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Ogillar bostadskarriär. Trots att miljöpartisten Gustav Fridolin bor i en bostadsrätt tycker han att valet mellan att äga och att hyra sitt boende är enkelt. 

- Hyresrätten är en boendeform som passar mig. Jag tycker att det är skönt när det finns en fastighetsägare som ser till att allt fungerar, säger han.

Soffan blev Gustavs hem 
På grund av bostadsbrist 
tvingades Gustav Fridolin sova på 
en soffa i riksdagen. Nu kan 
skåningen vara på väg tillbaks in i 
maktens korridorer men den här 
gången är han bättre förberedd. 

Egentligen är det inte tillåtet 
att sova på sitt riksdagskontor. 
Men när den 19-åriga miljö
partisten Gustav Fridolin för 
åtta år sedan blev den yngsta 
riksdagsledamoten någonsin 
hade han inget val. Den rosa 

Alder: 27. 
Bor: Bostadsrätt i Stockholm. 

Yrke: Folkhögskolelärare, har även 

arbetat som journalist och har skrivit 

två böcker. Kandiderar till riksdagen 

för miljöpartiet. 

Familj: Gift med Jennie. 

Favoritplats: Cafe Sjöstugan i 

Vittsjö. 
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utdragssoffan blev hans säng i 
fyra månader. 

- Jag visste att det var svårt
att få tag på en hyresrätt i 
Stockholm men jag ville verk
ligen försöka, säger Gustav 
Fridolin. 

Det fungerade ganska bra att 
sova i riksdagshuset. Alla visste 
om att han fanns där men ingen 
opponerade sig. 

Eftersom han helt plötsligt 
hade, i sitt tycke, en alldeles för 
hög lön hade han inga problem 
med att lösa matfrågan. Han 
fick helt enkelt gå ut och äta. 

- Men ta hem kompisar det
kunde jag inte göra, säger han. 

Efter flera månaders letande 
bland privata och kommunala 
värdar gav han upp. 

- Till sist utnyttjade jag min
riksdagslön och köpte en lägen
het. Plötsligt satt jag där med 

"Plötsligt sattja 
där medclet 
största lån nå�n 

nå�nsin har naft 
i min familj:' 

det största lån någon någonsin 
har haft i min familj, säger han 
och berättar att han fortfaran
de kan känna sig fångad och 
trängd av att ha ett stort lån på 
banken. 

I dag bor Gustav tillsammans 
med sin fru i en bostadsrätt på 
SO kvadratmeter. När han får 
en stund över är tevesoffan 
favoritplatsen. 

Stuckaturer, högt i tak och 
kakelugnar är inget som han 
bryr sig om. För Gustav är det 

området som är det viktiga. 
Han är själv övertygad om att 
uppväxten i Vittsjö har format 
synen på boendet. 

- För mig är det en självklar
het att hälsa på mina grannar. 
Jag känner nog samtliga 
personer som bor i de ungefär 
SO lägenheterna i mitt hus, sä
ger han. 

Trots att han i dag har bott i 
Stockholm i tio år finns längtan 
till Skåne kvar. 

Men innan en flytt söderut 
kan bli aktuell kastar han sig 
ännu en gång in i politikens 
värld. 

Om väljarna vill flyttar 
Gustav in i rummet på riksda
gen igen. Trots att han fortfa
rande drömmer om sin hyres
rätt slipper han soffan den här 
gången.© 




