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Inledning

2022 var året då Umeå firade 400 år som stad. Under jubi-
leumsåret samlades berättelser in om Umeås historia, om 
det som format staden och gjort Umeå till den plats den är 
idag. En viktig del av firandet skapades genom så kallade 
”framtidshälsningar”. Här fick Umeåbornas egna berättelser 
och visioner ta plats i en form av en hälsning

Det blev totalt 60 framtidshälsningar som tillsammans skapat en tids-
typisk bild av Umeå 2022 och som sparas för framtiden. Här har gam-
mal som ung fått möjligheten att berätta om vad Umeå är för dem, vad 
man hoppas på i framtiden och vad man drömmer om. I tidskapseln får 
vi möta 60 olika livsöden, barn i förskoleåldern som drömmer om godis 
och glass, 100-åringen som i ett historiskt perspektiv tagit del av en stad 
i förändring, nyinflyttade som valt Umeå men också dem som tvingats fly 
hit för att skapa ett tryggare liv . Många har också berättat om Umeå som 
kulturstad och vad kulturen i olika sammanhang kan betyda för männ-
iskan. Sammanfattningsvis är Umeå en plats där många känner sig trygga, 
välkomna och får chansen att följa sina drömmar.  
 
Här kommer en kortare sammanfattning av alla 60 hälsningar och vilka 
som stod bakom dem.

60 olika Umebor fick chansen att skapa en framtidshälsning.
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Sigrid Darehed

Sigrid Darehed är 5 år gammal och brinner för Umeås lekparker.
– Jag gillar att vara i lilla lekparken, i stora lekparken och i hemliga 

lekparken med mina kompisar.
Att gunga och leka i lekställningen går hem hos Sigrid. Men hunden 

Elsa är helt klart favoriten.

Sigrid gillar Umeås lekparker.

Karl-Erik Bergström 

Den 100-årige Karl-Erik Bergström, allmänt kallad KE, berättar om sitt 
långa liv i Bäcken utanför Hörnefors. Från den dramatiska starten i no-
vember 1921, genom åren på fabriken till telegrammet från kungen när 
han fyllde 100 år.

– Det var ju välkommet och trevligt. Det är inte alla som har fått vara 
med så länge som jag.

Karl-Erik berättar om sitt 100 år långa liv.
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Hussein Thamir

Hussein Thamir är ordförande i Ersboda Folkets Hus, fritidsledare på 
Athena fritidsgård och driver även fotbollsakademin Young Boys. Eldsjälen 
Hussein älskar sitt jobb:

– I framtiden hoppas jag att Umeå får fler såna fina ställen som det 
här, Ersboda folkets hus och ungdomens hus. Där barn och unga kan 
träffas på nya mötesplatser.

Hussein brinner för barn och unga.

Annelie Gardell 

Den hemvändande Umeåbon Annelie Gardell är verksamhetschef på 
Folkuniversitetet i Umeå. Efter 32 år i staden flyttade hon söderut. Men 
nu är hon tillbaka, eftersom hon saknade “den stora staden med det lilla 
avståndet”.
– Storstaden på det sättet att konst och kultur är så tillgängligt. Jag kan i 
princip vara ute varje kväll och hitta på något kul.

Annelie uppskattar Umeås kulturliv.
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Anna Axelson

För kulturarbetaren Anna Axelson från produktionsbolaget Tiljan hand-
lar Umeå om människorna. När hon var ung fick hon rådet att flytta till 
Stockholm om hon skulle satsa på musiken. Men hon valde att stanna 
kvar, för människorna:

– Vänliga, hjälpsamma och kreativa. Vi är många som tillsammans job-
bar för att göra Umeå till en härlig plats att leva och verka i.

Anna valda att stanna kvar i Umeå för människorna.

Dan Vähä 

Projektledaren för Umeå400, Dan Vähä, tar oss till sina hemkvarter i Hör-
nefors. Bredvid landmärket och fotbollslegenden Gunnar Nordahl, berät-
tar han om sitt Umeå:

– Min framtidshälsning till alla Umeåbor är att vi ska fortsätta satsa på 
kultur och idrott. En kommun som satsar på kultur och idrott blir attrak-
tiv. Människor vill flytta dit.

Och Gunnar Nordahl, som skulle ha varit 100 år gammal idag, verkar 
hålla med.

Dan vill att Umeå ska fortsätta satsa på kultur och idrott.
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Gunilla Samberg

Samtidskonstnären Gunilla Samberg är bosatt och verksam i Umeå. I fjol 
fick hon uppdraget att ta fram en ny ordförandeklubba till Umeå kom-
munfullmäktige, med anledning av demokratin och kvinnlig rösträtt i 100 
år. Titeln är “Jämsides”:

– Då menar jag kvinnor och män jämsides. Men också människor och 
natur jämsides. Så att vi kan fortsätta leva ett gott liv i Umeå, i Sverige 
och i världen.

Gunilla kämpar för jämställdheten.

Janet Ågren 

Janet Ågren (S) är ordförande i planeringsutskottet och kommunalråd i 
Umeå. På Nya Konditoriet berättar Janet om vad Umeå betyder för henne, 
över en god smörgås och kopp kaffe.

– När jag tänker på Umeå så tänker jag på värme, engagemang och 
medmänsklighet.

I framtiden hoppas Janet att Umeå är ännu bättre. En stad där 
människor trivs och vill bo.

Janet känner värme, engagemang och medmänsklighet över Umeå.
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Jan-Olov Karlsson

Jan-Olov Karlsson (V), andra vice ordförande i kommunstyrelsen, har 
många strängar på sin lyra. Förutom 40 års fackligt arbete för IF Metall på 
Volvo Lastvagnar, har han också haft Bokcafé Pilgatan. Han berättar om 
sitt Umeå på plats på Pilgatan:
– Jag fick till exempel vara med och starta ett bokcafé. För mig är det en 
av sinnebilderna av Umeå, som jag har uppfattat det och känt under alla 
de här åren.

Jan-Olov var med och startade ett bokcafé.

Gaël Amaya Dalén

Gaël Amaya Dalén, 9 år, bjuder in oss till sitt hem. Där visar han upp sitt 
rum och berättar vad han önskar fanns i Umeå i framtiden.

– För barn i min ålder tycker jag att Umeå hade varit en mycket bättre 
plats om det hade funnits ett tekniskt museum och en spelhall.

Det bästa med Umeå är lekparkerna och backarna man kan åka i, 
menar Gaël.

Gaël vill att Umeå ska få ett tektiskt museum och en spelhall.
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Nausheen Khan

Nausheen Khan är volontär och sitter i styrelsen för föreningen Vän i 
Umeå. Hennes tid i Umeå känns som en resa för Nausheen – därför spe-
las den här framtidshälsningen in på tågstationen Umeå Östra. Vi får höra 
Nausheens dikt Hemkallelse:

– Åh björkstaden. Att älska dig som min egen…

Nausheen har gjort en dikt om Umeå.

Fredrik Elgh 

Virologiprofessorn Fredrik Elgh är både överläkare vid Norrlands universi-
tetssjukhus och utgivare för nättidningen Förr och nu. Han väljer att filma 
sitt Umeå på Västerbottens museum, eftersom det är en plats han alltid 
har återvänt till sedan han kom till Umeå år 1980:

– Jag har lite personliga anknytningar eftersom min mormors pappa 
jobbade här på museet under 40-talet med att samla växter.

Fredrik har starka kopplingar till Västerbottens museum..
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Hans Lindberg

Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), delar med sig av sin 
framtidshälsning på ett soligt Stadsbiblioteket i Väven. Han ser alla de 
möjligheter som ligger framför oss:

– Vi är i en stark tillväxt och det bubblar i kommunens alla hörn, vill 
jag påstå. Det var tack vare djärva drömmar, kreativitet, en vilja av att hela 
tiden sträva framåt.

I framtiden hoppas Hans att vi alla tar ett ansvar för att fortsätta 
drömma och bygga ett hållbart Umeå – tillsammans.

Hans ser många möjligheter för Umeå i framtiden.

Annelie Bränström-Öhman

Annelie Bränström-Öhman är kulturskribent och professor i litteraturve-
tenskap vid Umeå universitet. När hon var ung student bodde hon i husen 
på Skolgatan/Pilgatan, mittemot nuvarande Bokcafé Pilgatan. Annelies 
framtidshälsning är en berättelse om staty av en ung kvinna med en bok 
under armen – som inte finns, men som kunde ha funnits.

– Om jag ska svara på frågan vem framtiden tillhör, är mitt svar enkelt. 
Det är hon. Det är hennes tid nu. Det kommer att vara hon.

Annelie berättar om en staty kunde ha funnits.
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Kalle Grill 

Kalle Grill är filosof och jobbar som forskare och lärare vid Umeå uni-
versitet. Forskningen handlar om frihet, folkhälsopolitik och hur vi ska 
värdera framtida liv. Kalles Umeå inkluderar Hamptjärnsberget, som är ett 
av hans favoritställen. Han gillar att naturen finns så nära staden.

– Jag hoppas att Umeå kommer att värna om sina naturområden. Både 
Ume Älvdal, Stadsliden och områden som ligger i stan. Men också om 
stadsnära skogsområden som det här.

Kalle värnar om alla naturområden i Umeå.

Tobias Ermebring

En av spelarna i Ersboda Sportklubb heter Tobias Ermebring. Han berät-
tar om sitt Umeå i Ersängskolans idrottshall på Ersboda, där laget tränar. 
Som många andra kom han till Umeå för att plugga på Umeå universitet. 
Sedan träffade han kärleken och blev kvar.

– För mig handlar Norrland om kärlek och skola. Därför tycker jag om 
Umeå.

Tobias pluggade statsvetenskap eftersom han ville bli statsminister. 
Men nu blir det mer fotboll än statsministerskap.

Tobias menar att Umeå handlar om kärlek och skola.



12

Anders Ågren

Han är ordförande för Moderaterna i Västerbotten och kommunalråd i 
Umeå. Anders Ågren är inne på sitt 30:e år i staden. Och han trivs lika bra 
nu som han gjorde år 1992, när han kom hit för att studera till gymna-
sielärare i svenska och historia.

– Jag älskar Umeå. Det är en fantastisk stad som har så mycket att 
erbjuda. Både statskvalitéer, men även en levande landsbygd.

Nu hoppas Anders Ågren att Umeå kommer fortsätta att växa, med 
fördelar för både stad och landsbygd.

Anders hoppas att Umeå kommer fortsätta att växa.

Aimen Ayata

22-årige Aimen Ayata är lagkapten för Ersboda Sportklubb och har bott i 
Umeå sedan 2016. Han trivs bra med allt här – sina vänner, sina lagkam-
rater och sin utbildning till bilmekaniker. Aimen berättar om sitt stora 
intresse fotbollen och om vad som är viktigt i lagsport, både vid vinst och 
förlust.

– Vinner vi är alla glada och om vi förlorar, då förlorar vi tillsammans 
som ett lag.

Aimen har bott i Umeå sedan 2016 och trivs bra med allt här.
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Lena Lee

Lena Lee berättar om sitt Umeå, en stad med allt man behöver. Hon sät-
ter stort värde i föreningslivet men även klimatet i Umeå. Ett klimat som 
som inspirerar till att vara egenföretagare. 

– Jag är så glad att jag får leva min dröm som fotograf i den här sta-
den.

Lena menar att Umeå har ett klimat som inspirerar till ett egenföretagande.

Tova & My

Tova Hultgren och My Skotare sitter i rummet “Skogen” på förskolan Äl-
gen och berättar vad de tycker om att göra där. De gillar bland annat att 
bygga med klossarna som ser ut som träbitar. Tova och My berättar att de 
ser fram emot sin skolstart, att göra läxor och träffa nya kompisar.

– Vi tror att det kommer att bli kul att börja skolan!   

Tova och My ser framemot att börja skolan.
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Edgar Nelson Bahati

21-årige Edgar kom till Sverige för snart fem år sedan och har bott i Umeå 
sen dess. Han berättar om varför han trivs så bra i staden, som han be-
skriver som sitt hem:

– Umeå för mig betyder väldigt mycket. Det är där jag har kompisar, 
familjen och det där där jag har skolan. Skolan är jätteviktig för vår fram-
tid.

Edgar jobbar inom hemtjänsten och på fritiden gymmar han eller spe-
lar fotboll med kompisar – som här, i Ersängskolans idrottshall.

Edgar tycker att skolan är viktig för vår framtid.

Sven-Olov Edvinsson

Sven-Olov Edvinsson (C) är vice ordförande i Umeå kommunfullmäktige. 
Han kom till Umeå redan 1965 för att börja gymnasiet – trots att hans 
uppfattning var att man bara åkte till staden för tråkigheter, som att be-
söka sjukhuset. Att samma sjukhus blev hans arbetsplats under 44 år är 
en annan historia. I Sven-Olovs Umeå står även Sävargården i centrum. 
Under gymnasietiden träffades ett gäng pojkar och flickor där:

– Vi var från kommunerna runt Umeå och träffades här efter skolan. Åt 
middag, pratade, busade, skrattade och pratade allvar.

Sven-Olov tycker att Sävargården är en viktig plats i Umeå.
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Urban Karlsson

Fritiden och karriären präglas av innebandy för Urban Karlsson. Han har 
varit med och startat en innebandysektion i Hörnefors IF och sedan 2004 
har han jobbat heltid för IBK Dalen. Klubben har 40 stycken lag.

– Jag är verkligen stolt över att få jobba i den här föreningen.
Det Urban gillar extra mycket med Umeå är att mängden tjejer och kil-

lar som spelar innebandy är nästan 50/50 – vilket är nästintill unikt.

Urban gillar att Umeå är så jämställt mellan tjejer och killar inom innebandy.

Hanna Siikavaara 

Hanna Siikavaara är 34 år och brinner för att dansa och uppträda. Till-
sammans med Fritid för alla och Kulturverket skriver hon dessutom sina 
egna låtar och har stått på scenen i flera olika sammanhang. Hon har 
även träffat sitt livs kärlek via Fritid för alla.

– Utan honom skulle jag aldrig stå här på scenen eller uppträda.
Hanna är glad att Umeå är en fin stad. Det kommer det alltid att vara 

för henne, berättar hon

Hanna brinner för att dansa och uppträda i Umeå.
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Robert Lundkvist

Robert Lundkvists stora passion är att köra skurmaskin. Det får han göra 
både på Röda korset och även på scenen ibland. Bland annat i en före-
ställning som hette ”Välkommen hemifrån”. Han hänger helst på Fritid för 
alla – och så älskar han Björklöven.

– Jag hejar på dem eftersom jag är en äkta stadsbo.

Robert älskar Umeås hockeylag Björklöven.

Marie-Louise Rönnmark

Marie-Louise Rönnmark är kommunfullmäktiges ordförande i Umeå. Hon 
står vid Rådhusparken bredvid Umeälven, där staden för 400 år sedan 
fick sina stadsrättigheter. Hon berättar om sina tankar för framtiden:

– Jag tror på livet och jag tror på framtiden.
Det handlar om hur viktigt det är att lyssna till barnen och ge stöttning 

till föräldrarna. Den mångkulturella staden är viktig att behålla, liksom ett 
samhälle där demokratin återvinns.

Marie-Louise tror att det är viktigt att lyssna på barnen inför framtiden.
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Kristina Lejon

Kristina Lejon, dirigent för kören Snowflake singers, berättar om sitt 
Umeå under en körrepetition. För henne är staden som ett kraftfullt pot-
purri – ett potpurri fyllt av kunskap, kultur och kärlek. Hon berättar hur 
kören arbetar med att utvecklas kontinuerligt och ses minst en gång i 
veckan.

– Vårt främsta mål är att underhålla.

Kristina ser Umeå som ett potpurri fyllt av kunskap, kultur och kärlek.

Ulla S Persson 

Ulla S Persson har tidigare varit samhällsvetare och är numera konst-
nätverkare. I år ser hon fram emot att fylla 80 år. Dessutom har hon ett 
projekt tillsammans med en kamrat, som går ut på att promenera och 
lära känna sin stad. Hälsningen är till statyn Julia. 

– Hon är placerad på den plats i Umeå som jag tycker allra bäst om, 
den vid älven.

Ulla promenerar i Umeå för att lära känna sin stad.
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Sigge Klüft

Sigge är 10 år och älskar Umeå för att han tycker det är ett bra ställe. 
Han har ett stort intresse för lego och spel. Både brädspel och data-

spel, så som Zelda och Animal crossing. Att äta på restaurang är också 
något han gillar starkt och favoritrestaurangen är Westside. 

– Jag älskar verkligen att vara där, för att deras Chicken nuggets är 
magiska! 

Sigge gillar Umeå för att det är ett bra ställe.

Maria Forslund

Maria jobbar som förskolelärare på förskolan Älgen i Umeå. Hon tycker 
att Umeå ska fortsätta satsa på barn och unga. För det är det viktigaste vi 
har. Hon trivs i Umeå och tycker att det är en härlig stad.

– Jag kan känna en stor samhörighet med de som bor här. 

Maria tycker att Umeå ska fortsätta satsa på barn och unga.
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Hanna Lundin Jernberg

Hanna arbetar som kommunpolitiker och hon berättar om sitt Umeå på 
en plats som har kommit att betyda mycket för henne: Umeå universitet. 
Tack vare universitetet fick hon också en biljett in till staden och valde 
att bli kvar efter sina studier. Hon vill lyfta hur viktigt universitetet är för 
Umeå som stad och dess utveckling. 

– Häri ligger en otroligt kraft. Vi ska ta tillvara på de här studenterna. 
Det är de som kan få Umeå att fortsätta växa.

Hanna menar att univeritetet är viktigt för Umeå som stad.

Håkan Bäckström 

Håkan Bäckström är VD på Folkets Hus och berättar om sin upplevelse av 
och stolthet över att vara en Umeåbo. Han gläds åt den utveckling som 
skett i staden kring bland annat nya stadsdelar och det ökade utbudet 
inom evenemang, sport och shopping. 

– Det bästa av allt är att min övertygelse är att den här utvecklingen 
bara har börjat.

Håkan tror att Umeås utveckling bara har börjat.
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Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson är landshövding i Västerbottens län sedan två 
år tillbaka. Hennes framtidshälsning skickar hon från det vackra länsresi-
denset där hon bott sedan augusti 2020. Hon berättar om Umeås historia 
och att det är tack vare modiga och beslutssamma politiker och invånare 
som Umeå har tagit sig dit det är idag.

– Ni är redan väldigt stolta över er stad och jag är säker på att ni kom-
mer att vara det även i framtiden.

Helene menar att beslutsamma politiker och invånare format Umeå.

Finn Edlund

Finn är sex år och drömmer om att bli astronaut och utforska rymden när 
han blir stor. Eller forskare eller tandläkare. Han vet inte riktigt än. Finn 
berättar om att det är roligt hemma, för de har så mycket leksaker. Fast 
det är ändå lite tråkigt:

– Jag vill gärna ha lite mer leksaker än vad vi har.

Finn drömmer om att bli astronaut.
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Elliot Nygren

Elliot är sex år och ska snart börja skolan. Det bästa med förskolan tycker 
han är att leka. Han bor med sin mamma, pappa och syster Nellie som är 
sju år. När Elliot blir stor drömmer han om att bli polis. 

– Jag vill önska att åka bil.

Elliot vill bli polis när han blir stor.

Arne Lindström

Arne Lindström är en bonde från Röbäck som står på platsen han fått 
berättat för sig som den plats där Umeå grundades. Arne berättar om 
Umeås historia och hur staden försörjde sig förut. Han värdesätter vår 
landsbygd och delar sina förhoppningar om framtiden.

– Hur det än är så är det någon landsbygd, någonstans, som alltid 
kommer att försörja oss. Varför inte vår egen?

Arne tycker att vår egen landsbygd ska försörja Umeå.
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Heaven Small

Heaven är född i Lycksele och har bott i både Umeå och Lycksele under 
olika perioder av sitt liv. Det hon gillar med Umeå är den fina gemen-
skapen som invånarna har och det rika kulturlivet. Hon har fått prova på 
många olika saker i Umeå vilket är en stor anledning till att hon trivs så 
bra. 

– Vi delar med oss av möjligheter vi får och ingen ska lämnas utanför.

Heaven anser att Umeå har en fin gemenskap.

Madhuri & William

Madhuri Hasan och William Lundberg går sista året på Dragonskolan och 
har dramatiserat en framtidshälsning som handlar om det de önskar ska 
ske i Umeå i framtiden. Nämligen utökad busstrafik och en större sats-
ning på elbussarna. 

– Det skulle underlätta för oss och klimatet.

Madhuri och William hoppas på utökad busstrafik i framtiden.
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Klara, Alice & Alma 

Klara Karlsson, Alice Collier Ryder och Alma Söderström går sista året på 
Dragonskolan och gillar att Umeå är en sportstad. De önskar att Umeå 
skulle satsa ännu mer på sporten i framtiden, framförallt vintersporter. 
Till exempel önskar de att det fanns en större slalombacke så det skulle 
kunna arrangeras större evenemang och tävlingar. 

– Det skulle göra det mörka vinterhalvåret lite roligare.

Klara, Alice och Alma vill att Umeå ska satsa mer på vintersport.

Erik H, Viktor, Erik S & Hampus

Erik Harr, Viktor Sandström, Erik Sundström och Hampus Degerman går 
sista året på Dragonskolan och samtalar om vad de tycker är bra i Umeå. 
Men också vad de önskar mer av. De gillar att det är naturnära och finns 
många möjligheter till sport. Något som de önskar i framtiden är fler lite 
mindre scener för musik och kultur för 18-åringar. 

– Inte festivaler utan mindre konserter.

Erik H, Viktor, Erik S och Hampus tycker om att Umeå är naturnära.
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Anja Raza

Anja Raza är sex år gammal och går på förskolan Älgen i Umeå. Hon tyck-
er om musik och framför en sång hon gillar. Hon berättar också att hon 
vill jobba med att bestämma. Gärna över de andra barnen och vad man 
ska äta. Dessutom berättar Anja om hur ramadan skiljer sig för henne och 
hennes föräldrar. 

– Jag får bara äta för att jag har lilla ramadan. 

Anja berättar om hur ramadan funkar för henne.

Gabriella Hed Vall

Gabriella Hed Vall är VD för Visit Umeå och berättar hur otroligt stolt hon 
är över Umeås företagare som stöttar och rekommenderar varandra. Hon 
värdesätter även närheten till naturen i Umeå och hoppas att det kommer 
fortsätta satsas på naturnära områden i framtiden.

– Det tillför otroligt mycket livskvalitet.

Gabriella hoppas att Umeå fortsätter satsa på naturnära områden.
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Ann-Christine Gradin

Ann-Christine Gradin är utbildningsdirektör i Umeå kommun. Hon framför 
sin framtidshälsning från Maja Beskow skolan. Just för skolans innebörd 
och betydelse i samhället, samt för individen.

– Det finns ingen bättre plats att skicka en framtidshälsning ifrån.

Ann-Christine berättar om Maja Beskow skolans betydelse i samhället.

Erik Mikael Karlsson

Erik Mikael Karlsson är verkställande direktör på Norrlandsoperan där 
han också skickar sin framtidshälsning ifrån. En hälsning som handlar om 
visionen för framtidens operahus i Umeå. Han hoppas det kan vara en 
symbol både nationellt och internationellt.

– Det vore en fantastisk händelse och min största önskan för Umeå i 
framtiden.

Erik Mikael berättar om sin vision av framtidens operahus i Umeå.
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Avan & Liv

Avan Hassan och Liv Prytz Matsson går på förskolan Älgen och de be-
rättar om vad de brukar göra, både hemma och på förskolan. När de blir 
stora vill båda jobba som förskolelärare. De gillar att dansa och sjunga 
och Liv bjuder på en låt från Melodifestivalen.

– Jag ska börja i mello när jag blir stor, säger hon.

Avan och Liv vill jobba som förskolelärare när de blir stora.

Lennart Holmlund

Lennart Holmlund tar med oss på en tidsresa när han berättar om sitt 
Umeå. Utanför Stadshuset, nära kasernerna där han bodde i nästan 30 år, 
avslöjar han bland annat varför han var så glad över flytten till Umeå år 
1959. Dessutom har han arbetat som kommunpolitiker här i omkring 30 
års tid. Han minns fortfarande vad han svarade när han först fick frågan 
om att ställa upp som heltidspolitiker:

– Nej men far åt helvete!

Lennart berättar om sitt liv sedan flytten till Umeå 1959.



27

Ellen Mörk

Ellen Mörk brinner för hus och hem, inredning, kreativitet, färg och lite 
vardagslyx. Det bästa med Umeå är att det är som ”Sveriges vardagsrum”. 
I framtiden vill hon att Umeå ska fortsätta växa men ändå behålla “var-
dagsrums-känslan”.

– Så stort men ändå så litet.

Ellen vill att Umeå ska växa men ändå behålla ”vardagsrums-känslan”..

Jessica Knecht

Jessica Knecht har bott i Umeå i ungefär åtta år och tillbringar helst sin 
fritid i naturen. Hon har ett stort intresse för jakt- och fiske och vill slå 
ett slag för Umeå kommuns vackra geografiska läge. För henne är det vik-
tigt att bo i en kommun som värnar om och satsar på naturen.

– Alla fina natur- och friluftsområden som finns belägna runt om i 
kommunen.

Jessica vill slå ett slag för Umeås fina natur- och fritidsområden.
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Josefin Holmgren

Josefin Holmgren skickar sin hälsning från hennes favoritplats i Umeå, 
Röda korset. Där träffar hon ett tvärsnitt av Umeås befolkning som tar sig 
an mode, inredning och shopping på ett gemensamt sätt, med kreativitet.

– Jag tycker att det här är en symbol för ett snällt Umeå.

Josefin tycker att Röda Korset är en symbol för ett snällt Umeå.

Selma Sandström

Selma är fem år och berättar att hon gärna vill jobba på en godisaffär el-
ler Leos Lekland. Hon tycker att det är roligast att vara på förskolan. Inte 
hemma. Hon gillar att måla och rita - gärna regnbågar. 

– Allt är kul!

Selma tycker allt med förskolan är roligt.
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Ubay Hase Mostafa 

Gymnasieeleven Ubays Umeå är lika delar utbildning och idrott. Han 
spelar fotboll och gillar att hela staden fokuserar mycket på just idrott. 
Det är till och med den bästa staden han har bott i, tack vare alla trevli-
ga människor och tryggheten han känner här. Ubay menar att det är det 
bästa man kan hitta varsomhelst.

 – Leendet på alla ansikten man möter varje morgon och dag ger 
känslan av trevlighet och självförtroende.

Ubay anser att Umeå är den bästa staden han bott i.

Erica Dahlgren

Erica Dahlgren besöker sin gamla gymnasieskola, Mimerskolan, som 
numera är ett hotell. Hon minns tillbaka till dåtidens danstjejer som 
stretchade mot räcket i trappan och hur coola de var. Hur högt i tak 
klimatet kändes och hur många likasinnade hon träffade på den här 
platsen. En av de coola danstjejerna i benvärmare har i vuxen ålder blivit 
hennes vän.

– Tack för det Umeå.

Erica blickar tillbaka till sin gymnasietid.
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Leah Höglund

Leah är fem år och har tappat två tänder. Men båda har hon tyvärr tap-
pat bort. Hon gillar många platser i Umeå. Bland annat Leos Lekland och 
Curiosum. Hon skulle gärna vilja jobba på förskola i framtiden, fast hon 
tycker att framtiden är lite klurig.

– Framtiden finns det ju massa saker.

Leah tycker framtiden är lite klurig.

Amanda Darehed

Amandas Umeå handlar om människor och deras berättelser. Hon har, 
under hela sitt liv varit intresserad av musik och ville gärna bli polis. Den 
drömmen släppte hon när hon insåg att det var journalist hon ville bli. I 
jobbet som journalist har hon fått träffa otroligt många människor, berät-
ta deras historier och sett många platser hon annars aldrig hade fått se. 

– Det är just det som är ynnesten för mig. Att människor faktiskt vill 
berätta sina egna historier.

Amandas Umeå handlar om människor och deras berättelser.
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Göran Nilsson

Göran Nilsson har ett stort intresse för veteranlastbilar och vi träf-
far honom i sitt garage på Röbäck. Han berättar att han tycker om när 
människor är glada, snälla och tar hand om varandra. Framtidshälsningen 
riktar han till speciellt till dem som jobbar inom vård och omsorg.

– Jag hoppas verkligen att de i framtiden blir belönade.

Göran vill att alla inom vård och omsorg ska bli belönade i framtiden.

Erik Brännström

Erik Brännström jobbar som kock och syns i bland annat SVT:s Go’kväll. 
Han anordnar även kurser i utomhusmatlagning som han verkligen brin-
ner för. Han berättar att det finns många platser i Umeå som är bra för 
utomhusmatlagning.
 – Jag tycker att framtidens Umeå ska utvecklas ännu mer på just de här 
utomhusmiljöerna.

Erik hoppas att Umeå ska utveckla fler platser för utomhusmatlagning.
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Tristan Ghanbari

Tristan är fem år och gillar att göra typ allting. Han tycker det är svårt att 
välja ut endast en sak som är hans favoritsyssla. Men han brukar gunga, 
cykla, spela spel och hoppa studsmatta hos sin vän Karl. När han blir stor 
tror han att han kommer att jobba som fotbollstränare. 

– Jag tror faktiskt att det kommer att bli ganska roligt. Men inte så 
jätteroligt.

Tristan tror att han kommer jobba som fotbollstränare när han blir stor.

Lars-Erik Edlund

Lars-Erik Edlund är professor i nordiska språk vid Umeå universitet. Han 
skickar sin framtidshälsning från Ordenshuset i Umeå. Utgångspunkten i 
hans framtidshälsning handlar att om blicka tillbaka i historien. För att se 
vilka djupa rötter som är viktiga för de mötesplatser och rörelser vi har än 
i dag.

– Sådana saker som till exempel folkrörelsernas stora betydelse som 
fortfarande är viktig här i Umeå.

Lars-Erik blickar tillbaka i Umeås historia.



33

Ida Hillebjörk

Ida Hillebjörk har valt att skicka sin framtidshälsning från en viktig plats i 
Umeå, mötesplatsen Frizon. Hon berättar om platsens uppkomst och att 
den bland annat är specialdesignad för att passa snittlängden för unga 
tjejer i Sverige. Hon berättar också hur hon hoppas att framtiden kommer 
att se ut.

– Jag hoppas att det är en trygg tillvaro där det finns plats för stora 
drömmar och massa kreativitet.

Ida hoppas att framtiden bjuder på en trygg tillvaro och stora drömmar.

Assar Fällman

Assar Fällman är sex år och berättar om vad han brukar göra på försko-
lan och hemma. När han blir stor vill han bli polis eftersom hans pappa 
också ska bli polis. Han berättar att han gillar godis och har många olika 
springskor. Bland annat regnbågs-springskor i många olika färger.

– De har alla färger. Men inte vit.

Assar berättar om sina springskor i regnbågens färger.
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