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De senaste 2 1/2 åren har jag arbetat som egen företagare i USA. Projekten har omfattat allt från renoveringar
till rymliga nyproducerade enfamiljsvillor. De har sträckt sig från att rita alla konstruktionsritningar interiört, till
detaljerade lösningar i olika delar av hemmen. I samband med projekten har jag, tillsammans med kunden,
även specificerat alla produkter både exteriört och interiört. Jag har även haft kontakt med hantverkarna och
byggare för att koordinera arbetet. I mitt företag har jag en fortsatt konsulttjänst för Lifesyle USA Design
(LUSAD). LUSAD önskade behålla mig i sitt team av ritare även efter min flytt till Sverige i juni, 2019. Genom
LUSAD jobbar jag med LGI Homes som bygger hus över hela USA. I mina uppdrag bygger jag byggnaden i
Revit och utför alla deras konstruktionsritningar som plan, mått, fasad, el, sektion, tak, elevation, detalj och
grundritningar.
Under mina år på Huitt Zollars Architects arbetade jag huvudsakligen med sjukhus, skolor, kontor och hotell
vilket gjorde att jag fick bred erfarenhet inom många olika miljöer. I de olika projekten har jag haft delansvar för,
till exempel, konstruktionsritningar i Revit och specifikationer. Ett av de större projekten som jag var med att
designa och genomföra var ett renoveringsprojekt åt The University of Texas Law School in Austin. Ett annat
exempel är Memorial City Medical Center i Texas. Där jobbade jag med att rita platsbyggda möbler för lobby
och deras andra offentliga miljöer.
I mitt arbete är jag oerhört noga med detaljer. För mig är det mycket viktigt att presentera utförliga ritningar och
genomtänkta lösningar för funktion och form. Relationen med kunden och förståelsen för deras budget, behov
och önskningar är alltid områden som jag prioriterar högt. Med mina erfarenheter från USA, kan jag bidra med
nya perspektiv och idéer, och ser fram emot att lära mig mer om konstruktion och material i Sverige.
Något personligt om mig. På fritiden umgås jag med min man Patrik, våra tre barn och njuter av den svenska
allemansrätten! En stor passion ligger också i att renovera hus och antikviteter. Jag älskar att fynda möbler och
antikviteter på auktioner och har inget emot att möbler behöver lite TLC! Jag och Patrik har under många år
jobbat tillsammans med att renovera hus för att sedan sälja och gå vidare till nästa utmaning. Just nu bygger
vår familj ett nytt hus i Tingvalla, Vallentuna. Efter 19 år i USA ser jag fram emot att få etablera mig och min
familj i Sverige igen.
Jag hoppas att jag har väckt er nyfikenhet och ser fram emot att få träffa er.
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