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Vill du tipsa 
oss om något?
Ring till oss på 
090-17 60 10 
eller mejla till  
redaktion@
vk.se. Du kan 
också skicka  
sms eller mms 
på 72 090

Har tidningen 
inte kommit  
i brevlådan?
Ring till Tid-
ningstjänst AB 
på 090-17 61 50
öppettider: 
mån-fre kl 6.30-
13.00, lör 7.30-
11.00 
eller mejla till 
utebliven@
vk.se
För postutdelad 
tidning – ring till 
din lokala post.

Västerbottens-
Kuriren AB
Chefredaktör 
och ansvarig  
utgivare:  
Ingvar Näslund
ingvar.nas-
lund@vk.se
090-17 60 01
Vd:  
Sture Bergman
sture.berg-
man@vk.se
Postadress:  
901 70 Umeå
Besöksadress: 
Förrådsvägen 9

Telefon- 
nummer:
Växel:  
090-17 60 00
Nyheter:  
090-17 60 10
Sport:
090-17 60 20
Nattredaktion:
090-17 60 11
Fax redaktion:
090-77 46 47
Abonnemang:
090-17 61 40
eller mejla till 
abonnemang@
vk.se
Annonsering:
Företag: ring  
till försäljnings- 
avdelningen på 
090-17 60 00
Annonsinfo: 
vkeffekt.se 
Privatannonser 
eller predikotu-
rer: ring privat-
marknad på 
090-17 61 40 
eller mejla till 
privatannons@
vk.se

För att mejla till 
någon på VK, 
skriv förnamn.
efternamn@
vk.se

VK:s texter och bilder lagras elektroniskt. Visst material publiceras också på internet. Den som sänder material till VK förutsätts medge elektronisk lagring/publicering. VK ansvarar inte för insänt material.

Sudokuns nivå i dag: Medel

Gör så här: Fyll i de tomma 
rutorna så att  alla  
siffror från 1–9 finns med  
i varje vågrät och lodrät rad 
samt i varje låda med 9  
rutor. Inga siffror får  
finnas med mer än en gång. 
Mån: Lätt, Tis–Tors: Medel, 
Fre: Svår Lör: Supersvår.

Lösningen till förra sudokut

CARPE DIEM – AV NIKLAS ERIKSSON

Niklas Eriksson är en serietecknare som bor i Obbola. Har tecknat serien Carpe Diem i VK sedan 2007.  
Hans hjärta klappar för Löven.

PONDUS – AV FRODE ÖVERLI

Frode Överli är en norsk serietecknare, född 1968. Förutom Pondus tecknar han Riskhospitalet.  
Han bor på en ö utanför Bergen.

DAGENS SUDOKU

Vill du ha fler tips? Kika in på vk.se/kalendern så hittar du mängder av händelser i Umeå och Västerbotten.

Veteran-
bilar. Har 
du en  
fäbless för 

bilar av äldre mo-
dell? Onsdagkväl-
lar hela sommaren 
innebär veteran- 
fordonsträffar vid 
Västerbottens mu-
seum. Där visas 
gamla rariteter upp 
av ägarna. Nöjer du 
dig med bara det all-
ra äldsta finns länets 
äldsta bil, från 1899, 
att beskåda inne på 
museet. Från klock-
an 18.00.

Skejtfest. Den gamla 
tennisplanen på Haga, 
bredvid järnvägen, har 
länge fungerat som 

en samlingsplats för Umeås ex-
tremsportare. Nu får de inte längre 
hålla till där eftersom det klagats 
på hög ljudvolym. I kväll anordnar 
de därför en avskedsfest som kom-
mer att innehålla en sista skejt- 
session och lite tävlingar.

Livemusik. Skolavslut-
ningsfestivalen fortsätter 
i kväll när Umeås gymna-
sister får sommarlov.  

I kväll spelar bland andra Wild 
Trees, Alexander Backman, Rail-
way Statement och Fishermans 
Death på arrangemanget som är 
förlagt till Döbelns park. Allting är 
gratis och drogfritt. 

Lindy hop. Danssugen? 
Då kan det vara idé att 
besöka Gammlias ut-
omhusdansbana i kväll. 

Där anordnar nämligen Swing-
um en kväll i lindy hopens tecken. 
Det blir introduktion för nybörjare 
klockan 18.00, så inga förkunska-
per behövs. Dansen pågår fram till 
klockan 21.

TIPSEN FÖR DAGEN
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Fart och fläkt med lindy hop – lär dig dansa och svänga loss på Gammlia i kväll.  FOTO:  SCANPIX 

SOMMARTIDNINGAR. I lördags kom årets 
första sommartidning med VK, full med 
intressant läsning och 
nyttig information om 
allt från husbilar och 
spännande platser att 
besöka till dryckestips 
och en stor guide till 
sommarkaféer. 

Den sommartidning-
en hade fokus på kom-
munerna i Västerbot-
tens kustland.

Nu flyttar vi fokus inåt länet. I slutet av näs-
ta vecka kommer den andra sommartid-
ningen som har ett tydligt inlandsfokus. 
Men vi vill vara lika nyttiga och inspire-
rande som i den första. 

Produktionen pågår för fullt och vi vill 
gärna veta vad just du skulle vilja läsa om 
i sommartidningen. Vilka pärlor ska vi ab-
solut inte missa att tipsa om i din hemkom-
mun?

Om du har några öns-
kemål eller förslag på 
vad vi ska skriva om, 
tveka inte att höra av 
dig till mig. 

Mer sommarläsning – 
vad får vi inte missa?

stefan.aberg@vk.se  090–17 60 10  
Stefan Åberg, nyhetschef

Stor guide till
sommarens 
alla kaféer.      SID 19

OASERNA KRING UMEÅ  
    DET HÄNDER I SOMMAR   
      HUSBILAR – STOR SPECIAL

DEL 3 SOMMAR
LÖRDAG 8 JUNI 2013DIN GUIDE TILL VÄSTERBOTTENS-KUSTENS PÄRLOR

Galopp-
språng in 

i sommaren
FOTO: IZABELLE NORDFJELL


