.
 	 – Nuförtiden går jag sällan på
gudstjänst. Vi är en grupp vänner
som träffas i kyrkan mer informellt.
Vi har känt varandra länge och ses
för att läsa Bibeln, be och vara tillsammans. Ibland är kyrkan väldigt
många ord – ord som inte alltid
landar hos mig. Det känns tomt när
orden blir för långt från verkligheten.
Kyrkan måste beröras av det som
händer i världen.
 	 Själv har hon valt ett engagemang
där hon varje dag ger handfast stöd
och hittar praktiska lösningar i medmänniskors vardag. Handlingar som
ger människovärde och liv.
 	 – Vi har ett ansvar för att välkomna människor som kommer till
Sverige, säger Åsa Norin. n
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Lars Krantz om
en skön grön oas
Lars Krantz är trädgårdsmästaren som fått stor uppmärksamhet för den biodynamiska odling
som han låg bakom på Rosendals trädgård i Stockholm och för sitt arbete med Wij trädgårdar i
Ockelbo. Han har också skrivit flera böcker om odling. Här delar Lars Krantz med sig till Vasaplans läsare av sina tankar om en grön plats för vila och eftertanke.
Text: Anette Olofsson | Foto lars krantz: Ewa-Marie Rundquist
Vad kan man tänka på om man vill
skapa en grön plats för vila och
eftertanke?

– Det ju fint om man kan hitta en
plats där man stimuleras att ta ett
djupt andetag. Det är förstås väldigt
individuellt och handlar mycket om
magkänsla. Rent allmänt kan man
säga att en plats som inte är för ensidig och där det råder en slags balans
passar bra. Det kan vara under ett
träd där ljus leker med skugga, i
mötet mellan hav och strand eller i skogsbrynet där skogen möter
fältet. Människan söker sig ofta till
sådana platser i naturen. En gammal kinesisk trädgårdsmästare har
beskrivit det som att när människan
vistas i öppenhet så längtar hon efter
slutenhet och när människan vistas i
slutenhet längtar hon efter öppenhet.

Hur gör man för att arbeta med
naturen på en sådan här plats?

– I det gamla agrara samhället hade
man ett begrepp som hette faga.
Att faga innebär att man räfsade
undan fjolårsgräs, löv och kvistar på
ängarna för att gynna tillväxten. Det
gjorde man när fagtuppen – vitsippan – stod i blom. Jag har haft många
kurser där eleverna fått börja med
att använda räfsan för att städa sig in
på en plats. Man räfsar fram roten,
stubben och stigen. Tar bort lite
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döda kvistar och sparar andra – man
förädlar platsen och förtydligar den
utan att gräva ett enda spadtag. Det
tycker jag är ett trivsamt sätt att få en
relation till en plats. Sedan kan man
sitta där och tokglo.
– Ett annat sätt att koppla av är
ju att vara lätt aktiv – skola plantor,
beskära träd eller räfsa – det kan vara
nog så meditativt om man inte gör
sig någon brådska. Det är något jag
insett på äldre dagar – det lilla livet
får större betydelse och det är inte
mängden blommor som är kvaliteten
utan min förmåga att se blomman.

Om man vill plantera in något på
platsen, vilka växter kan passa?

– Färgskalan i grönt går att variera i
oändlighet. Bladväxter som ormbunkar, palettblad och hostor har olika
grön nyans och möjligen kan man
komplettera med några vita blommor för att få lite trädgårdstouch på
det hela. När det kommer till dofter
så är det ju intressant att följa årets
dofter – vårens och försommarens
hägg och syrén, och sommaren rosor
är uppiggande.

Vilka andra element kan man använda sig av för att förstärka lugnet
på platsen?
– I zenbuddhistiska tempel i Japan
VASAPLAN | MAJ 2022

har man av tradition använt klangspel och klockor för att skapa en liten
kontrast till tystnaden. Man kan
också använda sig av ett litet vattenspel som porlar. När porlandet
upphör och spelet inte klingar så hör
man tystnaden så mycket tydligare.

Har du någon lugn, grön plats som
tycker om att besöka?

– Jag har hundar och går ganska
långa promenader två gånger om dagen. Det är en lisa. Då har jag några
stubbar på vägen där jag brukar slå
mig ner för att tokglo eller tokhöra.
Jag har börjat lyssna på fågelläten,
nångot jag aldrig har gjort tidigare.
En stubbe finns vid kanten av ett
hygge – vi har så intensivt skogsbruk
här så vi har inte kvar några stora
skogar, en annan nära en skogstjärn
– där är härliga dofter, och en tredje
vid en dunge med utsikt ända till
havet. Vilken stubbe jag sätter mig
på har nog att göra med vilket mood
jag är i.
– Det gäller väl att hitta ett sätt att
reflektera över sin inre värld genom
att fokusera på den yttre världen – inte
minst genom att lära sig att använda
ögat, näsan och örat för att lära sig se,
dofta och lyssna. Det handlar alltid
om att vara närvarande och det är så
lätt att springa förbi. n

Sköna gröna platser
i Umeås närhet
För den som inte har en egen plats att
skapa en oas på finns många vackra
platser att söka sig till helt nära Umeå
centrum eller en bit bort.
Längs strandpromenaden finns
flera platser att slå sig ner på både
uppströms och nedströms Umeälven.
Nära centrum finns Broparken. Här
har träd planterats som ska förstärka
årstidsväxlingarna. Här finns också
buskar som ger parken färg på hösten.
På Tegssidan av älven finns mossträdgården, en plats för stillhet som
skapades i samband med att Umeå
var en av Europas kulturhuvudstäder
2014. Här möter mossträdgården den
frodiga strandskogen vid Bölesholmarna.
Arboretum norr är en skogsträdgård belägen i Baggböle, 10 km från
Umeå centrum. Här finns planterade
träd och buskar från när och fjärran
och många platser som passar för en
rogivande stund.
Tips på fler vackra platser finns till
exempel på
www.visitumea.se
www.visitvindeln.se,
www.visitvannas.se
www.umea.se
TEXT: Anette Olofsson
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Översta raden från vänster: Cajsa Gärling, Maja Bengtsson,
Lova Adolphson, Meja Alander, Kajsa Granholm. Mittersta
raden från vänster: Alva Strandgren, Irma Ledman, Saga
Lindblom, Mia Suorsa. Nedersta raden från vänster: Mika
Johansson, Elin Colldén Hammarsten, Thea Gripenrot.
Saknas i bild: Sonja Nuottaniemi, Ebba Wikström.

Trygg/Otrygg

Dokumentärt fotografi av
Midgårdselever om ungas tillvaro
Vad som får en att känna sig trygg och otrygg varierar
beroende på vem man är, vilken plats i livet man befinner sig på, vad man har varit med om och vad man
har framför sig.
Fotoeleverna i årskurs 2 på Estetiska programmet
med inriktning Estetik & Media på Midgårdsskolan
har under kursen Fotografisk bild fått reflektera över
sina liv just nu, utifrån tankar om att vara Trygg och
Otrygg. De har i sitt arbete utgått från frågor som När
känner jag mig som tryggast eller mest otrygg? Är det
en plats, ett sammanhang eller en situation som väcker
dessa känslor? och Hur kan jag förmedla den känslan
eller situationen i bilder?
Här följer ett urval av elevernas bilder där de själva
har skrivit korta beskrivningar om bilderna. För att se
elevernas samtliga bilder besök Instagramkontot @
Trygg.Otrygg.
Anita Blomqvist
medielärare, Midgårdsskolan
22

– När jag fick uppgiften kom jag att tänka på torget. Det är en vacker plats full av liv på dagen men
på kvällen fylls den av mörker. Otryggheten kommer när man ska gå hem och man ser ungdomar
och fulla gubbar som vandrar på gatan. Jag väljer
att inte gå i centrum på kvällen av den anledningen. Det är en gata av ljus men skuggorna förföljer
mig vart jag än går. Därför känner jag mig otrygg
på den platsen när kvällen närmar sig.
/ Saga Lindblom

– Jag har tagit bilder när jag umgås med vänner och second
hand-shoppar. Jag känner mig trygg bland vänner och i
second handbutiker, för jag gillar att kolla på gamla grejer
med människor jag tycker om. / Ebba Wikström
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– Ordet otrygg får mig att tänka på en viss plats. En
plats som jag ofta går eller cyklar igenom på vägen
hem. En mörk fredagskväll är tunneln under Kyrkbron
en plats som ger mig kalla kårar. Instängd i en lång tunnel, jag kan inte se utifrån vad som är där inne. /
Thea Gripenrot

– Det är fredag eftermiddag i Signar och Gudrun Olofssons
kök på Sandbacka. Gudrun kokar kaffe till eftermiddagsfikat
och Signar sitter i vanlig ordning på sin plats vid matbordet
och läser senaste nytt i lokaltidningen. Vi sitter runt det lilla
träfärgade matbordet, uppdukat med fika, glass och nykokat
kaffe. Här känner jag mig trygg – värmen i huset, alla fina bilder som sitter på väggarna. Den varma trygga famnen man
lutar sig i när man kommer in genom ytterdörren är magisk.
Min mormor och morfar får mig att känna mig trygg utan
att de ens behöver göra något.
/ Maja Bengtsson

– Mina bilder föreställer cykelparkeringen där jag bor. Den
platsen känns otrygg när jag på natten står och låser cykeln
och är omringad av mörker. Man ser inte om någon kommer
från mörkret eller bakom väggen. Det enda man ser utifrån
är mig som står under lampan. När man har hoppat av
cykeln och står på marken är man sårbar. När man tittar ner
mot marken för att låsa cykeln kan man inte vara uppmärksam på omgivningen. Det är läskigt även om det bara varar
i några sekunder. Särskilt i detta område där våldtäkt har
skett. / Lova Adolphson

– Jag har fotat min kompis Ebba och hennes hund
Ville i deras lägenhet. Ebba gjorde sig en sallad, sen
så gick hon runt lite, myste med Ville och bara tog
det lugnt i sin hemmiljö. Jag valde att fota detta då
det är väldigt vardagligt och det finns inga oskrivna
regler att följa, man kan bara vara sig själv och det är
en trygghet för mig. / Mika Johansson
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– Elhuset och skuggorna som bildas under träden väcker
känslan av obehag hos mig och jag vill att andra ska känna
igen sig i situationen när man är på väg hem sent från en
kompis eller någon annanstans och passerar ett obehagligt
hus. Det påminner nästan om en fotograferad mordscen.
Mina kompisar som bor i närheten av mig och går förbi elhuset känner samma som jag, att det alltid finns ett underliggande obehag, speciellt på kvällen. / Kajsa Granholm

– Jag har fotat mitt rum. Det är en miljö som
förmedlar trygghet – en plats där jag kan vara själv
och slappna av vare sig jag kollar på en film, läser,
lyssnar på musik eller något annat. I bilden vill jag
förmedla det lugn som just mitt rum kan ge mig. /
Irma Ledman

– Mina bilder föreställer en innergård där jag känner mig
otrygg på kvällen. Bilderna skildrar hur den otrygga platsen
ser ut på dagtid. Jag vill förmedla den obehagliga och lite
läskiga känslan av att gå ute på gatorna på kvällen. Hur
det är att passera ett gathörn och gå i en mörk tunnel utan
sällskap av en annan människa. Man vet aldrig vad som kan
hända. / Elin Colldén Hammarsten

– Jag har valt att fota en vanlig kväll hemma hos mig, när
vi äter middag och sedan kollar på tv. Min trygghet är
inte så mycket kopplad till platser, utan mer till personer.
Oavsett vad som händer eller var jag är så finns min
familj alltid där för mig. På alla olika platser jag har bott
har jag haft tryggheten att komma hem och sitta vid
middagsbordet och prata om allt möjligt med mina
systrar och föräldrar, och det är när jag är med dem jag
känner mig hemma. / Sonja Nuottaniemi
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– Jag har fotograferat platser som jag möter dagligen under min färd hem. Vägen hem från skolan är trygghet för
mig. Varför jag känner mig trygg på dessa platser är för
att jag har så stor hemlängtan efter skolan. Man får mer
av trygghet om man har mål. Som då för mig är vardagsrummet hemma. / Mia Suorsa

– På bilden ser man min mormor och morfar. Jag har valt
att fota dem eftersom de betyder väldigt mycket för mig
och jag känner mig trygg i deras närvaro. På bilden är jag i
deras kök och spelar kort. Jag känner mig trygg när jag är
med min mormor och morfar för jag kan vara mig själv.
Mormors och morfars hus ger också en känsla av trygghet. Att spela kort och spendera tid med min mormor och
morfar är en av mina favoritsaker. / Alva Strandgren

– Det jag har fångat i mina bilder är en mörk fredagskväll på stan när man är på väg från en kompis och
ska ta bussen hem. Jag valde detta motiv eftersom
jag känner mig otrygg när det är mörkt och jag måste
gå ensam. / Cajsa Gärling

– Jag valde att fota min säng. Man kan tydligt se att
någon varit där och läst. Jag känner mig som tryggast
när jag ligger i min säng och läser. Mitt rum är min
trygga plats, där känner jag mig skyddad och dessutom
får läsningen en att känna sig lugn och avslappnad.
/ Meja Alander
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MYS MIDDAGSTIPS
2 msk pressad citron
1 nypa flingsalt
1 msk granatäpplesirap

Tacos med friterad halloumi och grön salsa
Grön salsa
1 gurka (cirka 300 g)
2 avokado
1 jalapeño
4 salladslökar
1 msk finrivet limeskal
2 msk färskpressad limejuice
1 kruka hackad koriander
4 krm salt
2 msk olivolja
Dela och kärna ur gurka och avokado.
Skär i små tärningar. Skiva jalapeñon tunt.
Strimla salladslöken. Blanda alla ingredienser till salsan.
400 g halloumi eller grillost
3 dl vetemjöl
3 uppvispade ägg
4 dl panko (krispigt ströbröd)
1 l neutral olja till fritering
Skär halloumin i cirka ½ cm tjocka skivor
och dela längs med. Torka torra med
hushållspapper. Vänd i mjöl och sedan i
uppvispat ägg och sist panko. Värm oljan
till 170–180°C i en stor kastrull. Fritera halloumin i omgångar och låt den rinna av på
hushållspapper.
8 tortillabröd
Gräddfil
Srirachasås
Värm bröden och servera med halloumin,
salsan, gräddfil och sriracha.
Falafel
4 personer
250 g torkade kikärtor
2 skalade och skivade vitlöksklyftor
3 skalade och hackade charlottenlökar
4 dl hackad bladpersilja, snåla inte …
1 tsk salt
1 msk mald koriander
1 msk mald spiskummin
1/2 msk bakpulver
1/2 tsk bikarbonat

26

Dela och kärna ur gurkan och paprikan,
skär i tärningar, skär även tomaterna i
tärningar. Skiva salladslök och rädisor tunt,
strimla salladen. Blanda alla ingredienser
vid servering, toppa med hackad mandel.
Rabarberdricka
1 kg rabarber
1,75 l vatten
4 st nejlikor, hela
2 dl socker
Citron

ca 1 liter frityrolja
Skölj kikärtorna, blötlägg i minst 12 timmar
i rumstemperatur.
Häll av och skölj kikärtorna. Mixa eller
mal alla ingredienser med 1 dl vatten, till
en fin smet. Låt smeten stå i 15 minuter.
Forma 20 bollar och platta till dem lite lätt.
Värm oljan till 180 grader, fritera i omgångar tills falafflarna fått en fin färg och är frasiga, ta upp med en hålslev. Serveras gärna
med fattoush, hummus och libabröd.
Fattoush
4 personer
2 medelstora tomater
1 liten gurka
1 paprika
1 salladslök
1 knippe rädisor
1/2 romansallad
1 dl hackad bladpersilja
1 dl hackad mynta
2 msk olivolja

Skölj men skala inte rabarbern. Skär i små
bitar och koka med vatten och nejlikor tills
rabarbern går sönder, cirka 10 minuter. Häll
upp i en silställning och låt saften rinna av i
cirka 20 minuter. Tillsätt sockret och rör tills
det har löst sig. Låt saften kallna och smaksätt med färskpressad citronsaft. Servera
som förfriskning eller som dryck till maten.
Picknicktips
Sommartid är picknicktid. Här kommer
Mys bästa tips för en lyckad picknick.
• Packa maten i en kylväska. Använd frysta
vattenflaskor som isklampar. Då har du
också kallt vatten som dryck när de tinar.
• Packa maten i olika burkar: en för krispig
sallad, en för sås och en för frukt och så
vidare. Då blir inte salladen eller brödet
mosigt innan det är dags att äta.
• Använd locken till burkarna som uppläggningsfat, skärbräda och tallrik.
• Om du ska vara ute länge och inte har
möjlighet att ta med en kylväska – byt ut
smör och ost mot hummus, ärtröra och
avocado, som har längre hållbarhet.
God tur!
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Elisabeth Holm berättar om sitt liv i musikens värld och samtalar med tesalongens besökare i Väven.

Kultur för seniorer ger
glädje och välbefinnande
Det är uppdukat för tesalong i en av Vävens lokaler. Här slår ett trettiotal gäster sig ner vid
dukat bord. Te och tilltugg serveras på vackert second hand-porslin. I länsstolen tar musikdirektör Elisabeth Holm plats – dagens samtalsgäst hos Kultur för seniorer.
Text: Anette Olofsson | Foto: Curt Dahlgren
Kultur för seniorer arrangeras av
Umeå kommun. Här erbjuds kulturevenemang av olika slag flera
gånger i veckan, oftast på dagtid och
nästan alltid utan kostnad. Det kan
vare en sopplunch där man lagar
tillsammans, en film, en författare,
en historiker, ett konstsamtal eller en
28

vandring. Ibland lottas biljetter till
större evenemang ut, som en dansföreställning eller en opera.
Tesalongen är ett populärt och
återkommande arrangemang av det
mindre formatet med ett begränsat
antal biljetter. Här står samtalet i
centrum och den som vill ska ha möj-

lighet att komma till tals och ställa
frågor till den inbjudna gästen.

Elisabeth Holm om sitt liv
i musikens värld

Dagens gäst Elisabeth Holm, som är
Umeå kammarmusikförenings ordförande. Hon leder också studiecirklar
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i rockens historia. I närmare 30 år
var hon musiklärare på Dragonskolan och deltog bland annat i skolans
internationella arbete. Som pensionär leder hon kören Happy Mix, en
blandning av etablerade och nyare
svenskar.
Karin Olsson besöker gärna Kultur för seniorers arrangemang.
– Det är en fantastisk möjlighet.
Jag har varit på flera arrangemang
och lyssnat på en filmskapare, sett
film på Folkets bio och besökt några
tesalonger. Jag är en sådan där kulturtant som nyss gått i pension och
som gillar bio, teater och musik. Ofta
går jag tillsammans med någon vän
men en gång, när det bara fanns en
biljett kvar så gick jag ensam, berättar Karin Olsson.

Kultur för bättre hälsa

Madelene Edlund och Cecilia Gustafsson är kulturkonsulenter i Umeå

kommun och de som driver Kultur
för seniorer.
– Vi vill att våra arrangemang
ska bidra till en ökad livskvalitet och
bättre folkhälsa. Det är ju känt att
kultur bidrar till bättre hälsa, säger
Madelene Edlund.

ovana kulturkonsumenter

Hon förklarar att många som kommer till Kultur för seniorer är ovana
kulturkonsumenter, och att alla som
vill komma ska känna sig trygga
och blir välkomnade och omhändertagna.
– Man behöver inte känna sig orolig även om man inte är van att vara
ute bland många människor. Vi hjälper gärna till. Vi har några stammisar som deltar ofta, men tanken är
att alla ska hitta något i programmet
som tilltalar. Kom och testa om du är
nyfiken! Du kommer inte att ångra
dig, säger Madelene Edlund. n

Kultur för seniorer
• Startade år 2000
• Biljetter hämtas – nästan alltid
gratis – i kulturreceptionen i Väven
(två till fyra veckor innan arrange
manget – men i god tid, för de tar
nästan alltid slut) eller bokas på
telefon
• Programmet finns på
www.umea.se, sök på Kultur för
seniorer eller på
www.alltomvasterbotten.se, sök
på Kultur för seniorer
• Arrangemangen i Väven finns i
en tryckt folder i kulturreceptionen
i Väven
• Kultur för seniorer har också
arrangemang i övriga delar av
kommunen, utanför centrala
Umeå, ofta tillsammans med
lokala föreningar

Från vänster Karin Olsson och Mary Höglund, och med ryggen mot kameran, Gunnel Gustavsson, har slagit sig ner vid uppdukat bord
på tesalongen.
VASAPLAN | MAJ 2022

29

Hur minns du?
Vart tar vår historia vägen då vi vill ha nytt hela tiden. När vi inte
lyssnar längre. Inte berättar. Var tar våra minnen vägen om vi inte
har något att koppla dem till. Vad blir vi för människor av det.
Världen och vi snurrar allt fortare.
Trender kommer och går. Klädindustrin marknadsför numer inte bara
fyra kollektioner per år utan dubbelt
och trippelt och ännu fler än så. Inredningstrenderna växlar och vi köper
och byter ut. Andrahandsmarknaden
växer och det är är väl positivt tänker
många. Ja, men kanske inte om det
gör att vi köper nytt många, många
gånger fler per år och sedan säljer
igen. Att andrahandsmarknaden blir
alibi för att köpa ännu en ny tröja,
gardin, kökslampa. Var sak runt om
oss används allt färre gånger. Intet
som den där byrån från morfars, linnehanddukarna som torkat så många
diskade tallrikar genom årtionden
och tjocksockarna stoppade vid hälen
både en och fyra gånger. Vart tar vår
historia vägen då vi byter, slänger,
säljer, vill ha nytt hela tiden.
Det är få människor som har
fotoalbum, från nu. Från 2000-talet.
Det är få som framkallar bilder och
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klistrar in. Skriver anteckningar om
semestrar, julfiranden, förälskelser,
återträffar och drömska solnedgångar.
De flesta av oss har bilder i telefon och
dator. Har bilder på minneskort och
hårddiskar. Kanske i moln.
Har du några foton kvar sedan
2003, 2011 och hur delar du dem med
dina barn och dina vänner 2032. Hur
tar du fram dem på demensboendet
för att minnas tillsammans med din
äldre släkting.
Och hur många av oss skriver
dagbok. För hand med penna. Hur
många skriver brev och berättar om
livet och tiden och det som ryms däri.
Minnen är kopplade till ting och bilder. De triggar berättelser. Du håller
i kaffekoppen, tänker på mormor och
berättar om den där sommaren för
länge sedan. Den du fått berättad för
dig om.
Förr, för länge sedan hade vi inte
mycket prylar. Kanske inte så många
bilder heller men då hade vi en munt-

lig tradition. Vi förde minnena framåt
genom berättelser, från person till
person, till generation efter generation.
Är det så att vi håller på att tappa
förmågan att berätta för varandra.
Tappa förmågan att lyssna.
Har vi slutat prata och fallit in
i fomo-dilemmat allihop. Fear of
missing out. Är vi så rädda att missa
något roligt, spännande, skandalöst
att vi blivit beroende av tummar-upp.
Vid köksbord, restaurangbord sitter
vuxna och barn med telefoner och
surfplattor. Klickar och bläddrar, ser
film för att inte störa.
Vad händer med våra minnen när
vi bara har dem i minnet. Vad händer
med våra minnen om vi inte längre
har saker att koppla ihop dem med.
När det inte längre finns brev eller
foton. Vad händer med våra minnen
om det enda som finns kvar är att
återgå till en berättartradition. Kan vi
berätta vår historia för de som kommer efter. Om och om igen. Klarar vi
det?
Text & bild: Madelene Edlund
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VI STÖTTAR

Du är inte
ensam.
Ring!
Svenska kyrkan
i Umeå
090-200 25 00
Dagtid vardagar

Vill du också
annonsera
i Vasaplan?
Kontakta oss!

Kyrkans SOS
0771–800 650
Eftermiddag,
kväll alla dagar
Jourhavande präst
Kopplas via 112
Kvällar och nätter
Palveleva puhelin,
Svenska kyrkans
finska telejour
020–26 25 00

Telefon. 090–470 47
E-post. info@vasaplan.nu
Hemsida. vasaplan.nu
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MUSIK
________
HILDA HELLER

Sara Almgren i lokala post-punkbandet INVSN om nya albumet
Umeåbandet INVSN. Anders Stenberg, Kicki Karlsson, Dennis Lyxzén, Sara Almgren, André Sandström. Foto: Selma Grönlund

Berätta om det nya albumet, vad har
era lyssnare att se fram emot?

– Jag tycker det känns spännande
att utforska ett lite nytt sound
jämfört med förra albumet, The
Beautiful Stories. Det är fortfarande
INVSN, men mer sång från mig och
Kicki – och så är det mer sväng!
Jag tycker det är en fantastisk skiva
och det känns så himla kul att

äntligen få dela med sig av den.

Ni är ett levande bevis på att musiker
kan bo kvar i Norrland och ändå göra
internationell karriär. Vad är egentligen fördelarna med att bo kvar i
Umeå?
– Nu bor ju halva bandet inte i
Norrland längre, vilket gör allt lite
besvärligare. Men fördelen med

Umeå är ju allt från det praktiska
(närmare till replokal och bandkamrater) till att det faktiskt känns som
att man är mer sann mot sig själv. Vi
är ju västerbottningar, med allt vad
det innebär.

När kan vi Umeåbor se er spela live
igen?
– 17 juni på Art Friday, Bildmuseet!

TIPS! NYA ALBUM

Aldous Harding – Warm Chris
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Rosalía – Motomami

Trentemøller – Memoria
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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.

Ariel tjugofyra/sju
Håkan Lindquist

Veras krig

Katarina Kuick
Året är 1941. Staden är Leningrad. Flickan
heter Vera. Hon bor med mamma, pappa, storasyster Nina och katten Blinka.
Hon är 10 år och borde gå i skolan, men
det är krig, pappan är inkallad och Nina
är knappt hemma alls – hon hjälper till
att gräva skyddsgravar och pansarvagnsfällor.
Tyskland anfaller Sovjetunionen. Mamma och Vera blir ensamma
i lägenheten. I grannlägenheten bor
moster och hennes familj. Det är ont om
mat, ont om vatten. Inget är som vanligt. Men för Vera och vännen Katja blir
kriget till slut vardag samtidigt som det
så klart styr hela deras tillvaro. De letar
bombsplitter, ved och fallfrukt. Skolan
stängs och görs om till sjukhus. Vera
funderar mycket på rättvisa och orättvisa. Och det mesta handlar om att få
tag på mat. Vänskapen ställs på prov när
maten blir för frestande. Och varför kommer det aldrig något brev från pappa?
Katarina Kuick har skrivit en skrämmande, aktuell verklighetsrysare. Veras
krig är tidvis plågsam läsning, den är
påhittad men bygger på verkliga händelser. Detaljrikt och trovärdigt om krigets
realiteter, skildrad från barnet Veras
perspektiv. Från 10 år.
Annika Edlund
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Fallet med den rysliga skuggan
Kristina Ohlsson och Moa Wallin

Elsa och Kalle har en spökbyrå. Högkvarteret ligger högst uppe i Gula slottets
torn. Plötsligt bultar det på dörren. Där
står Frans Fransson. Han är blöt, kall
och förtvivlad. Vid brasan berättar han
att han aldrig får sova ordentligt. Det är
sådant oväsen hela tiden, saker åker i
golvet, lampor blinkar och det är förfärligt jobbigt. Jag tror att det spökar, viskar
han. Elsa och Kalle håller med.
De följer med Frans Fransson hem.
Familjen som bodde här tidigare flyttade
hastigt ut. De träffar en sur granne, Birgitta med grisen Candy, och vaktmästaren Alfons, som berättar om spöket som
kallas »Skuggan«. Det är ett mysterium.
Elsa och Kalle lovar att undersöka saken
ordentligt, och rustar sig med ficklampor, förstoringsglas och en superbra
grön spökkamera. Nu är de beredda för
spökspaning under natten. Snart börjar
saker hända...
Kristina Ohlsson har skrivit en spännande, lättläst och rolig bok för den som
just kommit igång med läsningen. Varje
sida har fina illustrationer i färg av Moa
Wallin som gör boken läcker och läsvänlig. Läsålder från 6 år.
Annika Edlund

Ariel är tio år och har levt i en trasslig
hemsituation. Mamma har ett missbruk
och kan inte ta hand om Ariel. Nu har
Ariel precis fått ett nytt hem hos Joen
och Mattis. Ett hem där Ariel får känna
kärlek och förtroende, och för första
gången får kramar och veckopeng. Men
ännu är det skört och nytt. Kan man lita
på att allt är så här bra?
Genom Ariels röst får vi följa nutidens mjuka famn och gårdagens mörka
vardag och otrygghet. Men det dåliga
samvetet gör sig hela tiden påmint och
Ariel kan inte bara glömma sin mamma
eller deras liv tillsammans. Ariel har
också en bästa vän, Eli, som också har
en mamma med ett missbruk. Tillsammans har de mörka minnen men också
en fin gemenskap.
»Man får inte överge ett barn. Särskilt
inte på natten. Det är väldigt förmörkande. Jag vet inte om jag hittat på det ordet
själv. Jag gör det ibland om ordet jag vill
använda inte finns.«
Håkan Lindquists bok är en oerhört
fin och vemodig berättelse. Man blir
engagerad och berörd, och varm i hjärtat. Johanna Hellgren har gjort omslag,
illustrationer och svartvita vinjetter som
förstärker läsupplevelsen. En lärarhandledning finns på förlaget Opals hemsida.
Stark läsning, vackert språk och
viktigt ämne. Vad kan man mer begära?
Läsålder 9 till 12 år
Annika Edlund
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1. Vad är Anonyma Narkomaner för
organisation?

– Anonyma Narkomaner, NA, är en
gemenskapsbaserad organisation som
härstammar från Anonyma Alkoholisters program. NA-möten började växa
fram i Los Angeles, USA, under tidigt
1950-tal. Idag är organisationen en
mångkulturell gemenskap med 76 000
möten i veckan i 143 länder. Alla
etniska och religiösa bakgrunder finns
representerade bland NA-medlemmar.
I Sverige har NA funnits i 35 år. Alla
oavsett könsidentitet är välkomna. På
vissa orter finns möten som specifikt
riktar sig till män, kvinnor och/eller
transpersoner.
– Vår bok Basic Text, Anonyma
Narkomaner, erbjuder den bästa
beskrivningen av vilka vi är och vad vi
gör: ”NA är en ideell gemenskap eller
förening av män och kvinnor för vilka
droger blivit ett allvarligt problem. Vi
är tillfrisknande beroende som möts
regelbundet för att hjälpa varandra att
förbli drogfria.”

2. Vem kan vända sig till NA?

– Alla som känner att de kan ha
problem med droger – lagliga eller
olagliga – inklusive alkohol, är välkomna i NA. Tillfrisknandet i NA är
inriktat på beroendeproblemet, inte på
någon särskild drog. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att
sluta använda. Om man inte är säker
på att man är en beroende kan man
ändå komma till våra möten, man får
all tid man behöver för att bestämma
sig. Människor kommer till NA-möten
medan de fortfarande använder droger, medan de genomgår avgiftning eller går på drogersättningsbehandling.
– Anonyma Narkomaner tillhandahåller ett tolvstegsprogram för tillfrisknande och ett stödjande nätverk.
Vi har inga professionella behandlare
eller terapeuter och har inga boenden
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Narcotics Anonymous
Anonyma Narkomaner

eller kliniker. En av nycklarna till NA:s
framgång är värdet i att beroende arbetar med andra beroende. NA är helt
frivilligt, kostnadsfritt och anonymt.
Inget krävs av den som deltar men
man får många förslag.

3. Hur gör man för att få kontakt
med NA på sin ort?

– Information om lokala möten finns i
NA:s möteslista på hemsidan. Om man
vill ha hjälp att hitta ett möte, prata
med någon eller möta en NA-medlem
inför första mötet kan man ringa vår
hjälptelefon (info längre ner).
– NA har cirka 400 möten varje
vecka i Sverige, finns i de flesta större
städer och på många mindre orter. Vi
har även NA-möten online som man
kan delta i oavsett var man befinner
dig. Vi erbjuder även möten för beroende inne på sjukhus och institutioner
vid förfrågan.

4. Hur fungerar NA:s möten?

– Ett NA-möte är en grupp tillfrisknande beroende som träffas för att dela
erfarenheter, styrka och hopp. NA:s
tolv steg är grunden programmet för
tillfrisknande. Men att tillämpa vårt
program har fler delar än att delta i
våra möten. Om man är en beroende,
eller tror att man har drogproblem,
föreslår vi att man går på möte varje
dag i minst 90 dagar, för att lära känna
NA-medlemmar och programmet.
– Om man inte är en beroende –
leta efter ett öppet möte som välkomnar icke-beroende.

5. Vad är NA:s mål?

– NA har bara ett syfte: att tillhandahålla en miljö i vilken beroende kan
hjälpa varandra att sluta använda
droger och finna ett nytt sätt att leva.
Text: Anette Olofsson

ALLMÄNT OM NA-MÖTEN:
• NA-möten är inte föredrag eller gruppterapi. Man delar bara sina personliga
erfarenheter.
• NA är inte intresserade av vilka eller
hur mycket droger som en person
använt. Fokus är beroende och tillfrisknande.
• Möten hålls ofta i kyrkor eller på
behandlingshem då de har överkomliga
hyror och är tillgängliga. NA är inte del
av, eller kopplad till någon annan grupp,
organisation eller institution.
• För att respektera alla medlemmars
anonymitet, ombeds personer som
deltar i möten att inte prata om vilka
medlemmarna är eller vad som delas i
gruppen.
• NA har ingen medlemsavgift, men
medlemmar kan lämna frivilliga bidrag.
• Besökare och nykomlingar ombeds
vanligtvis att presentera sig med sitt
förnamn.
• Nykomlingar välkomnas ofta med
en kram eller handskakning och en
välkomstbricka.
• På många platser är kramar en vanlig
NA-hälsning. Den som inte känner sig
bekväm med det kan säga ifrån.
• Det är vanligt att medlemmar avslutar
mötet med en kort bön eller en NA-text.
Även om man kan få höra böner är NA:s
program andligt, men inte religiöst.
Källa: Anonyma Narkomaner.

KONTAKT:
NA:s hjälptelefon 0771-13 80 00 är
bemannad några timmar varje dag, övrig
tid finns telefonsvarare. Lämna ett telefonnummer så ringer NA upp inom 24
timmar. Alla som svarar i hjälptelefonen
är själva beroende som blivit drogfria
med hjälp av NA.
Mejl: info@nasverige.org
Hemsida: www.nasverige.org
Facebook: @nasverige
Instagram: @anonymanarkomaner

MAJ 2022 | VASAPLAN

Kärngården – Träffpunkt,
Second Hand & Café.
Kom och besök vår trevliga verksamhet.
Vi säljer billiga, fina kläder för vuxna
och barn. Café med hembakt fika till
förmånliga priser.

Renmarkstorget 11 • 070–181 20 49
Vardagar 10–16, Helger 12–16

Hållbara
hem
för
alla.
Hållbara
bostaden.umea.se

hem
för alla.

Skanna QR-koden
med din swish-app
och ge ditt bidrag.

Vi vill bli ﬂer som inte skräpar ner.
Vill du hjälpa till? Gå med i Sveriges största
rörelse mot skräp eller swisha 90 02 817.

bostaden.umea.se
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NANCY HOLT /
INSIDE OUTSIDE

17 JUNI 2022 – 12 FEBRUARI 2023. ONS-SÖN 12-17. ALLTID FRI ENTRÉ

PÅGÅR TILL 04 SEPT 2022

EVA
KOTÁTKOVÁ

MATS
JONSSON

17 JUNI 2022 – 12 FEB 2023

