Baktankar & kokkaffe från….

Kringtorpsvägen 1 i Roknäs.
Tel: 0911-271 273, 070-5090484

Hej jag heter Lotta och har för drygt en månad sedan öppnat ett Café i byn Roknäs, Piteå.
Mitt liv tog en ny vändning för ca 2,5 år sedan då jag beslutade mig för att det var dags att göra något
annat, något som ger mig livskvalité. Sagt och gjort så startade vi en cateringverkskamhet inom mat
& bak juni 2012. Jag skriver vi för vid start var vi två stycken, men numera driver jag företaget själv
tillsammans med familjen.
Då det var bökigt att frakta alla kökssaker och ingredienser till hyrda kök så kom vi på idén: vi bygger
ett eget kök i min svärmor & svärfars lastbilsgarage. Vi ville verka och vara i byn där vi bor.
När man ser tillbaka på den tiden så fattar jag inte att man orkade  Vi byggde helt själva i 9
månader, jobbade på deltid samt drev cateringfirman på deltid.
Ett år senare, juni 2013, tog jag beslutet att säga upp mig från min fasta anställning och fokusera helt
på företaget. Det kunde inte mer än gå åt skogen, men jag ville satsa nu, för jag blir inte yngre.
När sedan banken flyttade (de hyrde lokalerna där Cafeét är idag) kontaktade jag direkt hyresvärden
och hörde mig för om möjligheten att hyra lokalen, som dessutom ligger centralt i byn, för att öppna
ett Café.
Jag ville skapa en samlingsplats året om i byn samt ett Café som har lite mer, därav namnet. Sakta
men säkert byggs utbudet fram genom olika produkter & presentartiklar från andra företag, lite som
en lanthandel. Även lokalproducerade råvaror hoppas jag kunna ha i framtiden. Jag hoppas att Cafeét
ska utvecklas till fördel för hela Infjärden och vara en del av våra byar.
Att det skulle bli något som har med ”skapande” att göra är inte så konstigt då jag är uppvuxen med mycket mat & bak,
händig mor & far samt händiga och konstnärliga mor- och farföräldrar. Så jag har dem att tacka för mina gåvor & intresse
för att skapa, oavsett det har gällt bakning, ull eller ståltråd.

/Lotta Carlsson

L. Carlssons Catering & handel i Roknäs - www.lottascatering.se

