
I slutet av september 2018 träffar jag Karin och David med deras barn Erik och Alma, i familjens villa 

på Ekarevägen 1. Vi sitter kring köksbordet och pratar om hur valet av boplats blev Gödestad och om 

lite annat i deras unga liv. 

Karin är född och uppvuxen i Lindome och är van från sin uppväxtmiljö att ha människor nära inpå 

sig. David kommer från den lilla orten Hökerum i Ulricehamns kommun och är i motsats till Karin 

bortskämd med stora fria ytor i sin uppväxt. 

I Alingsås studerade Karin till undersköterska och fick sedan anställning på Borås sjukhus. Efter 

avslutad värnpliktstjänstgöring som sjukvårdare började David 2009 att utbilda sig till sjuksköterska. 

2013 vidareutbildade han sig till ambulanssjuksköterska och fick anställning vid ambulansen på Borås 

sjukhus. Det blev också i Borås som Karin och David träffades. 

2014 flyttade Karin och David ihop i en lägenhet i Borås, 2015 föddes Erik.  Nu började boendet 

kännas litet och planerna på att flytta till något större blev ännu mer aktuella. För Karin var det 

viktigast att komma närmare kusten och övriga familjen. Föräldrarna hade i många år sommarstuga i 

Norra Näs där familjen tillbringade somrarna. Sedan flera år tillbaka har nu Karins föräldrar stuga i 

Espevik. Två av hennes syskon bor dessutom i Varberg med sina familjer. För Davids del var 

bostadens läge viktigast. Egen villa, inte alltför nära inpå grannarna, var hans kravspecifikation för 

boendet.  

Vid den tidpunkten fanns inte många villaobjekt utannonserade för visning eller försäljning, det 

verkade som att villorna försvann innan visning. På samma sätt fick Karin och David gå tillväga när de 

genom bekantas bekanta fick veta om villan i Gödestad. Villans ägare kontaktades och det blev 

snabbt en husaffär. Först hade tillgång till förskola kollats upp och när det visade sig finnas på nästan 

armlängds avstånd från villan blev beslutet enkelt. 

Flyttlasset till Gödestad och Ekarevägen 1 gick i januari 2017. Vid inflyttningen fanns passande nog i 

brevlådan en inbjudan till söndagsmiddag i Gamla skolan. Familjen nappade direkt och anmälde sig 

till middagen och fick utöver mat även träffa många gödestadbor. Intrycket från första mötet har 

sedan bara förstärkt Karin och Davids uppfattning om människorna i byn. Det känns som att de 

boende bryr sig om varandra och har lite koll. De har också en känsla av att det finns mycket praktisk 

kompetens på orten. 

 

Vidare har Karin och David uppmärksammat alla de aktiviteter som anordnas på orten, även för 

barnfamiljer. De har deltagit i flera av dem och tycker arrangemangen är trevliga samtidigt som det 

är bra tillfällen att lära känna ännu fler ortsbor. Information som finns om lämpliga promenad- och 

motionsslingor är också positivt. 

 

För Karin och David är det inte viktigt att bo nära en dagligvarubutik. De upplever inte avståndet så 

långt till Rolfstorp eller Hunnestad när det behövs kompletteras till hushållet. Som många andra 

gödestadbor tycker de att väg 153 är den största oron i byn. Det vore ju önskvärt om Vägverket 

kunde uppmärksamma de höga hastigheterna på vägen och i det avseendet lyssna på de boendes 

beskrivningar. 

 

Knappt ett år efter flytten till Gödestad blev det tillökning i familjen när Alma såg dagens ljus. 

Den lilla fritid som nu erbjuds en barnfamilj tillägnar Karin bakning och matlagning. Davids passion är 

brädspel av olika slag samt innebandyträning två gånger i veckan varav en i Göthriks gympasal. 

Slutligen, lycka till familjen Johansson/Rabe för många bra år i Gödestad!  
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