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En månad går så fort. Tyckte pre-
cis jag mailade över maj-artikeln 

och bilderna till tidningen och så är det 
dags igen. Men det är klart – tittar jag ut 
genom fönstret, är det om möjligt ännu 
grönare ute, plantorna i grönsakslandet 
har växt till sig rejält. Det är så häftigt. 

Mördarsniglarna är också tillbaka, 
Tommy, mannen i huset, går på snigel-
jakt varje kväll i skymningen. Tack för 
det!

Kanske några av er kommer ihåg att 
jag i förra numret räknade upp några 
alternativ beträffande AKEBAs framtid.  
Jag har nu efter långt och moget övervä-
gande tagit ett beslut:

Jag kommer att driva AKEBA vidare 
men i en något annan form än idag. Di-
rekt efter midsommarhelgen sker därför 

en stor utförsäljning av massor av varor 
i butiken – ett härligt eldorado för alla 
som gillar AKEBAs sortiment. Man 
kommer kunna fynda rejält. 

När sommaren är över kommer mina 
ansträngningar att ligga ännu mer på 
inredningsbiten. Jag kommer ha en tyd-
lig, snygg och välplanerad butik/utställ-
ningslokal. 

Sortimentet kommer bestå av vackra 
möbler, härlig textil, utvald belysning, 
mattor, plädar och en del väl utvalda 
detaljer. Många ”prylar” försvinner dock 
ur butiken. Badavdelningen kommer 
att finnas kvar med bland annat varor 
från Lilla Bruket, Craft Collective med 
mera. Även Mateusporslin, en del läckert 
smide, svenska träarbeten och så vidare. 
Men det blir mycket mer sparsmakat och 
utsökt. Låter det dyrt? Nej, som vanligt 

får man vad man betalar för. Mottot blir 
tydligt: Mindre slit och släng – mer kva-
litet. Det lönar sig både för plånboken 
och för miljön.

 
Och min, sedan kanske 25 år tillbaka, 

devis: Sköna ting är friskvård, kommer 
vara än mer tydlig än idag.

Jag kommer att ännu tydligare erbjuda 
mina tjänster vad gäller tips om inred-
ning av hela eller delar av privata bostä-
der och även offentlig miljö, visningslä-
genheter och villor.

Jag inleder samtidigt ett tätare samar-
bete med Persiennkompaniet, som mark-
nadsför högklassiga produkter vad gäller 
fönsterskydd: plisségardiner, lameller, 
markiser, rullgardiner med mera. Pro-
dukter som jag sedan några år tillbaka har 
försett en del villor och lägenheter med.

Eko- och miljötänket kommer att få 
mer utrymme.  Fler spännande tankar 
och idéer finns. 

Det känns som en nytändning och jag 
är riktigt laddad. Som att börja om med 
något nytt, en härlig utmaning och kick!

Beträffande lägenheterna ovanpå 
AKEBA, som vi byggt, är två sålda i skri-
vandets stund och nästa på gång. Snabbt 
marscherat enligt mäklaren – hur det ser 
ut när tidningen gått i tryck vet vi inget 
om ännu. 

Mer information kommer i nästa num-
mer – vi ses.
Välkommen in – Anki AKEBA.
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