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Ett gott nytt år
Jag sitter och blickar bakåt på detta år. Vilket sjuhelsikes
slitit år det har varit. När vi tror vi börjar återhämta oss
av branden, när det börjar kännas lite lättare att andas.
Beslutar en i vårt gäng att sluta, väldigt tråkigt men vi
är oerhört glada att hon förgyllde våran tid här i butiken
ett tag. Jag saknar henne men jag vet att hon har det
superbra på sitt nya jobb. Tack för den tid du gav till
Boa!
När man tror att nu är vi på banan igen, då går våran
fina butikschef och kraschlandar. En axel ur funktion
och hennes resa tillbaka till jobbet börjar och Boa börjar
hyperventilera lite igen. Jag hoppas och vet att hon snart
här är med oss igen. Jag tror på henne!
Medans allt snurrar runt mig, får jag erbjudandet att
hålla i trådarna i butiken. Utan att blinka tar jag på mig
uppdraget. Boa behöver någon som gör det och jag
fanns tillgänglig. Nu har jag snart gjort det i 8 månader.
Tiden går ofantligt fort! Det är inte ett lätt uppdrag och
jag har frågat mig många gånger va jag gett mig in i, för
det är slitsamt! Jag hade nog inte orkat om jag inte hade
haft ett sånt fint team att jobba med. Flickorna i butiken
är guld värda och vikarien är små diamanter. En styrelse
med humor och hjärtat på rätt ställe, de försöker så
gott det kan. En helt underbar Boa-blads redaktör, som
förstår att jag är en liten glömsk guldfisk som jobbar
stenhårt för alla. Men det är ni kunder som ger mig

energi för att orka fortsätta driva på. Jag är tacksam för
den här chansen jag fått!
Jag har insett att Boa ligger mig varmt om hjärtat,
va skulle man göra utan den lilla charmiga butiken i
världens finaste och mysigaste by. Den där butiken som
är lite skrynklig och behöver ett ansiktslyft. En 100åring står på benen om än lite svajigt.
Men låt oss blicka framåt! Hur vill vi att 2017 ska se
ut?
Jag vill att Solen äntligen ska få lysa på Boa. Jag vill att
vi alla tänker på vår by och vad vi kan bidra med. Jag vet
att alla kan bidra med något från stor till liten. För jag tror
alla vi vill ha en blomstrande by och butik. 2017 kanske
ska bli gemenskapens år. Där vi inte anklagar varandra
utan hjälper varandra. Tillsammans är vi starka!
Låt 2017 börja med ett leende och bjud in grannen på
kaffe med dopp, givetvis köpt i Boa!
Kom och dansa och ha roligt med oss i butiken, jag
lovar alla är välkomna !

GOTT NYTT ÅR!
Önskar
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