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HEMMA WEEKEND
Prisraketer
i Umeås byar
Bostäderna i Umeås byar drar i väg i pris.
Ett hus i Överboda ökade med hela 142 procent under budgivningen i höst.

UMEÅ. Enligt statistik från Hemnet gick gården på adressen Överboda 365, med en boyta
på 69 kvadratmeter, upp från utgångspriset
på 525 000 kronor till slutpriset 1 270 000 kronor vid försäljningen i höst.
Överboda är inte den enda orten utanför
Umeå där bostäderna ökar rejält i pris under budgivningarna. I toppen ligger även
Bodbyn, Sörfors, Hörnefors och Holmsund.
Att allt fler söker sig till byarna, det kan
Ulrika Edberg på Mäklarhuset i Umeå konstatera.
– Huspriserna i Umeås stadsdelar har stigit länge och många har ingen möjlighet att
köpa där. Sedan är det såklart så att alla inte
vill bo i stan, säger Ulrika Edberg.

Thea och sambon Jonathan Grönlund blev ett par
under journalistutbildningen i Sundsvall för 4,5 år
sedan. Här står de under ett av äppelträden på
tomten.

Under en längre tid hade Thea letat en snickarbänk, när
hon fann den här som skänktes bort av en familj i Bureå.
– Jag har väl alltid haft en lite egen stil, visst kan jag inspireras av trender – men jag följer dem inte, säger Thea.
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I vilka områden är efterfrågan störst?
– Det handlar främst om de som ligger
inom en tremilsradie från centrala Umeå,
säger UIrika Edberg.
Hon menar dock att det finns en anledning till att prisökningen kan verka dramatisk ut i byarna.
– När utgångspriset är lägre blir den procentuella ökningen stor.
Vilken by/ort utanför Umeå är hetast?
– Jag skulle säga Tavelsjö. Där har priserna stuckit iväg under de senaste åren. Jag
tror det beror på pendlingsavståndet, att det
finns affär, skola och fin natur med sjön, säger Ulrika Edberg som även nämner Vännäs
och Vännäsby som två populära ställen.
ANNA SUNDELIN

Barbie i slöja

Väggbonad av en återbrukad virkad duk,
björknäver, träpärlor och snöre.
– Jag slänger i princip aldrig något och har ett
helt skaparrum där jag arbetar med foto,
dator, olika material och en bänk där jag kan
sitta och skapa. Det är lyx – jag vet!, säger
Thea.
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Tavlan fick Thea av fotografen LisaLove som tack för att hon passat
hennes kanin när hon rest till Berlin.
– Hon har utställning på Fotografiska nu – det är det största man kan
göra som fotograf i Sverige!, konstaterar Thea.
Bänken och spegeln är från Theas föräldrahem. Höganäsvasen har
hon fått av sin farmor.
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– Byrån har jag köpt på loppis. Keramikvasen har jag målat som ett skogsrå/
björk, och den torkade buketten består bland annat av blommorna pappa
gav mamma när de fick mig.
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DOCKA. Snart
kan Barbie
få hijab. Det
meddelar
leksaksföretaget Mattel,
som vill hylla kvinnor
som spränger gränser
med den nya
dockan.
Den är en
avbild av den Ibtihaj Muhammad med den
amerikannya dockan.
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ska fäktaren
Ibtihaj Muhammad, som tävlade iförd slöja i OS i fjol,
och kommer att finnas till salu från och
med nästa höst.

Köpfritt eller
Black friday?

Thea är inne på sin tredje keramikkurs.
– Jag bara måste prova det skapande jag
har lust med. Det är sjukt svårt att dreja,
men det ser så lätt ut, säger hon som gjort
björkvasen.
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24/11. Nästa fredag är det dags för den stora
konsumtionsdagen Black Friday, USA:s
största shopping- och readag som spritts
över hela världen. Tillsammans med måndagen därpå, Cyber Monday, räknas detta
som starten på julhandeln.
Men det finns kritik emot konsumtionshetsen. Därför har en internationell kampanj instiftat En köpfri dag som syftar till
att väcka medvetenhet om konsumtion,
och visa på alternativ.
En köpfri dag infaller samma dag som
Black friday, och går ut på att under 24
timmar inte handla något alls.
– Om alla konsumerade som vi i Sverige
skulle det behövas cirka fyra jordklot för
att få jordens resurser att räcka till. Därför räcker det inte att det vi köp er är miljömärkt, vi måste också minska överkonsumtionen, säger Alexandra Davidsson,
talesperson för En köpfri dag och generalsekreterare på Medveten konsumtion.

ANNA SUNDELIN

