JAG HAR NÅTT MIN DRÖM!
Ända sedan jag var 16 år, har jag älskat att strosa omkring i fina inredningsbutiker.
Känna på sakerna, tänka ut vart de skulle passa hemma hos mej, njuta av atmosfären.
Nästan lika länge har jag vetat att jag en dag skulle öppna en alldeles egen affär.
Frågan har egentligen aldrig varit
va OM – utan NÄR…
I höstas köpte vi nytt hus. Väldigt centralt i den lilla byn vi bor i – Hörby.
Med huset följde ett stort garage, och genast började
började planeringen i mitt huvud!
Se´n årsskiftet har renoverat garaget varje ledig stund.
Och det har genomgått en fantastisk förvandling!
Ungefär som den fula ankungen – som blir en vacker svan. ☺
Vi satte premiärdatum till helgen 28-29
28 29 april, och 2 månader innan själva premiären
publicerade vi vår hemsida, samt
s
även blogg och facebook.
Där har vi sedan låtit våra läsare följa med oss på resan, genom bilder på renoveringen och
genom att delta i olika tävlingar. Det har varit
var jätteroligt, för det har känts lite som att vi gör det här
tillsammans! Våra blivande kunder och vi.
Från början var det sambon som renoverade och jag som skötte kontakter med alla leverantörer.
När se´n allt det tråkiga ”grovjobbet” var klart, var det min tur att sätta min prägel på det med lite
mer ”finlir”. Och det roliga är att sambon blivit
blivit helt ”nällad” under resans gång, så det har verkligen
kommit att bli VÅRT projekt!
Hur jag kom i kontakt med Annas Idéer är en liten historia för sig.
Jag låg på min favoritstrand i somras. Bläddrade i Drömhem & Trädgård.
Där fick jag se en annons där
är Annas Idéer sökte återförsäljare, och jag kände direkt att det var ju
klockrent! Jag vill få in den där känslan av unika produkter i butiken. Som inte finns överallt.
Vackra saker. Saker valda med omsorg.
Det blev galet körigt sista veckan före premiär, men det gick!
Lördagen den 28:e april kl 10.00 slog vi upp portarna till vår lilla butik:

Före:

Efter (Nu):

Lite romantiska kläder – med mycket spets är vackert som inredningsdetalj

Vi har även en liten fikahörna, där vi erbjuder hembakat!

Vi jobbar båda kvar på våra resp heltidsarbeten, så detta är tänkt som en ”hobbyverksamhet”.
Vi ska ha öppet ons + tors kvällar samt på helgerna.
Och såklart hoppas jag att det ska gå så bra, att jag kan lägga mer och mer tid i butiken!
Jag känner redan hur mycket jag trivs därute.
Jag älskar att strosa omkring och bara njuta av allt vackert. Alla dofter.
Av resultatet av allt arbete vi lagt ner.
Jag lever min dröm.
Har ni vägarna förbi, är ni SÅ välkomna att komma in och dela drömmen med mej!
Många hälsningar Jessica
www.butikalva.se
http://butikalva.blogspot.se/

