Hej!
Jag heter Annett Ahlström och är 36 år.. Sedan 4 år tillbaka så bor jag
med min familj, Jonas, Alice o Ville, i Källebäckens Lanthandel utanför
Habo. När Jonas föräldrar köpte och renoverade huset för ca 7 år sedan
sparade de den gamla lokalen som lanthandeln varit i. Den mysiga
butiksdelen stod tom och ibland kom frågan om vi inte ville starta någon
verksamhet där…. Men jag tyckte den var för liten för mina idéer, hade
precis avslutat ett annat företag och fick Alice under det första året
vi bodde här. Strax innan jag skulle gå tillbaks till mitt jobb som
fritidspedagog, efter föräldraledigheten så kom vi helt plötsligt på vad
lanthandeln skulle passa bra till!
Jag hade jobbat en del på ett café under föräldraledigheten, och har
alltid gillat att baka…så därför ville jag ju såklart sälja saker man
har när man bakar! Ideérna sprutade helt plötsligt ut: muffinsformar i
massor, tårtställningar, sockerpasta, roligt strössel, bakformar till
barntårtor, kalas-teman, servetter och annat till dukningen, fina
kannor, roliga redskap, korgar, utstickare och tårtdekorationer ……..
Konstigt att jag inte kommit på det tidigare!
Vi fixade i ordning lokalen så snabbt vi kunde och öppnade Ditt Skafferi
första advent 2010. Eftersom jag jobbade 80% då och vi bor en bit ut på
landet bestämde vi att vi bara skulle ha öppet söndagar 12-17. Sedan
föddes Ville i augusti första sommaren, så jag har haft förmånen att
kunna vara hemma och driva butiken i lugn takt. Till andra julen utökade
vi med att ha öppet torsdagar och det har vi fortsatt med sedan dess. I
januari startade vi vår webshop, som kommer att satsas lite mer på under
hösten.
I början på det här året startade jag och min kompis Sofia även en bak
blogg, www.kalasmammorna.blogspot.com för att samla bilder och recept på
det vi bakar, visa hur man kan använda saker vi säljer i Ditt Skafferi
och lite pysseltips!
Att baka är fortfarande roligt och köket är helt klart det bästa rummet
i ett hus!
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