Leticia 32 från Sao Paulo flyttade till Stockholm av kärlek
Vem är du?
Jag är ursprungligen från Sao Paulo i Brasilien och flyttade till Stockholm den 18 december
2004. Jag flyttade hit på grund av kärleken: i Madrid träffade jag en svensk kille, Richard,
som jag blev kär i. Jag lämnade hela min familj och min karriär inom juridiken för att bygga
ett nytt liv med honom här. Det kändes väldigt spännande!

Hur bor du?
Min sambo och jag älskar vår lägenhet! Vi flyttade hit i december 2007 när det fortfarande
var ett hyreshus. Några år senare blev det bostadsrätt. Jag var inte säker om jag ville köpa den,
men vi älskade lägenheten så det kunde inte bli på något annat sätt. Lägenheten är ljus och
rymlig och vi har till och med fått en balkong. Jag älskar alla rum, men det är i
jungfrukammaren, där jag har mitt kontor, jag trivs bäst! Alla våra kompisar säger att de
älskar komma hit eftersom det känns som ett hem. Den är 75kvm stor och har vardagsrummet
mot gatan, en matsal, ett stort sovrum med balkong, ett stort badrum med badkar samt kök
och jungfrukammare. Den är väl inredd tycker jag, men vi vill ha några nya möbler som
representerar hur lägenheten såg ut när den byggdes (1928). Här bor bara min sambo och jag.

Hur har du bott tidigare?
Jag bodde i en stor lägenhet i Brasilien med mina föräldrar och 2 systrar tills jag flyttade hit.
Först flyttade jag till ettan min sambo hade på Lilla Essingen. Den var 30kvm stor och väldigt
ljus och fin. Men efter ett tag kändes den otroligt liten för 2 personer och efter tag lyckades vi
hitta vårt drömhem där vi bor nu.

Känner du dig trygg hemma?
Jag känner mig jättetrygg här och har, tack och lov, aldrig haft något problem med vårt
boende.

Hur skulle du vilja bo?
Jag skulle vilja bo i samma lägenhet fast med ett rum till och öppen spis. Den skulle vara
inredd med några moderna möbler med de flesta av dem skulle vara från samma tid som när
huset byggdes. Men jag skulle inte tacka nej till ett litet gammalt hus vid Skinnarviksberget.

Vad gör du hemma?
När min sambo och jag är lediga gillar vi att sitta framför tv:n i vardagsrummet. Vi äter helst
framför tv:n. Vissa dagar på kvällen jobbar jag från mitt kontor hemma och det älskar jag.
Matlagningen är det min man som brukar sköta och jag tvättar och stryker. Jag tycker att det
är underbart att vi har tvättmaskin och torktumlare hemma! Att städa gillar jag inte och
planerar att anlita städhjälp. Jag gillar inte alls när det inte är rent och jag inte kan städa
ordentligt. På sommaren gillar jag att sitta på balkongen där man har utsikt mot vår innergård.

Den är den vackraste jag har sett trots att grannhuset tog bort ett underbart jasminträd som
doftade så gott! Jag älskar att planera förändringar av inredningen men spenderar inte så
mycket pengar på det. Nu planerar vi att måla om lägenheten och köpa några nya möbler som
vi har behov av.

