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BESKRIVNING

I sin självbiografi berättar Anita om sitt liv från födseln 1944 till pensioneringen 2009. Hon berättar om
sin familj, vänner och fritidsintressen. Man får följa med på en nostalgisk resa med tidshändelser som vi
alla minns.Rätt eller fel?Man hade tre till fem underkjolar under varandra på femtiotaletTeve-
sändningarna startade officiellt i Sverige år 1956Det låg tio biografer mellan Fridhemsplan och S:t
Eriksplan omkring 1960Killar hade breda slipsar och breda polisonger på sjuttiotaletNormalt låg man sex
dagar på BB när man hade fött barnFriskis & Svettis grundades 1978Svaren får du i boken! Anita
Hammarstedt skildrar sitt liv från barndomen till yrkeslivets slut: uppväxten i Fredhäll, de två kärlekarna,
barnen, de olika jobben och engagemanget i Friskis & Svettis. Berättelsen varvas med fakta om samhällets
förändringar och stora händelser.Anita Hammarstedt började skriva när hon gick i pension 2009. Det här
är hennes första bok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Se Mitt liv som valp online här - Streama gratis på TV4 Play

Luleås bredaste utbud av träning - För alla! [Idrottsförening med fokus på hälsa och fysiskt välbefinnande
sedan 1974]

15 Det är mitt liv - YouTube

Mitt Liv arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Mitt Liv
grundades 2008 och samarbetar idag med cirka 60 bolag och ...

Mitt perfekta liv | SVT Play

Mitt & Ditt Underbara Liv är en svensk grossist i heminredningsbranschen. Vårt kontor och showroom
ligger i Bjästa, mitt i hjärtat av Höga Kusten i Norra Sverige ...
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