
A M E L I A  I  A N N O N S S A M A R B E T E  M E D  R I K S B Y G G E N

–  DET ÄR ROLIGT  
ATT HJÄLPAS ÅT

Den nya lägenheten blev vägen till nya vänner.  
Grannarna Sandra och Annika umgås och stöttar  
varandra som småbarnsföräldrar. 
– Vardagen blir så mycket lättare, säger Sandra.
Sandra Frid och hennes sambo Marcus 
Jakobsson har bott i bostadsrättsföreningen 
Trädsnidaren, byggd och förvaltad av 
Riksbyggen, sedan 2013. Först i en tvåa, men 
när sonen William var på väg f lyttade de till 
en trea i samma förening.

I den vevan fick de kontakt med grannen 
Annika Callesen och hennes 
familj. Sandra och Annika 
upptäckte att de delar ett stort 
intresse för mat och att båda 
jobbade på Umeå universitets-
sjukhus, Sandra som dietist och Annika som 
AT-läkare. 

– Efter det började vi äta middag ihop, både 
vi vuxna och barnen har roligt tillsammans. 
Annika ser när jag behöver hjälp och ställer 
verkligen upp, säger Sandra. 

Deras vänskap passar väl in i Riksbyggens 

vilja att verka för hållbar gemenskap. 
– Bara två dagar efter att vi f lyttat in kom en 

granne och bjöd på tårta. Här finns många 
aktiviteter som skapar gemenskap och hjälp-
samheten liksom smittar. När strömmen gick 
härom veckan ryckte många in för att hitta en 
lösning, berättar Sandra.

I Träsnidaren finns en bastu 
och ett gym som Sandra och 
Marcus ofta använder. Här finns 
också en gemensamhetslokal där 
de boende till exempel äter sem-

lor eller provar whisky ihop. De delar även 
verktyg och erfarenheter. Ja, Träsnidaren har 
faktiskt fungerat som en delningsekonomi i 30 
år, vilket bidrar både till gott miljösamvete och 
god granngemenskap.

– Marcus som är bilmekaniker rycker till 
exempel in vid däckbyten, säger Sandra.

”En granne  

bjöd på tårta”

Sandra Frid
Ålder: 27.
Familj: Sambo Marcus, 30, sonen 
William, 1,5.
Bor: I Umeå i en trerummare på  
75 kvm i bostadsrättsföreningen 
Träsnidaren.
Gör: Jobbar som dietist på Umeå  
universitetssjukhus.

RIKSBYGGEN
• … skapar hållbara boenden, både 
hyres- och bostadsrätter, och är en 
av Sveriges största fastighetsför-
valtare.

• … stannar alltid kvar och förvaltar 
nybyggda områden, till skillnad från 
många andra aktörer i branschen.

• … erbjuder alla sina bostadsrätts- 
föreningar en uppsättning av enkla 
hållbarhetsidéer med inspiration 
och hjälp kring hur de kan arbeta 
med hållbarhet i vardagen.
Läs mer på riksbyggen.se

Tillsammans. Sandra 
och Marcus bjuder 
grannarna på middag.

Goda grannar. Sandra med  
sonen William kopplar av med 
grannarna Annika och Tomas 
och deras söner Jack, 1, och 
Dylan, 4.

BLI KOMPIS MED DIN GRANNE – SANDRAS BÄSTA TIPS:

Ta kontakt! 
Våga be om hjälp.
Att säga hej är en 
bra början. 

Var nyfiken.  
Se om ni kan  
hitta gemensam-
ma intressen.

Dela med dig av din 
kunskap och dina  
erfarenheter. Alla  
har något att ge.

Erbjud hjälp. Det ena 
ger det andra. Om du 
räcker ut en hand, gör 
andra det också.
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Sandra och William 
trivs i området.


