Efter sin gymnasietid på Peder Skrivares skola studerade Emel vidare på Göteborgs universitet och även kemi på
Chalmers. Siktet var inställt på att bli apotekare. Sista terminen, 2014, fick hon möjlighet att göra sitt examensarbete
på anrika Boston Harvard University och dess skolenhet Medical School. Nu, när hon inte är föräldraledig, arbetar
hon som apotekare i Varberg.
Carl valde bort högskolestudier, anställdes vid larmcentralen på Ringhals där han har fått intern utbildning.
För ett par år sedan köpte Emel och Carl huset av Inger och Ulf, Carls föräldrar. Ett bra exempel på när
boenderotation fungerar. För Carl var det aldrig något svårt val att flytta tillbaka till Gödestad, platsen han var
uppvuxen på och hade många minnen från. Emel var mer reserverad inför tanken om ett flytt ut på landet. Hon
berättar att Carl åren före flytten hela tiden lyfte fram olika fördelar med Gödestad.
”Det är ju bara 8 km mellan Lassabackarondellen och Gödestad. Det går att välja ganska bra cykelvägar mellan sta’n
och Gödestad, dessutom är det fin natur på vägen”
Det var några av alla de argument som Carl använde för att övertyga Emel om Gödestads förträfflighet som
bostadsort. Husets rejält tilltagna utrymmen och med en stor härlig trädgård var naturligtvis också en bidragande
orsak till att flytten blev verklighet.
Nu har Emel och Carl bott i Gödestad sedan 1 oktober 2016, fått sonen Vilhelm i april i år samt helt nyligen firat
femårig bröllopsdag. I sommar har familjen Ärdemyr ägnat en del tid till att leta upp små smultronställen ute i
omgivningarna. Emel säger att hon till en början kunde sakna möjligheten att ”gå runt hörnet” för en fika. Nu har de
upptäckt att det finns mysiga små ställen även ute i bygderna, visserligen inte riktigt runt hörnet men väl värda att ta
sig till.
Carl har ju under större delen av sitt liv bott i Gödestad och känner till många av gödesta’borna samtidigt som det
finns ganska flera grannar i Emels situation som också är nyinflyttade. Emel har inte upplevt några större svårigheter
med att komma ny till orten. Hon upplever att det är en aktiv by med många som är aktiva i att skapa en trivsam
miljö att bo i. De har också förstått att det finns flera barn födda senaste året, som ger möjlighet till gemensamma
barnverksamheter. Positivt är även de många möjligheterna att promenera, cykla eller löpträna.
Att det inte finns någon service i Gödestad i form av dagligvarubutik upplever de inte som något problem. Båda
passerar flera butiker till och från sina arbeten, det krävs bara lite bättre planering för att det ska fungera. De
använder sig däremellan av ICA butiken i Rolfstorp som de anser vara ett fullgott komplement för deras behov.
Både Emel och Carl upplever att de flesta i deras umgänge präglas mycket av sin uppväxtort när det gäller val av
bostadsort i vuxen ålder. De som har en vana av landsbygd vill gärna att deras barn ska kunna uppleva samma
uppväxtmiljö.
På frågan om hur Gödestad ser ut om 10 år så hoppas båda att det är byggt mer bostäder. Emel uttrycker det så här:
”Varbergs kommun med politiker och tjänstemän borde verkligen lyssna till det engagemang som finns i bygden för
att utveckla med bostäder och skapa möjligheter för äldre att bo kvar samt för barnfamiljer att bosätta sig i eget hus
strax utanför centrum”
Vidare hoppas Emel och Carl naturligtvis att det ska ha skett åtgärder för bättre trafiksäkerhet kring väg 153.
Varbergs kommun håller nu på att ta fram en strategi för ortsutveckling i Gödestad, Carl sitter tillsammans med Mia
Hedberg i en arbetsgrupp av politiker och tjänstemän. Ett förslag från gruppen hoppas kunna presenteras under
hösten.
Slutligen, lycka till, familjen Ärdemyr, för att ni ska få många trivsamma år i Gödestad och kunna se att det sker en
utveckling i bygden!
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