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Utförsäljningsdelen

Anki har ordet
I

skrivandets stund, den 25 juni, är
sortimentsgallringen i full gång.
På skoj öppnade vi redan 09.00 igår,
måndagen efter midsommarhelgen.
Litet nostalgiskt tänkte jag på JC:s reor
för så där 20 år sedan. De öppnade 08.00
och köerna ringlade sig på gatan utanför.
Det visade sig vara ett bra beslut – inga
ringlande köer men många kunder kom
in direkt när vi öppnade och gick runt
och fyndade på morgonen. Norrtälje
stadskärna fylldes med sommargäster
den här måndagen och för vår del blev
det en toppendag försäljningsmässigt.
Ska utförsäljningen gå i den här takten,
gäller det att få in mer av det sortiment
jag tänker fortsätta med snabbt.
Det var en härlig dag i går – hoppas
det fortsätter såhär!
Jag har skrivit ner några rader om
AKEBAs fortsatta verksamhet som vi
delar ut i butiken till våra kunder. Detta
för att informera om mitt nytänkande
och framtiden.

Den skriften kan du läsa nedan.
Till AKEBAS alla gamla & nya kunder
Spännande nystart!
Från och med i höst kommer inriktning
och sortiment att ändras en del. Många
småprylar plockas bort.
Väl utvalda, funktionella många gånger
originella och utsökta varor av hög kvalitet
kommer att genomsyra butiken.
Siktet kommer att vara inställt på:
- Begränsa resursslöseriet.
- Tänk på miljön.
- Kvalitet lönar sig.
- Ju kortare transporter, desto bättre.
SKÖNA TING ÄR FÖREBYGGANDE
FRISKVÅRD!

ta med mycket bra och seriösa leverantörer
vad gäller möbler, textil, belysning, mattor,
keramik, trä, smide, beslag, bad och en del
udda inredningsdetaljer.
Diskuterar just nu ett par spännande nya
nischer: bland annat ”gamla inredningsdetaljer”, historiska beslag och tapeter. Plisségardiner, rullgardiner med mera från ett
par välrenommerade leverantörer kommer
att visas.

Väl mött – Anki Belsander
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I höst kommer AKEBA att hålla öppet fredag, lördag o en och annan söndag.
Övrig tid är jag som vanligt nåbar och
flexibel.
Inriktningen blir tydligare och mer nischad
och mer lik the original AKEBA.

Min ambition är att hjälpa dig som kund
till rätta i dina inredningsval och ännu
mer koncentration läggs på den biten. I
mina inredningsuppdrag är jag noga med
att ta reda på vem du är och vad du trivs
med. Allt för att ditt hem ska kännas rätt
för just dig.

I butiken har jag i sommar hjälp av två
unga Norrtäljekvinnor, som är riktigt
duktiga och härliga. Dessutom är min
egen dotter hemma och hjälper till under hela fem veckor. Hon bor normalt i
Malmö. Det känns fantastiskt.
Det blir mycket jobb i butiken för min
del i sommar. För att orka med ser jag till
att njuta med hjälp av yoga och pilates,
simning, paddling och snabba promenader morgnar och kvällar - när jag inte
fastnar på kontoret förstås!

Jag kommer även i fortsättningen att arbe-

Jag hoppas att ni alla får en riktigt

Ordinariedelen

skön semester i vår vackra skärgård – och
glöm inte att titta in till Norrtälje någon
dag och strosa runt bland butiker och
kaféer/restauranger. Ta en promenad
längs ån – där har kommunen verkligen lagt ner mycket möda på att få fram
charm och trivsel.
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