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och Lage Göran Vai.te.'s

dödsbo. KöPare: Per K- sl:'-
fer Bengtsson KöPesu:--=
375 000 kronor. Taxerings-

värde:615 000 kronor'

Långaryds Prästgård 2:5'

Långarydsvägen 25' Larga'
ryd. Säl'jare: Bue Etk.laer NieL-

Bli en livräddare
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rsid6ochvågadetastegetattstartae9etsommöbel,tapetserare.Mammans
Bi[d: Isabei Bark

garage har omvandtats til't en atetj6'

vid olYcksPlatser!
Du som har iPhone:

Ladda ner vår aPP

HiälPguiden

så räddar Du

liv vid en traflkolYcka.furHvfudehem
ochstartadeeget

Åtder':49 år.

Bor:1Södra Remma utan-

Jör,t'ångarYd; ' - "' '' ',

Famiti: Singel'. Har mamma

och två bröder i LångarYd

med omnejd. Hantverks-

intresset har gått i arv,

Ankis paPPa, tarfar och

morfar var snickare.

it".t"d" 
"g"t: 

"Den 29

september 2014 f ick jag

min F-skattsedet."
lntressen; Hantverk, f ärg

och form, grafisk design,

mål.eri och handarbete.
Just nu: Anki bYgger uPP

företagets hemsida, bLogg

och Facebook-sida där hon

ska håtta kontakt med sina

kundei.

Anki Bäckman arbetade På

Kustbevakningen i Karls-

krona men längtade hem.

I förätdrahemmet i Södra

Remma, därhon inte har

bott sedan l6 års åtder'

har hon nu startat ett eget

f öretag som möbettaPet-
serare.

§öDnA REilrirA. Efter elva år

som informatör På Kust-
bevakningen fi ck Anki Bäck-

man ett infall när hon gick

förbi ett mYsigt skYltföns-
ter hos en möbeltaPetserare
i ett regnigt Karlskrona'

-Det handlade mYcket

om timing, att jag gick förbi
det s§ltfönstret i just den
stunden. Men skulle jag

verkligen våga säga uPP ett
statligtiobb?

Informatörsj obbet var det

första hon hade fått efter
utbildningen inom medie-
och kommunikationsveten-
skap vid Högskolan i Halm-

stad.
-Vi tog fram hemsidor,

intranät, skötte kontakten
med pressen och trYckerier,
deltog i mässor och ansva-

rade för personallidningen'
Men Anki började längta

hem till Halland och HYlte'
Hon hade också en dröm
om att starta eget och ville
använda sina händer'
Genom en kvällskurs i Ron-

neby testade hon På Yrket'
zorz gick hon helt Pä sin
magkänsla, tog tiänstledigl
och läste till möbeltaPetse-
rareiLjungbY.

-Jag hade'två rokoko-
stolar som jag ville bYta

resårer på och klä om under
kvällskursen i RonnebY'

Men det hinner man ju inte
på sju kvällar. Stolama gior-

äe jag klart senare i LjungbY'

Sista terminen Praktiserade
hon hos möbeltapetseraren
Jenny Grahn i Simlångs-

dalen. JennY har hela tiden
fungerat som en mentor.

I föräldrahemmet i Södra

Remma har Anki nu gj ort om
garaget till en liten atelj6'
ftar ttat hon om soffor,
stolar och fåtöljer men gör

även dYnor till utemöbler
ochbåtar.

De gamla, ibland antika,
möblerna går inte att jäm-

f öra med massProducerade
möbler i stora varuhus,
menarAnlci.

Anmälan görs På tel0372

Transport ordnas själv

urww-hlrlte-se

Så här hämtas ditt at

Under kommande helgdagar

tiderna nedan. Övriga dagar

Julveckan
Julafton Hämta

Juldagen Hämta

Amandag iul Hämta

Nyårsveckan
Nyårrsafton Hämtz

Nyårsdagen Hämtz

Fredag2ll Hämtz

Tiettonhelgen
Tiettondag jul Hämtr

OnsdagTlT Hämtr

Torsdag 8/1 H2imt

Fredagg/\ Hämt

Kalmar i Lidhult bjud'

#ru§§t
i matsale
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-Jag gjorde om en djuP-
häftad soffa i rokokostil till
en rs-årig tjej. Hon hade fått
den av sin mormor som skul-

le flytta till mindre lägenhet.
Tyget var gammalt och sli-
tet men stommen var som

ny. Det var en jättebra erfa-

renhet.
MiljöasPekten är också

viktig.
-Jag var trött På allt slit

och släng i samhället och
ville ta vara På möbler i stäl-

let för att köPa nYtt.

Tapetseraryrket har funnits
i Sverige sedan slutet av

15oo-talet, men när möbel-
tillverkningen börj ade skö-

tas av maskiner På r96o-talet
försvann det gedigna hand-
arbetet mer och mer.

-Sedan dess har möbel-
tapetserare egentligen varit

ett dödsdömt Yrke, men Pa
senare tid mdrks en att§d-
förändring. I dag är det

oopulärt att gå På loPPisar
ä"h återanvända möbler'

Anki Bäckman tar en dag

i taget och berättar att det

är roligt, men krävande att

starta eget.
-Jag vill att man ska kun-

na bo På landet. Det är vik-
tist med en levande lands-
bied. om det inte finns
nääa iobb får man vara lite
kreativ.
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Giffiiinnoisvoo.lnki n"r startatlöretas på sin födelseort

ioir. n"rrn" och håtter kontakten med kundervia internet'
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