Min bostad

 Trivs 
du i din nya 
lägenhet
?
 Ja, det är jättebra. 
Området
är väldigt fint. Det finns lite s
kog
runt
omkring. Det finns en m
ataffär
, ett apotek och 
en lekplats
för
barnen så de kan leka där. Det är e
n fyra
, alltså fyra rum och kök.
Den ligger på nionde v
åningen
.
 Oj, högt. Finns det hiss?
 Ja, absolut. Det finns 
hiss
. Annars skulle det vara j
obbigt
att gå
uppför alla de 
trapporna
.
 Har du balkong?
 Jag har en fin 
balkong
. Man kan se väldigt långt. Jag kan se ända
in till stan därifrån och man kan se Globen. Man kan se Mälaren
också, vattnet.
 Har du träffat 
grannarna
?
 Jag har inte träffat alla grannar men några stycken har i alla fall
hälsat på mig
och 
hälsat mig välkommen o
ch så. De verkar
trevliga.
 Vad roligt! Har du köpt några nya m
öbler
nu när du bor i sån stor
lägenhet?
 Ja, faktiskt. Jag flyttade ju från
en tvåa
till en fyra och då behövde
jag lite nya möbler så jag varit på IKEA precis och köpt en ny grå

soffa, en ny vardagsrumsmatta  en röd, ett nytt
köksbord och en ny säng också.
 Kommer du att ha 
inflyttningsfest
?
 Det kommer jag att ha. Så fort jag har fått alla möblerna på plats så
kommer jag att bjuda in alla på en inflyttningsfest.
 Det låter kul.

Nya ord
trivs

mår bra

en lägenhet

en bostad i ett stort hus

ett område

en större plats

en skog

ett stort område med träd

en mataffär

en affär där man kan köpa mat

en lekplats

en plats där barn kan leka

en fyra

en lägenhet på fyra rum

en våning

plan i ett hus
första våningen, andra våningen, osv.

jobbigt

inte skönt, tungt, svårt

en granne

en person som bor i samma hus men i en annan
lägenhet

hälsa på någon

säga “Hej” till någon

möbler

till exempel: en säng, en soffa, ett bord

en tvåa

en lägenhet på två rum

en inflyttningsfest

en fest som man brukar ha när man flyttar till en
lägenhet

hälsa någon välkommen

säga “Välkommen” till någon

en balkong

trappor

en hiss
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