Humlans slöjd jubilerar
I

Vår egen Hemslöjd firar ett års jubileum

samarbetsproblem och
svårt att dra jämt, men
det har också funkat
kanonbra.
Gruppen
har regelbundna hantverksmöten
då man informerar och diskuterar med alla inblandade hantverkare. Sen har man en styrgrupp
på tre personer som träffas och
tar driftsbeslut.

oktober firar
Humlans slöjd i
Ljustorp ett år med ”pompa
och ståt” .
Humlans slöjd är en sammanstrålning av Slöjdare och Hantverkare från Ljustorp. Idag är det
totalt 28 hantverkare som säljer
sina alster och det kommer fortfarande in nya, berättar Vivianne
Nyman som är huvudansvarig i
hantverksgruppen.
– Alla som har någon form av
anknytning till Ljustorp får
lämna in sin alster för bedömning. Godkänner vi kvalitén på
varan och att det inte direkt konkurrerar med någon som redan
finns, så är det sedan klart för
försäljning. Alla betalar en % sats
på sålda varor för att täcka hyran
och andra fasta kostnader.
Butiken är större delen av året
öppen under lördagar och söndagar och bemannas av hantverkarna själva ideellt.
Positivt inkörningsår
Året som har gått har egentligen
varit ett prov och inkörningsår,
berättar Vivianne. - vi kan egentligen inte se resultatet än. Det tar
flera år att arbeta in en ny butik.
Det vi kan konstatera är det att
vi faktiskt lyckats att öppna och
driva butiken. Det är en butik av

och för ljustorpare. Därför är det
extra kul när vi får beröm av just
ljustorpare, skrattar Vivianne.
Det är mycket som gott bra och
över förväntan under året som
gott, säger Vivianne. – Jag trodde
t ex att vi skulle bli cirka tio hantverkare, och idag är vi tjugoåtta
stycken. Det är helt otroligt. Vi
har en mångfald och ett sortiment
i butiken som är över förväntan.
Den här positiva utvecklingen
har lett fram till bieffekten att det
börjar bli trångt. Framförallt har
vi ett oerhört litet lager, vilket
kan ställa till problem.
Många spådde att vi skulle få

1 år
1-2 november 11-15
Kaffe och tårta
De 10 första kunderna både
lördag & söndag får present
Loppmarknad utanför
Korv och läsk försäljning
Om du vill sälja loppisgrejor vid ett
stånd utanför Humlan den dagen,
boka plats 070-298 31 84

Välkomna att fira med oss!
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Varför blev det en butik?
Butiken kom till därför att det
var ett antal hantverkare som
tyckte att det borde gå att ha en
egen butik för att sälja sina alster
i Ljustorp. Det gagnar byn och
det är kul för hantverkarna att
få visa upp vad man gör. Det tog
ett tag innan en lämplig lokal dök
upp, men när idrottsföreningen
köpte Humlegården så öppnade
sig den här möjligheten.
Kundunderlaget är framförallt
ljustorpare, berättar Vivianne.
Men det kommer även kunder
från övriga delar av Timrå
kommun. Vi försöker att nå ut och
berätta att vi finns till så många
som möjligt.
Sen försöker vi hitta lite sidogrejer för att få in extrapengar
till hyran. Vi har alltid ett hantverkslotteri på gång i butiken och
vi har stickcaféer den sista söndagen i varje månad. Stickcaféerna
har blivit välbesökta och trevliga
tillställningar, avslutar Vivvi.

