
 

 
 
Ett år går fort när man har skoj. 
Dags för en liten sammanfattning av 2013. 
 
Under året har både Johanna och Karolina 
flyttat från Danmark till Sverige. Johanna har 
träffat Jonas och bor nu tillsammans med 
honom i Sundbyberg, där hon jobbar med att bli 
klar med sin doktorsavhandling som ska läggas 
fram under 2014. 
Den 1 november föddes vårt andra barnbarn 
när Karolina och Jesper fick Pontus, Jacobs 
efterlängtade lillebror.  
Eftersom Jesper sökt och fått ett nytt arbete i 
Stockholm bor hela familjen Malm Willadsen 
sedan mitten av november på Vättegränd 18. 
Karolina kommer att vara föräldraledig under 
våren 2014, Jacob har börjat på dagis Ur & skur 
där han trivs bra. 
Emanuel jobbar vidare på PEAB och bor i sin 
lägenhet på Rusthållarevägen, några hundra 
meter från Vättegränd på andra sidan E4. 
Fredrik har studerar dataspelsutveckling vid 
Stockholms universitet och bor kvar hemma. 
Så nu har vi alla våra fyra barn på nåbart 
avstånd vilket är väldigt kul. 
 
Kristina och Dan fortsätter med sina gamla 
vanliga jobb på Vårdförbundet och SAS. För 
Dans kommer det nya året att innebära en 
förändring när hans jobb nån gång i mars 
kommer att flytta från Arlanda till Frösundavik i 
Solna. För första gången på 35 blir det då inte 
arbete på en flygplats, något som nog kommer 
att kännas lite konstigt.  

Men det blir närmare till jobbet, och närheten till 
Stockholm kan säkert vara trevligt, speciellt på 
sommaren. 
 
Förra vintern innebar en hel del snöskottning i 
Mörtebo, där var gott om snö och kyla mest 
hela vintern. 
Under årets tre första månader arbetade vi med 
att bli klara med renoveringen av vindsrummet i 
Mörtebo, ett arbete som påbörjades redan 
våren 2012, men som kom att dra ut på tiden 
rejält. 
I slutet av mars var det hela dock klart. Sedan 
dess har många besökande sovit gott där och 
fler är välkomna. 
 
Det mesta av vår lediga tid under året har vi 
tillbringat i Mörtebo. Efter att vindrummet blev 
klart har vi inte satt igång något nytt större 
projekt, men det finns alltid mycket som 
behöver göras där. 
Under sommaren och hösten har det mesta av 
elkablarna samt elcentralen i slöjdsalshuset 
bytts ut, något som det varit behov av att göra 
länge. 
 
Så vill vi tillönska alla en god jul och ett gott nytt 
år. 
Följ oss gärna på www.morteboskola.se  
 
Kristina och Dan 


