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Hur fick du idén till Hagge sommarcafé?
Jag fick idén till caféet tack vare att jag bor i Hagge, och vet att det är en mysig miljö att vistas i tack
vare alla djur som går och betar där under somrarna. Dessutom är det mycket folk som bara passerar
förbi utanför Haggehandel där jag hade mitt café. Därför tänkte jag att det säkerligen skulle bli
mycket uppskattat att ha ett litet café där. Jag trodde att många förbipasserande kanske inte behövde
handla någon mat eller så, men kanske var sugna på en kopp kaffe och nybakat fikabröd. Jag ansåg att
caféet skulle utöka ”bredden” av Hagge, och Haggehandel.
Beskriv hur du gått till väga, från idé till slutförande!
Hela mitt projekt startade jag upp i Fagersta tillsammans med Vivi och de andra som skulle ha ett
sommarprojekt i sommar genom en uppstartsträff. Där fick vi bland annat massor av information om
vad det innebär att ha ett projekt samt att lära oss söka pengar från Leader Bergslagen.
Därefter drog jag igång mitt projekt på en gång och började ställa iordning bord, baka, koka kaffe,
diska och allt vad det innebär att driva café. Hela caféprocessen flöt på väldigt bra, och jag gjorde i
stort sett samma sysslor varje dag.
Projektet avslutades genom att återigen träffa Vivi och de andra sommarprojektledarna och utvärdera
våra projekt, skriva projektrapport, projektdagbok, sammanställa timlista och lite sådant.
Är det något du tyckt varit svårt i projektet?
Det svåraste har egentligen varit att försöka beräkna hur många som faktiskt kommer komma. Det
kunde vara väldigt olika från dag till dag, mycket beroende på vädret. Men förutom svårigheten med
att uppskatta hur mycket muffins, hur många chokladbollar eller morotskakor jag skulle baka, mötte
jag i stort sett aldrig på något jätteproblem som varit svårt att lösa.
Jag kände mig bra förberedd på mitt projekt, och hade räknat med det mesta så att jag inte skulle få
någon överraskning när jag påbörjade min fikaförsäljning.
Hur många tog chansen att besöka caféet?
Jag försökte att varje dag komma ihåg att föra statiskik, men jag kan inte garantera att siffrorna är helt
exakta. Min statiskik visar i alla fall att det i genomsnitt var cirka 20 besökare per dag. Det innebär
alltså att sammanlagt 300 besökare ska ha varit kunder hos mig under de tre veckorna som jag bedrev
sommarcafé i Haggehandel.
Vad har du fått för reaktioner på caféet?
Det har varit jättekul, för alla besökare var så himla positiva! Alla skämde bort mig med jättefin
beröm och tyckte det var både mysigt och kul med ett litet café. Jag tror inte det var någon som inte
kom efteråt och sa att det var så himla gott fika, och en jätterolig idé att starta ett litet café i Haggehandel, när det ändå finns en bra möjlighet till det.
Hur har ni informerat om stödet från Leader Bergslagen? Bifoga affisch eller liknande!
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Jag har dels satt in två annonser i Nya Ludvika Tidning och fått ett repotage skrivet om mig där jag
nämnde stödet från Leader Bergslagen.
I övrigt har jag berättat för allt folk som frågat hur jag kunde få allting att gå runt med caféet, om
stödet jag fått från Leader Bergslagen. Många visste inte ens om att ni fanns, men tyckte det var bra
att ni fanns och kunde bidra till ett ”roligare och mer händelsefullt samhälle”.

Om någon annan vill göra något liknande, vem kan de kontakta?
Eftersom jag var i Haggehandel, och tyckte det var en bra plats där det redan fanns en genomströmning på folk skulle man kunna kontakta Siw Lindén som äger affären och höra med henne om
man får vara där och hålla i sin försäljning. Skulle man ha några frågor hur jag gick till väga när jag
genomförde mitt sommarprojekt kan man kontakta mig, Selma Hedberg.
Sedan kan man även ansöka om pengar hos Leader Bergslagen för annonsering och så vidare.
Konto:

Leader Bergslagen
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Kontoinnehavare:

Bank:

Telefon: 0222-45088
info@leaderbergslagen.se
www.leaderbergslagen.se
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Projektdagbok
VECKA 25
Måndag 18/6
Idag var det uppstartsträff med Vivi och de andra. Vi gick igenom vad det innebär att genomföra ett
projekt, skrev timplaner och ansökte om pengar från Leader Bergslagen. Träffen pågick mellan
10.00 till 16.00 men hade en timmes lunch. Dvs sammanlagt 5 timmars arbete.
På kvällen fixade jag ett bord, plockade fram muggar, skedar, glas osv hemifrån. Jag bakade även
citronmuffins, chokladkakor, hallongrottor och chokladbollar. Baket och fixet inför morgondagen
pågick mellan 18.00 och 21.00.
Sammanlagt 8 timmars arbete
Tisdag 19/6
13.00-18.00
Vid klockan 13.00 började jag pynta muffins, blanda saft, bära ner alla koppar och det till haggehandel och ställde iordning allt på fikabordet. Sedan påbörjade jag kokandet av kaffet och bar ner
fikat hemifrån mig ner till Haggehandel.
Redan prick klockan 14 då affären öppnade fick jag en första kund. Sedan rullade det på ganska bra
med tanke på att det inte vart någon annonsering ännu.
19.00-21.00
Det gick åt mer fikabröd än jag trodde så på kvällen behövde jag baka en till sats med
citronmuffins, chokladbollar och chokladkakor.
Sammanlagt 7 timmars arbete.
Onsdag 20/6
Idag klockan 12.30 gjorde jag en liten prislista att ställa på fikabordet. Sedan skrev jag ut den. Vid
13.15 började jag pynta muffins, plocka fram småkakor, koka kaffe, blanda saft och allt annat som
måste göras. Vid 13.45 gick jag ner till Siw och ställde iordning allt på bordet. Idag var det väldigt
många som köpte med sig fikabröd hem!
Jobbade mellan 12.30-18.30, hade 30 minuters rast och behövde inte baka nått mer.
Sammanlagt 5,5 timmars arbete.
Torsdag 21/6
13.00-18.00
Klockan 13.00 plockade jag fram fler muffins spritsade och pyntade dem, plockade fram allt annat,
kokade kaffe osv. Kl 14.00 stod jag redo nere vid affären där jag sålde fikabröd tills affären stängde
klockan 18.00.
Mellan klockan 19.00-21.00 bakade jag morotskakor, toscarutor och ännu fler små chokladkakor.
Sammanlagt 7 timmars arbete.
Fredag 22/6 (midsommarafton)
10.30-15.00
Öppettiderna idag var som en helg 11-15. Så vid 10.30 plockade jag fram och la upp fikabröd. Stod
i affären och sålde fika, trots att det var midsommarafton var det rätt många personer som stannade
för att fika.
Tidningen var här och skrev reportage om mig idag.
Sammanlagt 4,5 timmars arbete.

Leader Bergslagen
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon: 0222-45088
info@leaderbergslagen.se
www.leaderbergslagen.se
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VECKA 26:
Måndag 25/6
11.00-19.00 (rast 13.30-14.30)
Som vanligt började jag koka kaffe, lägga fint fikabröd, pynta muffins osv innan affären öppnade,
så att allt skulle vara klart klockan 12.00. Idag blev jag även tvungen baka en till sats chokladbollar
på morgonen. Under dagen var vädret tyvärr värdelöst.. Därför stod rätt still i affären både på
fikagäster och handlingsgäster till Siw. Men trots allt fick jag sålt en del koppar kaffe, saft och
dricka under dagen!
Sammanlagt 7 timmars arbete.
Tisdag 26/6
11.30-18.30
Vid halv 12 började jag koka kaffe, och göra fint vid fikabordet. Vädret var tyvärr dåligt idag med,
men det var lite mer rörelse idag och jag fick sälja en del. Jag tog 30 minuters rast vid ett tiden för
att äta lunch, det var ingen större rusch i affären just då ändå.
Sammanlagt 6,5 timmars arbete.
Onsdag 27/6
11.30- 18.00 och 19.00-20.30
Reportaget hade vart med i tidningen, så det lockade en hel del folk idag, även fast vädret kanske
var halvtråkigt. Det kom en hel del folk som var fikasugna, och alla var väldigt positiva och tyckte
det var roligt med ett fik i Haggehandel.
På kvällen fick jag påbörja ett storbak på muffins, morotskaka, chokladbollar, chokladkakor,
hallongrottor och lite andra saker.
Sammanlagt 8 timmars arbete.
Torsdag-fredag
Jag inte hemma. Siw skötte fiket med hjälp av anhöriga till mig, det ska ha gått väldigt bra under
dessa dagar.

VECKA 27
Måndag 2/7
11.00-18.30
Strax innan 11.00 drog jag igång och gjorde muffins! Blåbärsmuffins två plåtar, dessa blev mycket
populära! Vid 12.00 började jag sälja fika och befann mig i Haggehandel till klockan 18.00.
Därefter plockade jag in disk osv. Under dagen tog jag 30 minuters lunch. Till en början var
måndagen rätt seg, men framåt eftermiddagen började det rulla in mer folk!
Sammanlagt 7 timmars arbete.
Tisdag 3/7
11.30-18.00
Allting skedde som vanligt, och idag var det faktiskt ovanligt många som köpte med sig en påse
med fika. I vanliga fall har det varit minst ett par om dagen som köpt med sig fika, men idag var det
betydligt fler! Dagen var lyckad, och det var lite folk jämnt fördelat på hela dagen, alla kom inte i
en klunga på kvällen.

Leader Bergslagen
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Telefon: 0222-45088
info@leaderbergslagen.se
www.leaderbergslagen.se
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Denna vecka har jag en till annons i tidningen.
Sammanlagt 6 timmars arbete.
Onsdag 4/7
11.00-18.00
Det var rätt många barn igår, och då ryker chokladbollarna rätt hastigt, så i morse kastade jag ihop
en sats till. Sedan gick jag ner till affären och sålde fika. Det gick bra idag, och var ett fint väder
som gynnade mig. Det var inte för kallat eller regnigt att man bara vill sitta hemma, samtidigt som
det inte var så varmt att man var sugen på glass!
Sammanlagt 6,5 timmars arbete.
Torsdag 5/7
10.30-18.00
Jag var tvungen att baka. Citronmuffins som många tyckt om blev det! Jag bakade även kokosdrömmar och kladdiga chokladrutor med chokladmousse på. Vid 12.00 var jag redo för försäljning
och allt gick fint. Jag fick inte jättemycket bröd kvar, så jag måste nog åtminstone baka minst en
plåt med nå slags muffins till sista dagen på fiket som är imorgon!
Sammanlagt 7 timmars arbete.
Fredag 6/7
12.00-18.00
Idag är det sista dagen på mitt sommarprojekt, och det är med blandade känslor. Många hade pratat
med mig, så de visste att det var min sista dag där och många kom därför. Jag har fått jättemycket
beröm av alla som varit där och det har varit superkul att höra att folk är så positiva och uppskattar
det man gör! Som sagt gick det bra idag och det är lite tråkigt att det är över samtidigt som det ska
bli skönt med lite ledighet! Jag kommer sakna kontakten med de trevliga människorna.
Sammanlagt 6 timmars arbete.

VECKA 28
Måndag 9/7
10.00-15.00
Idag har jag vart på avslutningsträff med Vivi och de andra för att avsluta våra projekt. Vi har skrivit
projektrapport, projektdagbok, skrivit timlista och fyllt i en enkät.
Sammanlagt 4 timmars arbete.
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