Text till ljudarbetet ”Du och jag och alla andra”
Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.
Anette ljuger för Kaj.
Stina och Lisa är grannar. De har så mycket gemensamt, men det finns aldrig tid att träffas.
Lisbeth är mestadels frustrerad över att hon aldrig hinner med hus och trädgård.
Martina har precis köpt en ny grön barnvagn, nu ångrar hon sig och vill ha en blå.
Lars känner sig jämt trött.
Karin har valt att jobba natt för att dagtid hinna med sina hästar och för att kunna vara hemma
med barnen.
Ingrid lagar middag åt sin två vuxna söner varje dag.
Erik tycker att han är dålig på att avsluta påbörjade projekt.
Sören är trött på sitt jobb. Några år läste för att skola om sig, men han tyckte inte det att det
dök upp några passande jobb, så nu är han tillbaka på sitt gamla.
Sten odlar granar. Hann åker dit varje dag för att se till dem. Sorkarna äter upp rötterna.
Claes har gjorts sig ovän med nästa alla i byn.
Familjen Pettersson haft sin bil i snart två, snart är det dags att se sig om efter en ny.
Katarina säger att hon snart ska dra ner på farten.
Eva släpper inte in någon i huset, inte ens sin egen dotter…hon tycker att hon har så stökigt.
Ingrid lagar middag åt sin två vuxna söner varje dag.
Mona vill att allt ska se snyggt och prydligt ut, hon stryker t.o.m familjens underkläder.
Leif jobbar hemifrån. Han tycker att det blir lite ensamt ibland, men han har träffat en kvinna,
som han börjat ha telefonkontakt med.
Kalle kör sina barn till träning måndag-, onsdag- och torsdag kväll. På lördagen är det match.
Ulrika har sömnsvårigheter och tar sömntabletter varje kväll. Hon tycker att hon ändå är så
pass kommen upp i åldern att det inte spelar någon roll om hon fortsätter med det resten av
livet.
Martina och Jakob sålde sin lägenhet i stan för att flytta ut till lugnet på landet. Nu ångrar de
sig och vill tillbaka till stan igen.

Josefin är alltid glad och lugn utåt sett, hur stressad och trött hon än är
Lukas läser aldrig böcker nu för tiden
Dan och Ellinor har sällan barnvakt, deras föräldrar bor så långt borta och de tycker att det är
pinsamt att be vänner om hjälp.
Marika skulle aldrig kunna köpa begagnade saker till sina barn
En gång i veckan storhandlar Evert och Britt-Marie på Willys.

Sune jobbar mycket, så att han ska kunna ha det bra när han blir pensionär.
Stina känner sig aldrig helt tillfreds.
Gabriell önskar sig en x-box
Klas känner inte sina grannar
Om Maria bara skulle få ordning på alla sina papper skulle allting blir mycket bättre
Laila har anmält Sara för att missköta hästarna.
Malin vågar aldrig säga ifrån när hon tycker att något är fel
Pierre har precis startat en firma. Han vill satsa allt och tänker att om ett par år är det Carinas
tur
Sofie klarar knappt av att prata med Clara längre.
Varje vinter frossar Gun i trädgårds litteratur. När våren närmar sig sprudlar hon av lusta att ta
i tu med trädgården, men det slutar bara med frustration.
Familjen Lennartsson äter kvällsmat framför Tv:n
Peter längtar efter att få vara själv och rå sin egen tid.
Margareta tycker inte om att ha sina djur innanför stängsel, därför låter hon dem gå fritt på
tomten.
Lena älskar att pynta i huset…byta gardiner sedan matcha med ljusstakar och vaser
Lina skulle vilja göra något annat men vet inte vad.
Charlie och Petra minns tillbaka och längtar till hur det var förr.

Madelene är helt enkelt nöjd med det mesta

Mikael pratar bara om sig själv och vad han har på gång.
Grannarna säger att de har sett Sture klädd i klänning ute i trädgården.
Maj och Gunnar hade hoppats på att deras son skulle ta övergården, men han vill inte.
Malcom har alltid drömt om att bygga sitt eget hus.
Sandra och Jimmy umgås nästan aldrig med någon.
Anna ångrar varje kväll att hon aldrig bara kan hålla tyst utan måste lägga sig i allt och
kommentera.
Carina försöker hitta en man via nätet.
Tomas vill så mycket och är energisk. Ibland är han rädd att folk ska tycka att han är för
mycket.
Rebecka skulle vilja börja motionera.
Fredrik oroar sig för hur det ska bli när hans föräldrar blir gamla
Sara upplevs nästan som manisk, men ingen vågar säga något.
Leif vet inte riktigt vad han vill med sitt liv.
För Julia är det helt själv klart att barnens ska bo hos henne.
Linda är inte nöjd med hur hon ser ut.
Nils kan inte bestämma sig för vad han sa rösta på.
När det är torgdagar brukar Oscar kika ut genom sitt fönster, efter om han ser någon att bjuda
upp på kaffe.
Monika orkar inte svara på alla mail.
Matilda önskar att hon skulle kunna slappna av och bara ta allt som det kommer..
Klara tycker att alla i familjen har börjat använda en sådan vresig ton mot varandra.
När Maj och Malin träffas pratar de bara om barn.
Sonja tycker att Tomas utnyttjar systemet och eftersom han går på bidrag.
Ludvig har två dagstidningar, men hinner bara kort bläddra genom dem.
När Rune hälsa på sin mamma på äldreboendet, brukar han fråga om hon vet vem han är. Då
skrattar hon och säger att ja, du är ju Sven.

Patrik är nyfrälst och försöker nu frälsa hela sin omgivning.
Nu när äntligen huset är färdigtrenoverat vill Ellenor att de ska skiljas.
Bertil undrar varför man inte längre ser några barn ut i parkerna .
Tove har slutat äta kött.
Ulla nöjer sig egentligen med att jobba 75%, men när hon blev erbjuden ytterligare 25 %
tackade hon ja ändå.
Hampus har lagt upp sig på My Space och Face Book.
Johanssons ska åka till Thailand nu i vår.
När Elsas föräldrar har åkt sin väg, känner Elsa sig så tom. Det är ju just då de har börjat
komma varandra nära igen.
Charlie älskar att åka tåg, för känslan av att vara på väg.
Ola säger att man egentligen ska byta tandläkare var tredje år. Det är bäst så.
Fia känner sig ensam.
Erik avundas Lennart som kan vara ledig så mycket.
Pär tycker det är svårt att trösta.
Markus äter bara italiensk mat.
Maj- Britt vill alltid höra om någon sagt nämnt något om henne.
Ylva är rädd att hennes chef ska bli arg.
Martin tycker att Elise jobbar för mycket.
Familjen Jansson verkar ha det så himla bra tillsammans.
Rune vågar aldrig säga nej.
Anders och Magdalena pratar sällan med varandra och sover inte heller i samma rum längre,
men de vill inte skiljas. De tror att det blir bättre sen.
Lars-Olof önskar att han hade egna vänner.
Elina är rädd att tappa kontrollen.
Sofie tycker att hon aldrig får tiden att räcka till.
Gunilla gillar att ha mycket att göra.

Agnes försöker lätta upp stämningen på jobbet, genom att vara extra glad och berätta roliga
saker.
Dennis försöker att få ett förstahandskontrakt.

