”Stoppade ett pågående inbrott hos grannen för ett par veckor sedan och
blev lite rädd just då men det har gått över”
Vem är du?
Jag är en kvinna mitt i livet med två små barn och en käresta och en yrkeskarriär. Massor av vänner
och trivs otroligt bra att bo i Stockholm. Har bott en tredjedel av mitt liv utanför Sveriges gränser men
återkommer alltid hem. Det är något visst med en kylig höstdag och gula löv på träden, med en vante
uppe på en gren som någon har tappat och en burk rårörda lingon. Älskar teater, musik, poesi och
film. God mat och gott vin i gott sällskap.

Hur bor du?
En fyrarummare söder om stan på gröna linjen granne med en stor parklek och ett grönområde
tillsammans med min familj, två barn och en levnadskamrat. Vår lägenhet är inte så stor som jag
skulle önska, skulle vilja ha ett rum till men det är inte det lättaste att få tag på med en resonabel hyra.
Vårt hem har massor av leksaker och böcker och mycket musik och film.

Hur har du bott tidigare?
Fram till nitton års ålder bodde jag i hus i nordöstra Skåne där jag växte upp. Sedan levde jag som en
vagabond, bodde i kollektiv, inneboende, samboende och ensam. Har bott inneboende i Cambridge
USA, hus i Bromölla, lägenhet i Karlshamn, kollektiv i Nottingham, ny lägenhet i Karlshamn, korridor
i London, ny lägenhet i Karlshamn, nytt kollektiv i London, samma lägenhet i Karlshamn, nytt
kollektiv i London, Stockholm kom jag första gången till 1998 bodde i andrahand och inneboende
sedan egen lägenhet och sedan samboende alltifrån Söder och söderort till Hjorthagen och
Kungsholmen. Sedan hus i Orlando USA och till sist nu till lägenhet i Stockholm.

Känner du dig trygg hemma?
Trivs bra där vi bor, känner mina grannar och de är snälla. Stoppade ett pågående inbrott hos grannen
för ett par veckor sedan och blev lite rädd just då men det har gått över.

Hur skulle du helst vilja bo?
Skulle vilja bo i en lägenhet med 5 rum och ett större sällskapsrum än vad vi har idag gärna med en
stor balkong i söderförort men lite närmare stan, typ Enskede.

Vad gör du hemma?
Arbetar dels hemifrån eftersom jag frilansar så mitt hem är mer än bara ett hem. Här tar kreativa möten
plats när kollegor kommer hem till mig för att jobba. Men mest hänger jag med min familj, vi läser
böcker, ser på film, äter oftast middag ihop med tända ljus och en lugn miljö. Mycket lego finns det
och det byggs nästan varje dag och då kommer barnens kompisar och bygger också. Vi har inga soffor
och inte tv'n i det stora rummet utan vi har inrett ett litet tv, film och läsrum där man även kan spela
tv-spel. Vi har många madrasser så att man när som helst kan lägga sig och vila och ta det lugnt.
Älskar gröna stora växter så det har vi några stycken.

