Välkommen till landet!
Jag känner mig lyckligt lottad som får göra verklighet av mina drömmar och får
utlopp för all min kreativitet. Tänk att lilla jag äntligen kunde bygga om
carporten till butik och öppna webb shop. En dröm som gått i uppfyllelse.
Jag har alltid haft ett intresse för gammalt, vackert och antikt. Har alltid haft ideér
och skaparglädje som kliar i fingrarna. Och när man inte längre får uttrymme för
detta i sitt egna hem (som är fullt) så får man helt enkelt starta företag och istället
leva för att inspirera andra.
Min affärsidé är att handplocka gammalt, nytt och design. Det ska vara utvalt med en
tanke och en känsla bakom. Allt ska vara i rätt romantiska lantliga stil med en touch av
vintage. Butiken är levande. Den följer årstiderna och säsongen, Jag tillför nya varor
löpande. Hit ska man kunna komma för att bli inspirerad, få idéer. Butiken finns i Vallby
strax utanför Trelleborg. Jag satsar på den lokala anknytningen och finns i vår lilla
butik mitt ute på landet, man ser mig på marknader och jag deltar på lokala
engagemang såsom julmarknader, växtloppisar mm. Du hittar butiken på facebook och
på hemsidan.

Jessica

~BUTIK EN KÄNSLA FÖR LANDET~
INREDNING - GARDEROB - TRÄDGÅRD - INSPIRATION

Lite mer information om butiken
En liten butik, omgiven av de vackra fälten på Söderslätt. En butik full av
fynd; både vackra genuina hantverk, särskild utvald secondhand,
nyproduktion, fröer och växter. Allt med en känsla för landet.
Med toner av vintage, shabby chic och lantlig charm. Här finner kunden inspiration
och varor på temat garderob, inredning och trädgård. Denna butik drivs med
engagemang och personligt intresse. Förkärleken till hantverk i betong är tydligt
märkbar och jag tillverkar själv både smått och stort för olika ändamål. De egna
ideérna får fritt spelrum men här finns också plats för kundens individuella
önskemål och beställningar kan göras för att passa varje kund individuella hem och
stil. I butiken trängs fröer och växter, kläder och vacker inredning, vacker keramik
och vacker porslin. Butiken fylls på löpande och det som inte får plats på hyllorna
får plats i webbbuktiken. Butiken drivs mer i inspirationssyfte och kreativ anda än i
vinstsyfte. En mötesplats för den kreativa och den som vill skapa sitt hem med en
lantlig atmosfär. Tematräffar hålls löpande med betonggjutning mm.
Välkommen att läsa mer om mig eller kontakta mig på.......
WWW.ENKANSLAFORLANDET.COM

https://www.facebook.com/jessica.larsen.92167

kanslaforlandet@hotmail.com

070 - 49 20 997

