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Catharina fixade
Hugh Grants
skånska villa

Catharina Bernstein.

Plötsligt hände det.

PREMIÆRLOTTEN. Annie Linder köpte för en gångs skull en
lott till sig själv – och fick tre tv-apparater.

Annie, 21, vann
100 000 kr – på
sin första triss

Hugh Grant köpte hus i Skåne tillsammans med
sin fru Anna Eberstein. Foto: LARS-OLOF STRÖMBERG

FRÆLST AV SK˚NE. Det var när Hugh Grant kom till Båstad för att se en tennismatch med Anna
Eberstein som han blev förtjust i landskapen på Bjärehalvön.
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Filmstjärnan lockades av det vackra landskapet
Hon började sin karriär som tennisstjärna när hon vann
Kalle Anka Cup på 90-talet.
Men ett starkt intresse för människor, design och affärer
ledde henne till stjärnorna.
Numera säljer Catharina Bernstein fastigheter till kändisar som Hugh Grant och Mikael Persbrandt.

Det var i Båstad som allt började.
1996 vann Catharina Bernstein
den, på den tiden, prestigefulla
tennistävlingen Kalle Anka Cup.
– När jag stod på prispallen
och höll upp pokalen kändes det
speciellt, säger hon i programmet Direkt med Niklas Svensson
som sänds i Expressen TV.
Från tennisgymnasiet i Båstad
tog sig Catharina hela vägen till
en sista turnering i Libanon
innan hon skadade sig i axeln.
– Jag spelade en pengatävling
i Beirut och förlorade i finalen
mot en fransyska. Då var drömmen att fortsätta med tennisen
om jag kunde, och även göra affärer.

Mäklaryrket kom naturligt
Innan sista tävlingen studerade Catharina ekonomi på
Lunds universitet och tog även

examen på Handelshögskolan i
Stockholm.
Efter en tid som IT-analytiker
på Swedbank valde Catharina
att bli fastighetsmäklare, vilket
tedde sig naturligt för henne.
– Jag älskar att hålla på att
jobba med människor men samtidigt hålla på med affärer, och
sen så tycker jag om arkitektur
och design så det blev på något
sätt en perfekt match.

Driver egen firma
Idag driver Catharina en egen
mäklarfirma och specialiserar sig på exklusiva fastigheter.
Bland kunderna finns kända
profiler som Mikael Persbrandt
och Hugh Grant.
– Innan jag gick in på fastighetsbanan så tänkte jag redan
att jag skulle köra de trevligaste
och mest unika enheterna, jag
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ville slå ner bollen och göra det
väldigt bra, säger hon.
I juni 2017 avslöjade
Kvällsposten att Hugh Grant
hade köpt ett sommarhus i
fashionabla Torekov på Bjärehalvön.
Det var efter en tennismatch
i Båstad som ”Love Actually”stjärnan blev förtjust i de vackra
landskapen.

Hugh Grants mäklare
Hugh Grant var då förlovad
med svenska tv-producenten
Anna Eberstein, paret gifte sig
2018.
Bakom köpet av fastigheten
stod Catharina.
– Det var framför allt Hugh
Grants fru Anna som stod i spetsen för det här förvärvet. Hon
har också en historik från tennisbanan och därav tedde det
sig naturligt för henne att vilja
ha någonting på Bjärehalvön så
jag fick äran att hjälpa till i den
förmedlingen, säger Catharina
Bernstein.

Vivien Galinon

vivien.galinon@kvp.se

Vann på sin födelsedag:
”En svårslagen present”
Elithandbollsspelaren Annie Linder, 21, fick feeling och
köpte sin första trisslott till sig själv någonsin.
Det ledde henne till ”Nyhetsmorgon” där hon på sin
födelsedag skrapade fram 100 000 kronor.
– Jag var så nervös över att skrapa, det var pirrigt att
man kunde vinna så mycket, säger Annie Linder.
Annie Linder från Skara är
elithandbollsspelare och målvakt i Skövde HF.
För en månad sedan handlade hon på Stora Coop i Skövde
när hon för ovanlighetens skull
slog till på en trisslott – trots
uppmaning från hennes sambo
att inte köpa.

På sin födelsedag, den 10
mars, åkte Annie tillsammans
med sin sambo upp till Stockholm och TV4:s ”Nyhetsmorgon” för att skrapa en trisslott.
Annie valde siffran tio och
började skrapa. När hon var
klar hade hon skrapat fram
100 000 kronor.

Aldrig köpt tidigare

”Svårslagen present”

– Jag vet inte varför, jag har
aldrig köpt en trisslott till mig
själv. Men jag fick en känsla
bara, det går inte att beskriva,
säger Annie.
Annie kunde knappt vänta
och började skrapa trisslotten
i bilen på väg hem. När hon
hade skrapat det sista på lotten
uppenbarade sig den tredje tvsymbolen.
– Jag fattade inte riktigt att
jag hade vunnit. Jag trodde det
var en hållhake. Så jag ringde
min pappa och frågade”, säger
Annie.

– Det är en svårslagen present. Det är 100 000 mer än vad
jag hade innan. Jag kände inte
så mycket just då mer än att
det var kul att jag vann, säger
Annie Linder.
Vad Annie ska göra med
pengarna råder det inga tvivel
om.
– Vi har precis köpt en ny
lägenhet i Skövde så vi ska
lägga lite pengar på att renovera den. Sedan får vi se om det
blir något över, säger Annie.

Leotrim Jusufi

leotrim.jusufi@gt.se

Fräcka tjuvar stal barnens sparbössor
Barnen blev av med alla sina sparade pengar vid villainbrottet i Persköp, det skriver Helsingborgs Dagblad.

2 000 kronor. Så mycket innehöll
barnens sparbössor som stals vid
inbrottet.
Foto: SHUTTERSTOCK

Någon gång mellan klockan 7.30
på morgonen och 15.55 på måndagseftermiddagen slog tjuvarna till mot en villa i Persköp,
nordväst om Eket i Örkelljunga

kommun. Tjuvarna tog sig in i
familjens villa genom att bryta
upp ett köksfönster.
Men bytet vid inbrottet blev
inte några dyra elektronikpry-

lar, märkeskläder eller trädgårdsredskap.
De fräcka bovarna hade i stället mage att stjäla barnens sparbössor – som innehöll cirka 2
000 kronor i kontanter. Även
smycken stals.
Dessutom stökade tjuvarna till

ordentligt i huset genom att dra
ut lådor och skåp och skapa stor
oreda.
Om polisen har några misstänkta, eller är tjuvarna på spåren är ännu oklart.

Elsa Engvall

elsa.engvall@kvp.se
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