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Baggrund
Camilla bor i en af de afdelinger, hvor der bor 
mange singlemødre. Det er dejligt, for der er altid 
nogen at lege med for ungerne, og der er kom-
met flere nye veninder til de seneste tre år, hvor 
hun har boet her. Hun var ellers lidt negativ efter 
bruddet med børnenes far, og i sidste ende var 
det kommunen, der skaffede hende lejligheden. 
Hun kunne ikke finde noget, der gav plads nok 
og kunne betales for hendes indkomst alene. 
Det er første gang, hun bor i almen bolig. Der er 
gode offentlige transportforbindelser til sygehu-
set fra hendes bolig. Det er vigtigt for Camilla at 
kunne komme hurtigt frem og tilbage. Friweeken-
derne nyder hun ofte sammen med veninder fra 
arbejdspladsen eller fra boligområdet. Der er en 
god veninde i opgangen, hvis friweekender pas-
ser med Camillas.

Om boligen
Camillas lejlighed er på tre værelser. Hun synes, 
at lejligheden er lidt lille, men med små børn går 
det. Der er et børneværelse med køjeseng og et 
soveværelse til hende. Den er heller ikke så dyr 
som de store lejligheder. Det er skønt med en var-

memester, der også kan give en hånd med, når 
der lige skal ordnes noget i lejligheden. Vandha-
ner, bruser, vaskemaskine eller andet, der ikke 
rigtigt virker. Ja, selv wi-fi kunne han sætte op.

Ønsker til boligen
Camilla vil gerne have en større bolig, og hun er 
allerede blevet skrevet op til en lejlighed med fire 
værelser i den samme bebyggelse.

Et opgangsfællesskab. Camilla har været til et af 
de store møder i boligforeningen en gang. Det or-
ker hun ikke, men et møde for de 10-12 familier, 
der bor i opgangen ville være noget helt andet.

Et lokale, hvor forældre i bebyggelsen kan mødes 
og udveksle erfaringer.

En god lokal folkeskole, hvor børnene kan møde 
andre børn end dem fra bebyggelsen.

Camilla
38 år, singlemor med to børn, 

arbejder på sygehus


