El i namnet Elmas butik kommer alltså från Elenor och ma från Malin. Vi är två svägerskor
olika i ålder och på fler vis, men med ett stort gemensamt intresse för heminredning och
handel. Vi kompletterar varandra utmärkt. Vi har länge diskuterat och delat samma dröm.
Elenor har erfarenhet av butik tidigare och lånade in Malin som smakråd och inspiratör. Så
väcktes den gemensamma drömmen. Till slut tog vi steget ut och startade Elmas butik. Den
tidigare erfarenheten var bra att ha för att veta hur man går till väga och hur man ska göra
på bästa vis.
Vi har båda ett mångårigt förflutet i barnomsorgen. En verksamhet som också kräver att man
är mångfasetterad och kreatör på många sätt. Men allt har ett slut och vi längtade att göra
något vi drömt om och som känns viktigt för oss. Det var dags att gå vidare så vi startade
eget.
Vi har målat, byggt och format lokalen som vi ville ha den. Jobbat fram en bra affärs ide och
logga. Vi är nu inne på det tredje året och känner vinden vända. Vi får mycket god feedback
och beröm. Har stamkunder och ett gott rykte. Ändå har det varit lite trögt ibland. Kan bero
på orten och läget men vi jobbar på. Krävs bara mer av oss. Tur vi är tjuriga och påhittiga.
Det måste man vara som företagare.
Det är fantastiskt att få jobba med det man gillar och dessutom ha härliga möten med
människor varje dag. Det är en fantastisk bonus. Man känner att man gör skillnad och behövs.
En butik är mycket mer än en butik. En mötesplats där man byter ord och inspirerar varandra
både i hemmet och i livet.
Därför är Elmas butik bästa jobbet för oss.

Hos oss på Elmas butik är du alltid välkommen till en mysig och inspirerande miljö.
Vi har ett stort intresse för inredning men också hur vi påverkas av färg, form, ljud och ljus.
Skönhet läker själens sår...
Vi skapar oaser av trevligt mys och vackra stilleben. Sköna färger och mycket ljus i harmoni.
Hemmet ska vara den plats för återhämtning vi så väl behöver. Vi hjälper dig att skapa den.
Bara fråga...
I vårt skafferi finns olika godsaker att hämta till festen och fredagsmyset. Eller varför inte
en presentpåse med lite gott till helgen...
Söker du en speciell present har du kommit rätt. Vi har den personliga presenten och lite
annorlunda. Dessutom bara i få upplagor. Den är bara till dig eller din vän. Hos oss finner du
även fina dop och bröllopspresenter samt nu inom kort massor med pynt och julklappar...
Du kan köpa det mesta inom heminredning hos oss även en och annan möbel vi fixat till. Vi
bygger sköna miljöer med enkla medel. Vi vill ge ett helhetsintryck. Hemmet är vår borg. Kom
och inspireras...
Vi finns på facebook och har snart en egen hemsida. Välkomna på besök...
Elenor & Malin

