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just nu i Ystad

underhåll i 
startgroparna
Bygglovsprocesser tar 
ibland tid. Just nu inväntar 
vi bygglov för planerat 
yttre underhåll på några 
av våra fastigheter. Alla 
berörda hyresgäster får 
information ett par veckor 
innan vi startar arbetet.

sommaröppet hos 
Ystadbostäder
Nu väntar sommar och sol 
men vi håller öppet och 
är bemannande på våra 
vanliga tider för att ge alla 
hyresgäster bästa möjliga 
service. Aktuella öppetti-
der och kontaktuppgifter 
hittar du som vanligt på 
sista sidan av tidningen.

renoverad mur på 
Västerports torg 
Under våren har vi reno-
verat muren nedanför vår 
fastighet vid Västerport-
storg. Tegel- och granit-
murens fram- och baksida 
har putsats om medan 
tegelpannorna ovanpå mu-
ren har kompletterats och 
lagts om. Murens funktion 
är att utgöra stöd för 
nivåskillnaden av marken 
samt en barriär mot havet.

TE X T SAR A HÖGBERG

Muret före och efter.



Text VD-ord lorem ipsum.

Jimmie Persson 
vd, Ystadbostäder

ledaren



Per Berg på KFUM Ystad 
har varit med sedan 
starten och berättar att 
besökarna kommer känna 
igen sig.

– Det blir som vanligt 
hoppborg, pyssel, idrott, 
korvgrillning och massor 
av kul!

Även bokbussen kommer 
tillbaka efter förra årets 
premiär och så blir det 
en ny spännande nyhet, 
berättar Per.

– Vi kommer ha en scen 
där vi ger plats för olika 
artister, barnteater och 
trolleri, men det blir också 
öppen scen där besökarna 
kan framträda.

sommarlov i Fridhem
ÄVEN I ÅR BLIR DET FULL FART PÅ DEN STORA GRÄSMATTAN NEDANFÖR 
FRIDHEMSOMRÅDET PÅ TORSDAGSKVÄLLARNA MELLAN 18 OCH 21. 
DET BLIR BOLLSPEL, PYSSEL, MUSIK OCH MYCKET MER.

TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD HARRI PA AVOL AINEN

KUL FÖR BARN OCH UNGA I SOMRIGT YSTAD



I sommarens 
program finns bland 
annat onsdagsfilm, 
gamingvecka, grillkvällar, 
fotbollsturnering, 
lazerdome med bollar 
och skatetävlingar. Och 
så återkommer det 
uppskattade ”Jul i juli”.

-Ja, det är lite kul. Då 
tar vi på oss tomteluvor 
och äter julmat, berättar 
Kiefer Clarén med ett 
skratt. Han arbetar 
som ungdomskultur-
handledare på 

Ungdomens hus och ser 
att verksamheten för 
sommarlovslediga barn 
och ungdomar spelar en 
stor roll.

-Det är viktigt att det 
finns ett ställe att mötas 
på som är ungdomarnas 
eget. Hos oss kan man 
fika till självkostnadspris 
och vi vuxna finns här för 
att stötta vid behov och 
erbjuda aktiviteter, men 
man måste inte delta i 
dem.

Måndagar håller 
Ungdomens hus 
öppet i lokalerna på 
Industrigatan även för 
mellanstadieåldern. 
Man deltar även med 
aktiviteter i Sommarlov 
på Fridhem, bland 
annat grafittimålning, 
och syns på stan under 
torsdagskvällarna för att 
fånga upp ungdomar. 

Följ Ungdomens hus på 
Instagram och Facebook 
eller läs på hemsidan 
www.ystad.se/fritid

Ungdomens hus 
för lovlediga
ALLA SOMMARENS VARDAGAR BJUDER UNGDOMENS HUS PÅ 
AKTIVITETER. DET BLIR EN HEL DEL SOMMARLOVSPROGRAM MEN 
HÄR FINNS OCKSÅ MÖJLIGHET ATT HÄNGA MED KOMPISAR, 
SPELA MUSIK OCH ANNAT MAN GÖR UNDER TERMINERNA.

TEXT SAR A HÖGBERG, B ILD UNGDOMENS HUS

varsågod: njut av 
en glass i sommar
Glassbaren i Ystadbostäders 

fastighet på Stortorget 5 

har uppdaterats inför denna 

sommar. GB-glass har ersatt 

Ben & Jerry’s och numera 

kan du även beställa härligt 

fluffig mjukglass att njuta av i 

solen på torget. 

Det vill vi på Ystadbostäder 

fira genom att bjuda dig på 

en valfri glass till ett värde av 

max 30 kr. Klipp ut kupongen 

här intill och lämna in den till 

Glassbaren som betalning för 

din glass.

DENNA KUPONG 
LÖSES IN PÅ 
GLASSBAREN PÅ 
STORTOGET 5 OCH 
BERÄTTIGAR TILL 
GLASS FÖR ETT 
VÄRDE AV 30 KR. 
KUPONGEN ÄR 
GILTIG VID ETT 
TILLFÄLLE OCH 
ENDAST I ORIGINAL. 
GILTIG T O M 
31 AUGUSTI.

Hälsningar Ystadbostäder



allsång i Norra 
Promenaden
Nu kan vi åter samlas 
och det blir efterlängtad 
musikunderhållning från 
Norra Promenadens scen 
precis som förr. Emma 
& MIDAS leder sången 
tillsammans med gästar-
tister. Boka in datumen 7, 
14, 21 juli och klockslaget 
19.00. Ta gärna med en 
egen stol för att säkert få 
en sittplats.

frukost på 
första parkett
Varför inte packa ner fru-
kosten i en picknickkorg 
och ta dig ner till stranden 
i Sandskogen? Aldrig sma-
kar morgonkaffet eller fru-
kostmackan så gott som 
efter ett morgondopp. 
Och så slipper du trängas 
med alla som flockas på 
stranden senare under 
dagen.

gymma utomhus

Ystad Sandskog öster 
om Regementet är som 
en enda stor naturskön 
fritidsanläggning. Här 
finns utomhusgym för 
styrke- och konditionsträ-
ning samt en preparerad 
motionsslinga med fyra 
olika distanser. Välj mellan 
1,5, 2,5, 5 och 10 km för 
att gå, lunka eller springa 
i skuggan av tallarna. 
Fråga grannarna om de vill 
hänga på! 

historisk vandring

I appen Storyspot kan du 
lyssna på korta berättelser 
om spännande historiska 
personer. Från Ystad kan 
du bland annat höra histo-
rierna om skolgrundaren 
Maria Munthe, Rallyfö-
raren Greta Molander 
och Anne Pedersdatter 
Kasteföll, som sannolikt 
var den enda Ystadkvinna 
som brändes på bål. Om 
du reser runt i landet i 
sommar kan du lyssna 
på andra lokala historier. 
Storyspot finns att ladda 
ner gratis till din smarta 
telefon från App Store och 
Google Play.

TE X T SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

njut av Ystad i sommar
– 8 tips på gratis aktiviteter på hemmaplan



lek med trafiktema

Ta med några barn till 
årets lekplatsnyhet. I 
slutet på maj återinvigdes 
upprustade Korshejdans 
lekplats på Pilgrimsgatan, 
som fått ett nytt trafikte-
ma med en stor lekbran-
dbil. Stadens lekplatser 
rustas successivt upp och 
får nytt liv. Inte minst när 
det är generationsskifte i 
omgivande bostadsområ-
den och fler barn flyttar in. 

spana efter båtar

Ta en kvällspromenad till 
Ystad Marina, slå dig ner 
på en bänk och titta på 
båtarna. Under sommaren 
glider den ena stiliga se-
gelbåten efter den andra 
in i gästhamnen. 

gå en konstrunda 
på stan
Ystad är rikt på offentlig 
utomhuskonst – helt gratis 
att njuta av och tillgänglig 
precis när det passar dig. 
Se kartan till alla konstverk 
på www.ystadskulptur-
park.se. Det finns också 
en app,  Skulpturpark 
Ystad, som guidar dig till 
alla verken som du kan 
ladda ner till din smarta 
telefon från App Store och 
Google Play.

filmtajm för unga 
på biblioteket  
Tidigare i år kom filmen 
Comedy queen som är 
baserad på en bok med 
samma namn. I centrum 
står Sasha snart 13 år 
som vill bli ståuppkomiker. 
Den 6 juli kl 14-16 visas 
den på biblioteket och alla 
som deltar får även ett 
exemplar av boken. Gäller 
barn och unga från 10 år 
och föranmälan görs på 
biblioteket@ystad.se.



förstärkning i 
förvaltningen
I APRIL BÖRJADE THONY BLOMGREN 
SOM FASTIGHETSFÖRVALTARE PÅ 
YSTADBOSTÄDER. EN NYGAMMAL 
TJÄNST SOM VI SETT ETT BEHOV AV ATT 
ÅTERINRÄTTA FÖR ATT PÅ BÄSTA SÄTT 
FÖRVALTA VÅRA FASTIGHETER. INTE MINST 
DE HISTORISKA BYGGNADERNA MED SINA 
SPECIELLA BEHOV. 

– I min roll tar jag hand 
om det yttre underhållet 
av våra byggnader. En del 
av våra äldre fasader har 
målats med olika sorters 
färger. Något man tidigare 
trodde på, men som visat 
sig inte vara riktigt bra för 
kalkputsade ytor. Felaktig 
ytbehandling bör därför 
tas bort för att ersättas 
med mineralisk färg, helst 
kalkbaserad.

Thony har en gedigen bak-
grund som fastighetstek-
niker och murare speciali-
serad på kulturbyggnader. 

Genom åren har det blivit 
en hel del fasadarbete på 
slott, kyrkor och andra 
äldre byggnader – bland 
annat Visby ringmur. 
Ystadbostäders fastighets-
bestånd passar honom 
som hand i handske.

– Som kommunalt 
bostads bolag liknar Ystad-
bostäder nog inte något 
annat. Här finns fantastis-
ka hus  och inte ett spår 
av miljonprogrammets era 
med prefabricering och 
betong. Jag kan inte tänka 
mig en bättre arbetsplats.

så viker du mjölkkartongen smartast

MINSKA FÖRPACKNINGSBERGET I 
KÖKSSKÅPET – OCH ÅTERVINNINGSKÄRLET 
– GENOM ATT VIKA MJÖLK- OCH 
JUICEPAKETEN SÅ DE TAR MINSTA MÖJLIGA 
PLATS. LOCKET LÄGGER DU SÅKLART 
I INSAMLINGSKÄRLET FÖR PLAST.

Vik ut flikarna i toppen 

och platta till hela 

mjölkkartongen.

Vik in botten. Vik in långsidorna 

mot mitten.

Böj ner övre halvan 

som du ”låser” i 

den invikta botten.

Och voilà: 

mjölkkartongen tar 

minimalt med plats.

Töm och skölj ut kartongen.



trivsamma utemiljöer
På senare år har vi sett ett ökat intresse för våra gårdar. Många hyresgäster 
har egna odlingslådor och bidrar till att sköta om en del rabatter. Det är mycket 
uppskattat av oss fastighetsskötare och säkert också av övriga hyresgäster. 

Det är också trevligt att se när de gemensamma utemiljöerna används flitigt. 
Privata utemöbler och egen grill får du gärna placera på gårdens gräsmatta om 
du har en grillkväll eller ett kalas. Tänk bara på att flytta tillbaka dem till din egen 
uteplats så att vi kan klippa gräset – och ingen annan börjar använda dina möbler. 

Om du är rökare får du gärna göra som en del andra hyresgäster – vända 
en blomkruka upp och ner och aska/fimpa i hålet i krukan botten. Glöm inte 
att tömma krukan med jämna mellanrum så att den inte börjar lukta. 

TÄNK PÅ! 

Lämna inga matrester i gårdens papperskorgar eftersom det snabbt 
drar till sig kråkor och råttor. Lägg alla rester från din utemiddag 
i det vanliga matavfallkärlet eller bland restavfallet.

FASTIGHETSSKÖTARNA TIPSAR!
Mats Johansson



grön gemenskap
TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

När man kliver in genom 
porten är kontrasten till 
gatan utanför stor. Här 
innanför är det grönt och 
luftigt. Längs den vinkla-
de huskroppen finns en 
uteplats till respektive 
lägenhet. Under sommar-
månaderna är det här en 
självklar mötesplats för 
Kerstin Herrström och 
Anki Karlsson som ofta får 
sällskap av en tredje gran-
ne, Åsa. Ibland avslutar de 
dagen gemensamt med 

ett glas vin samtidigt som 
de njuter av fågelsång och 
solen som sänker sig över 
klostret i väster. 

– Vi har det fint här, säger 
Anki och får medhåll av 
Kerstin.

– Ja, vi är tre damer som 
har mycket att prata om 
och så fort det blir vår 
flyttar vi ut på gården. Är 
det svalt kan man ta med 
en filt, berättar Kerstin. 

DRIVER UPP EGNA 

TOMATPLANTOR

Kerstin som bor i hörnlä-
genhet har en lite större 
uteplats med utgång 
direkt från köket och golv 
av trätrall.

– För mig som bott många 
år i hus och fortfarande 
saknar min stora trädgård 
med drivhus är det skönt 
att ha den här utemiljön. 
Jag odlar så mycket jag 

kan och blev jätteglad när 
vi erbjöds pallkragar. 

I år har Kerstin fixat 
armeringsnät där en 
del av hennes zinkkru-
kor hänger. I lådor och 
krukor blommar penséer, 
petunior, klematis och 
andra blommor i en härlig 
färgpalett. I både Kerstins 
och Ankis pallkragar växer 
frodig sallad, kryddor och 
tomatplantor.

GÅRDEN KAN VARA EN PLATS FÖR BLOMMANDE 
KRUKOR OCH GRÖNSAKSODLING MEN ÄVEN FÖR 
SKÖN AVKOPPLING OCH GEMENSKAP MED GRANNAR 
– PRECIS SOM PÅ VINTERGATAN I CENTRALA YSTAD.



– Det är Kerstin som 
driver upp tomatplantor-
na från frö och det är så 
härligt att kunna gå rakt ut 
från köket och plocka till 
frukostmackan.

TROGNA YIF-FANS

Anki berättar att de gärna 
tar en gemensam tur ut till 
Åbergs trädgård i början 
på odlingssäsongen för att 
handla och få inspiration. 
Något annat som de två 

grannarna har gemensamt 
är kärleken till Ystads IF.

– Både Kerstin och jag är 
”handbollsidioter”. När 
det är match blir vi så ex-
alterade och högljudda att 
grannarna inte kan missa 
vilket lag vi håller på, sä-
ger Anki med ett skratt.

Blomsterfrämjandet har utsett Soft Coral till Årets 
pelargon 2022. En generös och lite buskig pelargon 
med härligt korallfärgade blommor som är fin att 
matcha med salvia, lavendel eller andra lila blom-
kompisar. Sätt den gärna i en stor kruka med plats 
för åtminstone 2 liter jord.

3 TIPS FÖR DIN PELARGON 

•  Ge den rikligt med näring

•  Placera den ljust och luftigt

•  Nyp bort vissna blommor för rikligare blomning

blomsterprakt



Fridhem i Östra Förstaden
TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

Fridhem med sina sju 
utsträckta huskroppar och 
sammanlagt 256 bostäder 
började byggas 1964 efter 
ritningar av bröderna Sam 
och Tommy Granström. 
Det är typisk arkitektur för 
sin ti, med lamellhus i rött 
tegel, indragna balkong-
er och flacka sadeltak. 
Utmed Regementsgatan 
ligger två högre huskrop-
par i 3,5 plan, och söder 
om dem ligger övriga fem 

hus i 2,5 plan. Husens 
placering skapar rymliga 
och skyddade gårdar.

Flera av trapphusen har 
tidstypiska material som 
konstgjuten betong, så 
kallad terrazzo, i golv och 
trappor. Likaså trappräck-
en i järn med handledare 
i svart plast är typiska för 
tiden då husen byggdes. 
På senare år har Ystadbo-
städer byggt ett fyrtiotal 

mindre lägenheter på 
vindsplanen. 

Fridhem ligger i Östra 
Förstaden, en del av Ystad 
som växte fram under det 
sena 1800-talet på mark 
som tidigare varit tobakso-
dling. Lagmannen Tage 
Ludvig Sylvan donerade 
1874 Fridhemstomten 
samt pengar till ett fyrtio-
tal bostäder som ritades 
av stadsarkitekten Peter 

Boisen. Till området hörde 
även en festsal, biblio-
tek och odlingslotter. På 
1950-talet var byggnader-
na i så dåligt skick att de 
revs och dagens Fridhem 
byggdes.

Området Fridhem utgjor-
de miljön för den svenska 
filmen Svinalängorna.

LÄR KÄNNA VÅRA HUS



fredagsträffen 

i Åkerblom
TEXT SAR A HÖGBERG, FOTO HARRI PA AVOL AINEN

När Insidan besöker 
står Tosterups slott på 
programmet. En av del-
tagarna visar sig ha egna 
minnen från trakten kring 
Tosterup som han delar 
med grannarna.

Eskil Jönsson från Ystad-
bostäder sätter ihop pro-
grammet och håller själv i 
en del föredrag.

-Vi försöker att hitta aktivi-
teter som kan passa alla. 
Någon gång har vi spelat 
Canasta och biblioteket 
har varit och informerat 
om olika sätt att låna 
böcker och ljudböcker. Har 
du svårt att ta dig till bibli-
oteket har de till exempel 
en tjänst där de kommer 
hem till dig och lämnar 
böcker.

Åkerblom 2 på Tobaksga-
tan 14 har tidigare huserat 
allt från Cooperativas 
matbutik till Lantmäteriet. 
Sedan 2014 är det ett 
trygghetsboende, vilket 
betyder att bostäderna har 
lite större bekvämlighet 
och är anpassade för att 
man ska kunna bo kvar 
även med en funktions-
nedsättning. Ett kriterium 

för att få kontrakt på nå-
gon av de 16 lägenheterna 
är att minst en i hushållet 
har fyllt 70 år. Samtliga 
lägenheter har balkong 
eller uteplats ut mot an-
tingen Bollhusparken eller 
Rådhusparken.

UNDER VÅREN KOM VÅRA AKTIVITETER 
I TRYGGHETSBOENDET ÅKERBLOM PÅ 
ÖSTERPORTSTORG I GÅNG IGEN EFTER 
ATT PERIODVIS HA LEGAT NERE UNDER 
PANDEMIN. NU SAMLAS BOENDE ÅTER 
PÅ FREDAGSEFTERMIDDAGARNA FÖR 
ATT FIKA, LYSSNA PÅ FÖREDRAG OCH 
MUSIK, SPELA BOULE OCH ANDRA 
GEMENSAMMA AKTIVITETER.



SVEPET

Törnrosa vaknar upp i Öja
I år sätter Sommarteatern upp en alldeles egen 
musikal som bygger på den klassiska sagan om 
Törnrosa. Musiken är skriven av Frida Green 
och Christoffer Zaar. Premiär 10 juli och plasten 
som vanligt invid Åbergs Trädgård. Läs mer på  
www.sommarteaternystad.com.

Stafettmaran 27 augusti
Spring med vänner, familj, kollegor – eller varför 
inte med grannar? Stafettmaran är uppdelad i 10 
delsträckor på mellan 3,4 och 5,8 km. I år startar 
loppet i Simrishamn, målgången blir i Ystad.

fynda sommarläsning
Ystads bibliotek gallrar regelbundet ut böcker, 
ljudböcker och tidskrifter för att få plats med 
nyheter i hyllorna. Med start den 4 juli säljer 
man ut dem och du kan göra fina fynd till 
både stora och små bokälskare. Tänk på att 
biblioteket är kontaktlöst.

barnboksfavoriterna 
kommer till Klostret
Pettsson, Lassemajas detektivbyrå, Mamma Mu … 
I sommar kommer en hel rad barnboksfavoriter till 
Klostret i Ystad. I utställningen Bok & lek får alla 
barn bekanta sig med karaktärerna och böckerna 
genom roliga och fantasifulla miljöer. Utställningen 
pågår till och med 31 augusti.

livet enligt årsrika
Vandringsutställningen Årsrika kommer till Klostret och 
låter oss möta ett antal personer i åldern 78-95 år som i 
text och bild berättar om livet ur sitt eget perspektiv. Som 
Karin Dahlquist, 92 år, en av de intervjuade säger: 
”Live today är min melodi. Jag kan vara heltokig i morgon. 
Jag försöker förgylla vardagen med ett glas punsch eller 
nystekta kantareller. Ingen grämelse här!”

… och Barnmaran
Kvällen innan Stafettmaran, den 26 augusti, är 
alla barn välkomna att delta i ett eget lopp i Ystad 
där överskottet går till Barncancerfonden Syd. 
Läs mer och anmäl till båda loppen på  
www.stafettmaran.se.

EN VASS FAMILJEMUSIKAL VID ÅBERGS TRÄDGÅRD

SOMMARTEATERNYSTAD.COM

10 / 7 - 7/8



RECEPT

Skagencheesecake
Tidigare i år kom bakbloggaren Emma Brink Rask med bok-
en Tårtor & smörgåstårtor till alla fester och högtider 
(Semic) där det här härliga receptet finns med. Enkel att 
förbereda och perfekt till sommarens utflykter och kalas-
bufféer.

8-10 BITAR

BOTTEN

200 g kavring (ca 7 skivor) 
75 g smör

CHEESECAKE

400 g färskost 
2 dl crème fraiche  
2 msk majonnäs 
250 g färska skalade räkor 

2 msk stenbitsrom 
1/2 dl fint hackad dill 
1 msk pressad citronsaft 
Salt och svartpeppar

GARNERING

50 g färska skalade räkor 
2 msk stenbitsrom 
¼ finhackad rödlök 
Färsk dill

GÖR SÅ HÄR:

BOTTEN

Fäst bakplåtspapper i botten på en springform, ca 20 cm i 
diameter. Sätt gärna tårtplast runt kanten så att den lättare 
lossnar sedan. 

Mixa brödet till smulor, smält smöret i en kastrull och blan-
da med brödsmulorna. Tryck ut i formens botten. 

CHEESECAKE

Vispa färskost, crème fraiche, majonnäs till en jämn smet. 

Hacka räkorna i mindre bitar och vänd ner i ostsmeten. 

Tillsätt stenbitsrom, dill och citronsaft. Salta och peppra 
efter smak. 

Rör samman allt och häll på kavringsbotten. Jämna till ytan. 

Ställ i kylskåpet 3-4 timmar tills den har satt sig.

Lossa tårtan ur formen och dra ett varv med en tårtspatel 
för att få en jämn kant. Dekorera med räkor, rödlök och dill 
på toppen. Servera kall.



MEDARBETARINTERVJU

PORTO 
BETALT

B-post

Avs: AB Ystadbostäder 
217 80 Ystad

Förvaltning och felanmälan

Ring 0411-57 72 00

Gör sedan ett knappval  
beroende på ärende

1. Felanmälan, 07.00–16.00

2. Förvaltningen, 09.30–12.00  
frågor om ditt boende

3. Ekonomi, 09.30–12.00  
frågor om din hyra eller fakturor

4. Kö och Uthyrning av bostäder och 
parkering 09.30-12.00 

5. Störningsärenden, 09.3–12.00 och 
frågor om nyproduktion. 

Öppet för besök onsdagar  
13.00–15.00, övrig tid endast  
bokade besök

Akut felanmälan efter kontorstid  
010-470 52 16

Ohyra, Anticimex 0771-40 11 00 
uppge att det är Ystadbostäder

Tele2 TV, telefoni, bredband 
www.Tele2.se 
90 222

Postadress: 
271 80 Ystad 
www.ystadbostader.se 
info@ystadbostader.se

Ansvarig utgivare: Ystadbostäder 
Skribent: Sara Högberg 
Redaktör: Py Paavolainen 
Layout: Helsinkifrostbites 
Tryck: Exakta

hej där Ida Nilsson, 
marknadsansvarig på 
Ystadbostäder!
Du började på Ystadbostäder i mars. 
Vad har du arbetat med tidigare? 
-Jag kommer närmast från Ystad Energi, 
där jag jobbade som kundansvarig. Mitt 
arbete har alltid handlat om service; 
att skapa struktur och rutiner så att 
kunderna får rätt information och den 
hjälp de behöver. 

Vad lockade dig till Ystadbostäder?
Att jag får jobba med kunder, 
information, marknadsföring och se till 
att våra hyresgäster är nöjda. Vi ska 
utveckla vårt varumärke och synas mer 
ute på stan och hos våra kunder. Jag och 
mina medarbetare ska vara stolta över 
att jobba på just Ystadbostäder så jag ser 
verkligen fram emot min resa här.

Vad brukar du göra på fritiden? 
- Jag har fyra barn, tre killar och 
en tjej, och är sedan många år en 
fotbollsmamma som försöker få ihop 
logistiken kring träningar, matcher. När 
det finns tid gillar jag själv att spela 
paddel. Tillsammans med min man 
gör jag också en del arbete på huset vi 
bygger i Sandskogen och planerar att 
flytta till så småningom.
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