Med fokus på hållbarhet och miljö!
Vi ställer frågan hur namnet Skout kom till och får svaret att namnet uttalas som
man först tänker alltså som i scoutrörelsen, men har bara värderingarna hållbarhet
och kunskap gemensamt, en tanke på det engelska utrycket scouta finns med som
betyder söka, leta. Ovanpå detta gjorde man en medveten felstavning för att väcka
nyfikenhet. Hållbarhet, återbruk och ett allmänt miljötänkande ingår i företagets
viktigaste ledord.
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V

i träffar Lottie Ågren, inte helt obekant här i Lotsen,
då hon tidigare medverkat som skribent av flera artiklar.
Lottie driver sedan 1 år tillbaka ett eget företag vid namn
Skout och har även en butik på Rådhusgatan i den tidigare
leksakshandelns lokaler.

Vi frågar hur vägen gick till att hamna just i Vaxholm och hur Lotties bakgrund ser
ut.
”Jag är uppväxt i Västerås och flyttade redan i 15-års åldern hemmifrån, har
alltid varit en lite orolig själ och ville ut tidigt och pröva mina vingar, hamnade i
Linköping där en skola fanns som hade inriktningen mediateknik, det blev starten till en karriär inom TV-produktion under de följande åtta åren, men innan
hann jag med att bo och arbeta både i Thailand, LA och Spanien, säger Lottie”
Inget stillasittande här inte! Lottie flyttade till Stockholm och arbetade under en
längre tid på Aftonbladets TV-redaktion med produktioner som innbär en del ledarskapsroller vilket hon tyckte var mycket intressant men också med innehåll som
medgav en mer kreativ uppgift vilket som Lottie säger är livsnödvändigt för henne.
Senare arbetade hon med produktionen av programmet Arga Snickaren, där väcktes
ett intresse av inredning och möbler.

Ett och ett halvt år har snart gått sedan starten, vi frågar Lottie om hon kan sammanfatta denna tid i Vaxholm.
”Vi tycker att vi har fått en mycket bra start och vi har lyckast driva företaget mot
våra mål, vi har mestadels privatkunder som vi också har riktat events och kundkvällar mot, men även företag som vi samarbetar med, dels med försäljning av
lokalt tillverkade varor och artiklar men också homestyling och andra uppdrag
från mäklare och andra firmor, fortsätter Lottie”

”I samma veva mötte jag Alex, en riktig Vaxholmare som bodde på Tynningö. Vi
hade först ett hus i Täby, men jag märkte snart att jag mestadels fick sitta ensam
med min hund i huset, medans Alex hela tiden hade anledningar att vara i Vaxholm, han kunde uppenbart inte slita sig från sin ö-värld!, fortsätter Lottie”
Därmed bestämdes det att paret istället skulle flytta till Vaxholm, närmare bestämt
till Tynningö där Alex är uppväxt. Lottie som under åren bott i många storstäder
och också har trivts men erkänner att hon nog ändå i själen är en ”lantis”, så att
hamna i lugnet på en ö i skärgården hade hon inget emot alls! Nu fick paret vara
nära vattnet med sina två hundar och svärföräldrarna som bor i närheten. En tanke
på egen verksamhet hade nu grott ett tag efter många års tjänstgöring på större
företag. Lottie och Alex startade företaget Skout, en lämplig lokal hittades på Rådhusgatan och man övertog lokalen för drygt ett år sedan. Alex sköter verkstaden på
Tynningö, där många blandade uppdrag genomförs inom smide, svets möbeltillverkning mm. Lottie är mestadels i butiken och säljer möbler och inredningsartiklar som mestadels är återvunna eller vintage artiklar. Vi frågar om Lottie själv kan
kort beskriva rörelsens inriktning.
”Skout är en helhetsleverantör inom inredning i form av butik, byrå & inspiration. Byrån erbjuder priseffektiva tjänster så som homestyling, homestaging,
inredningshjälp samt konsultation. Vi värderar kvalitet, gedigna material & återbruk; oavsett om det är vintage eller nytt från leverantör. Att bygga verksamheten
lokalt i Vaxholm var ett medvetet val. Att i näringslivet visa ansvar och engagemang är viktigt för mig. Sen finns det en inneboende välståndsskapande kraft för
Vaxholm i mig, säger Lottie”

Lottie poängterar att på en sån här liten ort som Vaxholm trots allt är, är det viktigt
att ha lite ”fler ben” att stå på framförallt beroende på de stora säsongsvariatationerna. I det sammanhanget är Skouts lyckosamma satsning på cykeluthyrning en
viktig hörnsten. Man smög igång en testverksamhet under förra årets sommarsäsong för att ”go all in” denna säsong. Det har visat sig vara lyckosamt! Ett 30-tal
cyklar varav 6 elcyklar har i princip varit uthyrda hela sommaren! Välkomna till
Skouts rea den 28 september 11.00, 20-70% off! hälsar Lottie!
Ett intressant rörelse på vår ort tycker vi på Lotsen och önskar Lycka till även i
fortsättningen!

www.waxholmslotsen.se
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