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I skønne og idylliske omgivelser er gårdbutikken
Trelleborggård Blomster blevet en realitet. Indehaver Mette Krustrup.
Vi leverer i hele Slagelse.

Da vi første gang kørte gennem porten til Store Trelleborg, vidste vi, at det var her, 
vi skulle bo, og i marts 2005 købte vi dette dejlige landsted, og drøm- men om min 
egen lille gårdbutik dukkede op. Nu, efter 8 år med istandsættelse og 
familieforøgelse på to dejlige piger, er drømmen blevet til virkelighed.
Jeg har efterhånden været i blomsterbranchen i 20 år og er uddannet både gartner 
og blomsterdekoratør og har altid gerne ville være selvstændig. Min forretning er 
primært baseret på, at jeg kører ud til kunderne og servicerer, men allerede nu har 
der været så stor interesse, at jeg har valgt at udvide åbnings- tiderne resten af året, 
og så må vi se hvad fremtiden bringer.

Lørdag den 3. november havde jeg reception, og der var ca. 150 besøgende fra nær 
og fjern. Selvfølgelig var der en masse familie og venner, men også en del besøgende 
fra lokalsamfundet og en enkelt person havde endda taget tu- ren på gå-ben fra 
Slagelse. Det var en fantastisk dag, og jeg er helt overvældet over den store 
opbakning. Det giver mig bare endnu mere gå-på-mod og troen på, at min 
gårdbutik bliver en succes. Jeg er klar til at knokle for det her, da jeg fra første dag 
vidste, at det var den helt rigtige beslutning for mig og ikke mindst for familien.

Hos Trelleborggård Blomster kan man bestille alt, hvad hjertet begærer, og jeg vil 
løbende afholde kurser i takt med de forskellige højtider og sæsoner. Jeg afholder 
bla. julekursus 4 dage i november samt julestue, og mit ønske er blot at inspirere 
folk til at lave en masse hyggelige ting, som kan pynte og lyse op her i den mørke 
tid.
Da jeg ikke har nogen husleje vil mine priser være yderst konkurrencedygti- ge og 
hos mig vil der altid være en fin lille værtindegave at få til en billig penge. Jeg 
bruger kun materialer, jeg kan stå 100 % inde for, og derudover elsker jeg tage ud i 
naturen for at få inspiration og indsamle spændende ting, jeg kan bruge i mine 
dekorationer og buketter.

Så kig forbi Trelleborggård Blomster på Trelleborg Allé 1 og forkæl dig selv eller en 
du holder af. Jeg glæder mig til at byde jer alle velkommen...

Kærlig hilsen Mette Krustrup
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