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Anki har ordet
När jag skriver detta är det söndagen den 8 mars och våren 
är här, om än tillfälligt. 17 grader varmt och sol med ihållande 
blåst. Snödroppen blommar för fullt och det knoppas i rabat-
terna. Det forsar i bäcken. Jag står ute i solen och tvättar den 
grå bilen, som faktiskt blir ganska vit igen.

Text och foto: Anki Belsander

På Brollsta golfbana är det fullt 
med glada golfspelare. Så tidigt 

tror jag aldrig att jag har sett så mycket 
folk där någon gång tidigare.  Lärkan 
drillar över ängarna.

Wasaloppsåkarna får kämpa extra 
mycket en dag som denna. Snön är helt 
klart både tung och våt.

Internationella kvinnodagen är det 
också och jag ägnar tre timmar åt Kun-
skapskanalen där man visar en doku-
mentär om kvinnors situation i olika 
delar av världen, bland annat Sierra 
Leone och Indien. Trafficing, omskärel-
se och prostitution är vardag för många 
kvinnor 2015.  Små flickor, från två-tre 
år och uppåt, säljs till bordeller.

Ett ljus i mörkret: En före detta 
marknadschef på Microsoft sadlade 
om helt efter en semesterresa i slutet av 
90-talet, en resa som väckte nya tankar 
inom honom och fick honom att inse 
många flickors bedrövliga situation. 
Han kände övertygelsen och med sitt 
stora kontaktnät och sina känslor inför 
dessa problem skulle han kunna tillföra 
mycket för att hjälpa några av de mest 

utsatta flickorna. Han valde att försöka 
se till att så många av dem som möjligt 
får tillgång till utbildning för att senare 
kunna få ett anständigt jobb och ett 
självständigt liv. Härlig och beundrans-
värd insats! Han finns på min näthinna 
och i mina tankar.

Norrtälje stad har verkligen legat i ide 
i början av året, som det brukar vara.

Nu känns det som om vi alla börjar 
vakna igen. Det är toppen med ljus, sol, 
värme och grönska, just vad vi lever för!

En del nyheter har kommit in i bu-
tiken och det är mycket på gång under 
de kommande veckorna. Påsken är en 
milstolpe, då är det lagom att en del va-
ror inför vår och sommar finns på plats.

Till exempel har vi fått in den nya, 
underbara serien från Mateus och nyhe-
terna från Pappelina.

Vi på Akeba önskar er alla en glad 
påsk! / Anki

Nu känns det som 
om vi alla börjar 
vakna igen. Det är 
toppen med ljus, sol, 
värme och grönska, 
just vad vi lever för!

Ny serie från Mateus.

Påfyllnad av den marockanska keramiken från SidSid. 

Handdukar i en blandning av lin och tencel 
av toppenkvalitet, från det finländska 
väveriet Kankurit.

Genuina ekskärbräden från 
Spegels Hemslöjd.

Nyheter från Pappelina.

Fresh Laundry påslakan och örngott från Himla.
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BRA ERBJUDANDE!

Vid köp av 6 stolar och bord Rainbow erhåller du 4000:-  
att handla ytterligare produkter ur Hans K:s sortiment.

Gäller t o m 30/4.

Englessons sittriktiga karmstol är både bra som matstol och extra fåtölj framför soffgruppen.
Runda soffbord i två valfria höjder och två diametrar på skivan.

Det forsar i bäcken…

Matbord och stolar från Rowico, bordet innehåller en iläggsskiva som viks ner i bordet.

Abonnemang  
från 11 kr/kvm

*

VARDAGSOMSORG-ABONNEMANG FÖNSTERPUTS-BYGGSTÄD FLYTTSTÄD-STORSTÄD

100% nöjd kundgaranti

Rutstäd.se
Flyttstäd-Storstäd-Fönsterputs

Byggstäd-Vardagsomsorg-
Abonnemang

Mobil: 070 418 54 86 
www.rutstäd.se

Gilla oss på facebook !

*gäller måndagar & tisdagar

Vi på Rutstäd kan underlätta 

i er vardag bland annat  

med städning, fönsterputs 

och möbeltvätt!

Abonnemang  
från 11 kr/kvm

*

100% NÖJD KUND
GARANTI

Mobil: 070 418 54 86
www.rutstäd.se

 Gilla oss på Facebook!
 Vi finns på YouTube

KÄNNS HELA LIVET UPP OCH NER?
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