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Anki har ordet

Nytt år och massor av snö. I år har 
vi väl ändå fått en riktig vinter. 

Kändes härligt med en vit jul.
Julgranen kastas ut och julgrejorna 

åker in i sina gömmor för att titta fram 
om nästan ett år. Formexmässan slår upp 
portarna och det nya året är i full gång.

Har nu tillbringat två dagar på mässan 
och – vi blev klart positivt överraskade. 
Vi hittade nya spännande leverantörer. 
Det var riktigt fina fair tradevaror från 
kvinnokollektiv i Kenya, häftiga dörr-
stoppar och bokstöd från annat håll.

Ekelund/Linneväveriet har arbetat 
fram en helt ny kollektion/varumärke: 
Viskaform (tillverkas vid Viskan). Detta 
nya textila varumärke har som ambition 
att ur den rika tradition som formats från 
textilrikets hemligheter, skapa formgiv-
ning och produkter som berör och inspi-
rerar. Viskaform kommer att finnas på       
framåt våren! Måste ses.

Vintagemontrarna är bara fler och fler 
och större och större. Här kan sägas, att 
om man bara är kritisk, så går det att 

hitta riktiga godbitar. Och det gjorde vi! 
Men vid sidan av det finns det mycket 
som känns både uttjatat och tjafsigt.

Naturen är verkligen en inspirations-
källa – det kan man se både på produkter 
som exponeras och på monteruppbygg-
nad. 

Vitt håller i sig men blandas upp med 
färg mer och mer. Bland annat blir tur-
kos en fräsch färg till våren.

Smycken, kläder, badprodukter, leksa-
ker är produktgrupper som är rikt repre-
senterade på mässan.

Nu känns det skönt att få in litet vårsa-
ker i butiken – textilen är den varugrupp 
som verkligen speglar en ny årstid med 
kraft – både vad gäller färg och mönster.

I nästa nummer kommer jag att berät-
ta om Årets möbelmässa som äger rum i 
början av februari – detta både i ord och 
bild.

Till dess – ha det gott och Glöm Inte 
Att Handla I Stadskärnan Nu Och Då! 
Vi finns alla där för dig!

Anki

Text och foto Anki Belsander

Akeba

Tipsar om inredning.
Posthusgatan 4, Norrtälje
Tel: 0176-190 69
www.akeba.se     info@akeba.se

Anki

Sparbössa för sparsamma
Våren hos 
Axlings Linne

Ny keramik från 
On Interiör.

Möbler 
On Interiör

Äggkopp 
”Good Morning”

Viskan

Planerings- fågelfat 
(svensktillverkade)

Planteringspinnar i 
keramik - helfina!

Härliga 
väggklockor

Bengt o 
Lotta

Taklampa 
vintage

Vårens färg? - 
turkost.

Nu bygger vi 
fler hyresrätter 

i Färsna!

För mer information och 
intresseblankett, gå in på 
vår hemsida 
www.roslagsbostader.se 
eller ring 0176-20 75 00Roslagsbostäder

26 lägenheter på 1,5 till 3 rum och 
kök med inflyttning hösten 2013

Intresserad? 
Välkommen med din  
intresseanmälan mellan 
den 1 feb-15 mars

✓ Barnvänligt och naturnära
✓ 1,7 km till centrum
✓ 0,8 km till köpcentrum
✓ 0 km till naturen


