User:Anette Eriksson
Jag, min sambo Lars och vår son Verner(född i oktober 2009) bor på en gård i Kalix kommun, i Norrbotten,
och har just nu hundar, katter och får.
Höns kommer vi skaffa igen till sommaren och då kommer det även ett par Linderösvin.
Vi ska så fort vi fått in avlopp i vårt hus börja bygga ladugård där ett par fjällnära kor ska få husrum och
det ska även byggas boxar för ett par hästar.
Jag är för närvarande 50% sjukpensionär och 50% föräldraledig. Intressen är djur natur och ett enkelt liv
med nära och kära. Lars jobbar på Byggma's plåtlager i Luleå.
På alternativ.nu forumet heter vi 'Whippet', men det är oftast jag som sitter vid tangentbordet. Lasse bara
läser och ler/skakar på huvudet/suckar ;)

Lite personligare *rodnar lätt*:
Förhoppningsvis kan jag komma på något sätt att tjäna tillräckligt med pengar på så att jag inte behöver ta
ett 50% jobb, eftersom jag inte har något intresse av att ha vår son på dagis. Nu har jag börjat jobba extra
på helgerna på lokala affärn'.
Kanske blir det att hantverka och åka på marknader? Jag håller på med massor av olika hantverk, men har
aldrig gjort något mer än det jag själv haft nytta och intresse av. Ska bli spännande att se om jag kan få till
det på något sätt.
Jag skriver lite på en(ok jag erkänner - flera!) böcker, men har aldrig hittills skickat in något manus. För
feg för att få veta vad någon annan tycker om det jag skrivit antagligen.
Jag Älskar Månen! Hon är så vacker!

Nuvarande projekt:
Stickar leksaker - och när jag gjort några till som är presenter ska jag sälja de jag knåpar ihop.
Nåltovar - säljer även dessa alster.
Silversmider Alternativ-A:n som förhoppningsvis ska bli örhängen/halssmycken. Till salu om de blir
fina.(Går lite trögt)
Gör vikingasilver - armband och halsband som jag säljer.
Broderar lite bodgårdsdjur - tavlor till min sons rum.
Målar/trycker tavlor.
Fotar.
Fixa till en hemsida.
Bygga klart det som är ofärdigt i huset - loft, bokhyllor, innertak, avloppet ska påbörjas så snart tjälen
far, mm.
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Bygger/bygger om hönshus och svinstia.
Odlings-säsongen är på väg så förberedelserna är i full gång.

Funderar på att börja med:
Sticka annat, typ vantar, mössor, sockar mm
Göra salvor, cremer, tvålar mm
Odla örter till kryddor, örtsalt, doftpåsar mm
Odla mer grönsaker för att sälja på skördemarknader.
Föröka perenner och sälja i större skala än jag gjort hittills.
Framkalla det jag fotar själv - jag har ju grejerna som behövs.
Färdigställa en av alla böcker jag påbörjat och skicka in till ett förlag... kanske...

Kram Anette
Går det få in en bild? Hur?
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