Helene Sundelin, 50, berättar om livet som särbo i Bromma, city
och skärgården
Vem är Helene?
Nu har jag blivit 50 år, helt ofattbart vad hände.... men så är det. Under en 30 års period har
jag flyttat 9 gånger men jag känner mig inte som en orolig person, utan snarare tvärtom, trygg
med fötterna på jorden (som man brukar säga). Det har varit andra omständigheter som gjort
att det har blivit så många flyttar. Jag har lätt att anpassa mig och finna ro.

Hur bor du nu?
Nu bor jag i en hyreslägenhet på 45 kvm (utan balkong) i ett äldre 2-vånings trähus från
början av förra seklet i mittemot Ulvsunda slott. Där bor jag ensam men är även särbo med
min käresta sedan 13 år. Så ibland är jag särbo inne i stan på 27 kvm. Istället för att flytta ihop
till en gemensam ny lägenhet valde vi att istället köpa ett fritidshus i Stockholms skärgård. Dit
åker vi ofta för att få lugn, natur, trädgård, havet med mera. På detta sätt får vi tillgång till
förorten, stan och skärgården. Men visst blir man lite yr emellanåt, var finns de där skorna,
nej inte här utan de är i stan. Det blir mycket åkande för att hämta grejer som är på fel plats
eller att jag är på fel plats.

Hur har du bott tidigare?
Jag växte upp i Märsta och då bodde familjen (4 pers) i en hyreslägenhet på fyra rum. Det var
inte jag som flyttade hemifrån utan det var mina föräldrar som packade och drog till Karlstad.
Där stod jag ensam med en stor lägenhet som jag bytte till en mindre på samma ort. Efter en
tid lyckades jag byta bort den och få en hyreslägenhet på 24 kvm i stan på Östermalm. När
man är i 20-års ålder var detta himmelriket att bo i stan. Efter en del kringelkrok flyttade jag
till en hyreslägenhet i "Blåkulla" i Solna. Sen blev jag sambo och köpte en liten bostadsrätt i
Hammarbyhöjden, som vi gjorde om helt och hållet. När den var klar föll det så att vi köpte
ett större hus med stor tomt söderut i Segersäng (halvvägs till Nynäs). Efter några år såldes
huset och jag flyttade till en hyreslägenhet på 110 kvm inne i stan med en härlig utsikt. Pga en
separation byttes denna lägenhet mot två mindre hyreslägenheter. Då hamnade jag i Fredhäll i
en trevlig lägenhet med balkong. Pga att jag blev arbetslös var jag tvungen att byta den mot en
billigare hyreslägenhet, även den i Fredhäll. Hyresvärden genomförde att utföra stambyte inkl
lite mer så att hyran blev lite för hög, dessutom var jag inte nöjd med värden eller grannarna
ovanpå. Så ännu ett byte blev till, och det till min lilla 1:a i Ulvsunda, där jag nu bor. Det har
blivit många flyttar genom åren men att flytta har aldrig varit några problem för mig, utan
mera sett det som en nystart och nya möjligheter.

Känner du dig trygg hemma?
Trots att det genom åren har uppstått situationer som har gjort att jag har flyttat har det alltid
löst sig. Jag har aldrig känt att nu åker jag ut på bar backe, utan har alltid haft möjligheter att
välja mitt boende. Jag har trivts på alla ställen jag bott, jag har nog förmågan att rota mig där
jag bosätter mig. Har alltid sett till att möblera, måla, bygga om för att få det som jag vill ha.
Att göra mitt hem till min borg och min trygghet. Jag flyttade från grannar ovanpå som jag
inte var glad i, till att idag bo högst upp med vindskontor ovanpå.

Idag har jag en granne under mig som har en hund Gibson, sedan några år umgås vi både
matte och hunden. Gibson har fått ett extra hem, ibland ringer jag ner och frågar om han får
komma upp. Grannen öppnar dörren och jag likaså, Gibson rusar upp som blixten för lek och
bus. Sen när han ska hem gör vi samma procedur fast tvärtom.

Hur skulle du vilja bo?
Svårt att välja ett alternativ, jag kan se tre olika scenarier:
Alt1. Lägenhet i stan (Stockholm) högst upp i huset med fri utsikt (behöver inte vara vatten,
går lika bra med takåsar eller park). Stor balkong / terrass för odling och sittmöbler.
Lägenheten behöver inte vara stor i kvm, ca 50-70 kvm.
Alt2. Kulturhus i Stockholm med trädgård.
Alt3. Villa på landet med fri utsikt mot havet och inga alltför nära grannar. Möjlighet att själv
kunna ta sig fram under alla årstider.

Vad gör du hemma?
Då jag har tre boenden, blir det att jag/vi är hos varandra periodvis. Så ibland är man bara
hemma för att hämta något eller sover och byter kläder. Men när jag blir sjuk vill jag vara
hemma hos mig i min lägenhet.
När jag är på landet i fritidshuset får jag så mycket ide, blir hur kreativ som helst. Men när jag
kommer hem till lägenheten ramlar det liksom av, delvis försvinner. Blir som
handlingsförlamad och jag har försökt komma på vad det är som gör att det blir så, har ännu
inte kommit på varför.
När det gäller städning så är jag inte så mycket för det. Jag städar men har inte så stort behov
att det måste vara superrent, lite tussar längs socklarna är okej. Men det lustiga i det hela är att
i fritidshuset städar och plockar vi alltid undan innan vi åker därifrån, så att när vi kommer dit
nästa gång så är det fint och fräscht. Men hemma i lägenheterna är det hejssvejs, saker
överallt, väskor med grejer i, tvättade kläder ligger i soffan istället för i garderoben. Ett
projekt som vi har börjat med är att gå igenom och gallra bland allt. Vissa saker kan man
slänga, skänka eller sälja. Något måste hända, man drunknar i ett överflöd av saker, prylar och
möbler. Men då infinner det sig ett annat dilemma, jag gillar att omge med saker, det skapar
en ombonad känsla tillsammans med övrig inredning och färgsättning. Har alltid gillat att fixa
i ordning mitt boende oavsett om jag äger eller hyr min lägenhet. Jag lägger gärna ner en del
pengar för att få det som jag vill och trivs.

