
Erik Ståhl och Katharina Lindoff-Ståhl gifte sig 18 juli på Hovdala. ”Det kändes fint att samtidigt kunna visa mina nya
hemtrakter för mina vänner” berättar Katharina. Även hennes föräldrar och syster tycker om att vara i Sösdala. FOTO:
ÅSA BORGLIN
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SÖSDALA. Tack vare tåget har Erik Ståhl kunnat bosätta sig i sin
uppväxtort och fortsätta sin yrkeskarriär. Dessutom har Sösdala
charmat hans nyblivna fru som bara för fem år sedan aldrig kunde
tänka sig att flytta utanför Stockholm.

28-årige Erik Ståhl är killen som blev landsbygden trogen, hans 27-
åriga fru Katharina Lindoff- Ståhl den inbitna storstadstjejen som
flyttade till landet på grund av kärleken. Erik är medveten om att
som föredragshållare finns det karriärmässigt många fördelar med
Stockholm, men menar att det trots allt inte överväger lugnet han får som boende i Sösdala.

– Men utan tåget hade det inte funkat.

KLICKA HÄR  för att följa Lokaltidningen Hässleholm på Facebook och få våra mest lästa inlägg i din
feed.

Finner ro
I sitt uppdrag reser han riket runt och är därför beroende av goda allmänna kommunikationer.

– Mitt behov av lugn och rogivande natur på fritiden kommer just av att jag reser mycket och bor på
hotell, förutom att min kropp kräver perioder av vila.

Erik Ståhl föddes med immunbristsjukdomen Wiskott-Aldrichs.

Han trivs dessutom med att ha sina föräldrar nära och har både hjälp av dem med tyngre arbete kring
hem och trädgård, och med injektionerna av antikroppar han behöver varannan vecka.

– Min mamma är sjuksköterska och det är guld värt att slippa åka till sjukhus för att få behandlingen.

Lämnade huvudstan
För två år sedan flyttade han till hus på orten och hade då lockat sin flickvän, numera fru, att också bli
Sösdalabo.

– Jag hade knappt varit Skåne innan dess, men kände mig färdig med Stockholm och stressen där,
säger hon.

Hennes fascination för naturen och mångfalden av hustyper öppnade även upp ögonen på Erik för
allt det vackra, som dittills varit hemmablind.

Bättre boende
– En annan fördel med Sösdala är det fina hus man kan få för en rimlig peng, vi hade aldrig haft råd
att bo så här i Stockholm, säger Katharina.

Efter att ha lämnat en etta på 27 kvadratmeter i Sundbyberg med köket i hallen kändes livet i villa
som rena lyxen för henne.

Den viktiga biten arbete föll turligt nog snabbt på plats och gjorde att hon snabbt fick nya egna
vänner. Hon är personlig tränare och fick jobb på ett gym i Höör. Numera har hon också en egen
sidoverksamhet vid namn StarkMamma och tränar förutom i Höör, nyblivna mammor i grupp i Osby
och med start onsdag 26 augusti även i Hässleholm på Gym1.

Smultrunställen finns. Både Erik och Katharina promenerar gärna Lillsjödalrundan och fredagar
försöker de mötas upp för att käka gemensam lunch på Humlalyckan.
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