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Baggrund
Martin og Anna mødtes, mens de begge var under 
uddannelse, og efter et par år flyttede de sammen 
i hans lille lejlighed inde midt i byen. Det var et 
dejligt sted, og de havde det godt sammen. Efter 
et par år fik de det første barn. Martin arbejdede, 
og Anna var lige blevet færdig med sin uddannel-
se. To år senere havde de fået nok af den lille lej-
lighed, et lille barn og masser af ture op og ned ad 
trapperne. Anna havde et boligbrev og en plads 
på ventelisten med hjemmefra. Mange af deres 
venner, som bor i ejerbolig, ville gerne bo samme 
sted. Det ligger rigtigt godt, og deres rækkehus er 
billigere end meget andet på boligmarkedet. 

De har begge arbejde, og Anna klarer sig med 
nedsat tid. De elsker at holde fri sammen og er 
glade for ferier, som ikke går med at male og ved-
ligeholde et stort hus. 

Det er ikke det store, de er med i aktiviteterne i 
bebyggelsen. Fastelavn og sommerfest deltager 
de i, men ellers er det boligen og familie og ven-
ner, der optager dem. Ved beboermøderne er det 
sjældent, de møder op. De har en travl hverdag, 

og de ville hellere ordne sådan noget via internet, 
sociale medier eller anden kontakt fra hjemmet. 

Om boligen
Martin og Anna bor i et rækkehus med fire værel-
ser, som er bygget i 1950’erne. De er meget gla-
de for stedet, der ligger tættere på midten af byen 
end mange andre almene boliger. Rækkehuset er 
på 99 kvadratmeter, og der er også en kælder i 
huset, så det passer rigtigt godt til to voksne og 
to børn. Huset har stue, køkken og bad, sovevæ-
relse og to mindre børneværelser. Der er plads til 
et kontor og et vaskerum i kælderen. 

Dog er køkkenet af lidt ældre dato, og Martin har 
selv gjort det mere moderne. Der er nye hvide-
varer, og selve køkkenelementerne er smagfuldt 
restaureret og malet i dejlige farver. 

De har en lille have med terrasse. I haven har de et 
hjørne med urtehave og dyrker nogle få grøntsager.

Ønsker til boligen
Et helt nyt køkken.

Martin og Anna  
37 og 35 år, 

to børn på seks år og et år


