
Rödklövern 7A  

Som vi åkte runt på husvisning efter husvisning, det var alltid något som inte kändes helt rätt. Tills vi 

den dagen klev in i hallen på denna adress, tog varann i hand, nickade och log. Det var på sekunden, 

här ska vi bo! Hjärtat fylldes av värme och pirrigt värre, drömmen tog vid. 

En äldre prägel på huset har ändrats till modernare val och vår känsla på hem. En trädgård som tar 

form år efter år med alla möjligheter för såväl den med gröna fingrar eller ej. Garageväggen blir som 

ett drivhus och här har det odlats många godsaker man mumsat på. 

Likväl som vår vuxna dröm så är det framförallt ett barnparadis. 2 flickor som levt livet med kompisar 

runt hörnet och så många roliga minnen vi skapat. Cykel och inlines fram och tillbaka, alla skratt i 

pulkabacken på vintern, oändliga timmar i studsmattan och lek i trädgården eller runt om i områdets 

alla fantastiska platser. Spökpromenader på Halloween, lämnat önskelistan till tomtemor eller 

enhörningskalaset vi ordnade när vår minsta fyllde år vid grillplatsen med hinderbanan, alla härliga 

grillkvällar och njutningstillfällen på altanen, ja som sagt minnena är många och goda. Frukost sol på 

framsidan och på baksidan är den uppe från lunch till kvällen, underbart! 

Att ha möjlighet att bo i hus men samtidigt kunna ha tillgång till stortvättstuga, tennisbana, bastu, 

utegym och kunna hyra en lokal.. ja ni förstår. Närheten till skola, torget och att kunna cykla till havet 

är fantastiskt. Dessutom så ingår ett gäng fantastiskt fina grannar! 

Man förstår att många bor kvar här år efter år i sina hus. Hade möjlighet funnits hade man fått bära oss 

ur härifrån men livet tar nya former och det är nu dags för er att skapa ert hem. Med varm och öppen 

famn säger vi välkommen till drömmens radhus.  

/Therese och David 

 

     


