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- Vi är rätt bra förberedr
och har erfarna enrrePreo
rer, säger gatuchefen Anit
Zukanovic som lindå höi
effvarningens finger.
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Ny KLÅD5EL. Anki Bäckman tycker att det är roligt att arbeta med händerna. Här klär hon om en snidad trästol med sKlnn I oen 
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Bäckman renoverings- Ljungby. synpunkt och or rrmhdilrrtl uD FÖRsf,A ADVENT staftade I .ör.r.n, en kvinna i 3(}tt
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gamla och nya. praktik hos lenny äiåhn i -Jag t ar allti<l hållit p-å :11T"1p-.::t* Iilj:: I ranwas sz_o yi51"5gItrrrq vLri r's' 
ä#iä;äå"]'ioÅ ur., meä hanwerk. Jas vet att om och tjolplt^o:T?l':: I måndals. En iäsare u6, t,

Hon har flynat sin apet- ;i;;ä.;; ;ct ro.traranae det dr svårt att f9l':-'ryY* fliT:i""":h"::1 }:*if ,T I och i olastdetaljer i fronter
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serarverkstad från föräldra- år det. Jag år med i bransch- hanwerk men jag ariedo att hanwerk är en tlrivkraft för I

hemmetiSödraRemma,ddr organisatione, Su.iig., t" otmaningän."Samhalet migsomlvcker":i"^tg?i I :,---,;-,-- ffifå.,fiå:ffi?.X'ääliäT iL";,1äliä;;iare,darÅn '.'iil-.i.italternativtll 
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iunnaryd. -Efter utbildningen tog AnkiBäckman' attdetKannssaKur' I ''
_Det är perfekt. Det är så jag steget att säga ripp mig och rent personligt be- | Hallandsposten' Det \rar

ur.k"rtmån jagharrortra- ira,,.,r r."r,tr *'.rii3ii "!agvetatt ärrfl;1il*ifj#'Jl[ I ::H:X';:::J:,?i:tri$
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marskrud. Konstist att ias måstevägalite 
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kunde hitta något som pas- 
brev rö- ftirsörja sig på äXjiäääIjä;'"äffi | in*"n .nn.n.

sar så bra. Man kan sd'Lgaatt STRAX INNAN HON . , . t -r-^ r,---6^ r-^ ^Å 
.r^n,rat äät I

jag köpte en verkstad olh i"'i^" rinsde -"tut"gi- hantverk men ska kunna bo på landet där I
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-jrg;ä*r. ur garaget hos nytt intranät och hon tog Utmaningen." med en storstll* 

"r"oro*mamma. erbjudandet på konsultba \ä, o^"r*ro* 

-
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