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PRÄSSEBO. Smakfullt 
och personligt.

I helgen var det pre-
miär för gårdsbutiken 
Kära Krusmynta.

– Vi får hoppas att 
kunderna hittar hit, 
säger Kristina Björner 
Dahllöf.

I fredags kväll var det smyg-
premiär för särskilt inbjudna 
gäster och på lördagsmor-
gonen öppnade Kära Krus-
mynta för allmänheten. Den 
charmerande gårdsbutiken är 
belägen utmed Prässebovä-
gen, alldeles intill Bodasjön 
och bara ett stenkast från den 
populära badplatsen.

– Jag är från västkusten 
ursprungligen, men blev 
förälskad i denna plats redan 
första dagen jag satte min fot 
här. Det var för tio år sedan, 
berättar Kristina som med 
maken Thomas ”Totto” 
Dahllöfs hjälp sett till att 
förverkliga en dröm.

– Thomas är en hejare 
med hammare och spik. Utan 
honom hade detta aldrig 
blivit verklighet, säger Kris-
tina och pekar på den före 
detta redskapsboden som 
med påtaglig snickarglädje 
förvandlats till butikslokal. 
Utanför entrén finns också 

en liten uteplats där gästerna 
kan slå sig ner, ta en kopp 
kaffe och blicka ut över sjön.

– Jag väljer att kalla detta 
en livsstilsbutik med inred-
ning, kroppsvård, ljus med 
mera. Jag erbjuder också 
detaljer från gårdens eget 
snickeri, det gäller i första 
hand möbler som Thomas 
tillverkat på egen hand. Det 
är mycket gammalt material 
som återanvänds. Således blir 
det också unikt och väldigt 
personligt, säger Kristina.

Gammalt och nytt
Produktutbudet är valt med 
stor omsorg och känsla. 
Kära Krusmynta ska salufö-
ras som en butik med stort 
hjärta, med viljan att skänka 
en smula livsnjutning till den 
som önskar.

– Upplevelsen är viktig! 
Jag blandar gammalt och 
nytt, saker som inte går att 
finna var som helst.

I första hand är Kära Krus-
mynta tänkt som en som-
marbutik, som ska ha öppet 
helger fram till midsommar 
och därefter torsdag-lördag. 
Hur det blir till hösten och 
vintern återstår att se.

– Självklart öppnar jag upp 
butiken andra dagar efter 
överenskommelse. Är vi bara 

hemma så är det inga som 
helst problem, säger Kris-
tina som till vardags arbetar 
som gästvärd på Stena Lines 
fartyg.

– Beroende på hur respon-
sen blir så har jag också fun-
deringar på att arrangera 
diverse aktiviteter här på 
gården. Varför inte en tjej-
kväll med lite bubbel, bad i 
tunna och trubadurunder-
hållning, säger Kristina och 
slänger ett öga på Thomas 
som utgör en del i det popu-
lära coverbandet The Kil-
larna.

– Självklart ska vi göra det, 
svarar Thomas.

Butikens hemsida är under 
produktion och beräknas vara 
klar inom kort. Här tänker 
Kristina kommunicera med 
sina kunder.

– Det blir en viktig del 
i marknadsföringen. Det 
gäller att presentera nyheter 
på webben och i butiken med 
jämna mellanrum, avslutar 
Kristina Björner Dahllöf.

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Kära Krusmynta 
skänker livsnjutning

Thomas och Kristina Björner Dahllöf vid gårdsbutiken Kära Krusmynta som premiäröppnade i helgen. Den nya livsstilsbu-Thomas och Kristina Björner Dahllöf vid gårdsbutiken Kära Krusmynta som premiäröppnade i helgen. Den nya livsstilsbu-
tiken är belägen i Prässebo, alldels intill Bodasjön.tiken är belägen i Prässebo, alldels intill Bodasjön.

Kristina Björner Dahllöf visar upp produktutbudet i den 
smakfullt inredda livsstilsbutiken.

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL
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Livsstilsbutik har öppnat i PrässeboLivsstilsbutik har öppnat i Prässebo


