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När jag har möjlighet kommer jag också ha öp-
pet söndagar från och till. 

Jag har varit på Formexmässan den här veck-
an. Hittade en del riktigt fina varor – mycket 
svensktillverkat, men även importerat som är 
helt rätt för AKEBA och det nygamla tänket.  
Har också tagit upp kontakten med en fransk 
keramiker, som jag tidigare har sålt en hel del 
åt. Från dem tar jag vackra lampor i keramik, 
gratängformar, salladsskålar samt karotter med 
och utan lock i fantastiska färger och former. 
Går utmärkt att kombinera med Mateus pro-
dukter. På textilsidan satsar jag ännu hårdare 
på bland annat Axlings Linne. Dessutom tar 
jag åter in produkter från det finländska väve-
riet Lapuan Kankurit, som efter ett antal års 
forskande nu lanserar badhanddukar och mor-
gonrockar i lin/tencel. Tencel är ett varumärke 
lanserat av Lenzing som tillverkas av träfibrer 
genom miljövänliga metoder. Materialet anses 
som den nya tidens fiber. Ett naturligt material 
som bland annat används i bad- och motions-
kläder där man behöver god uppsugningsför-

måga. Helt otroligt mjuka och sköna produk-
ter. Det ska verkligen bli spännande att ligga i 
framkant här.

Trender? Som du säkert vet är ”trend” inte 
min hit! Om jag ska göra en sammanfattning 
av utbudet på mässan blir det – allt är tillåtet. 
Mycket natur och vintage håller sig kvar en 
stund till om än något uttjatat. Miljötänket bre-
der ut sig. Men – man tar naturligtvis till sig det 
man vill se! För mig var det i alla fall en givande 
mässa. Många intressanta kontakter och diskus-
sioner om hållbarhet och olika tankar om vart vi 
är på väg på vår lilla planet. Jag är full av energi 
igen trots avsaknad av semester i sommar- det är 
ju då det är som roligast att arbeta i vår lilla stad.

  
PS. Sista veckan i augusti är det troligen 

stängt i butiken – lokalen ska renoveras. Men 
tidningen kommer inte förrän i slutet av veck-
an, så detta PS lär vara något inaktuellt. DS

Väl mött – Anki Belsander
Text och foto: Anki Belsander

Vilken härlig sommar vi haft. 
Finns inget vackrare än Sverige 

när vädret är gynnsamt – tror jag.  Norr-
tälje stadskärna har levt upp och massor 
av människor har strosat omkring i vår 
fina stad. Kaféer och restauranger har 
fyllts av semesterlediga. Mätta i magen 
har de kommit och spenderat  en del 
av sina pengar hos oss Norrtäljehand-
lare. Många har flanerat längs ån, där 
kommunen verkligen har lyckats höja 
intrycket och trivseln. Mycket charmigt 
– tack för det! Vi har, trots mycket jobb, 
samlat krafter inför den stundande hös-
ten då många av våra kunder lämnar 
Norrtälje för Stockholm med omnejd. 
Ovanligt många besökare från andra 
länder, främst inom EU, tycker jag också 
det har varit i år. Jättekul!

På AKEBA har vi haft en riktigt bra 
sommar. Vi har tömt stor del av vårt la-
ger och det har gått över förväntan. Som 
jag skrev om redan tidigare kommer jag 
framöver bara ta in varor som känns rik-
tigt rätt för AKEBA. Sortimentet slim-
mas - bara kvalitet och riktigt tilltalande 
design. Subjektiv värdering naturligtvis. 
Mycket miljötänk, så korta transporter 
som möjligt. Handla med känsla och 
kvalitet. Inget slit och släng – tänk på 
kommande generationer.

SKÖNA TING ÄR FRISKVÅRD! 
– en devis jag haft i minst 30 år i min 
verksamhet.

Under hösten kommer jag bara att ha 
öppet fredagar och lördagar för att na-
turligtvis sedan ha mer öppet inför julen.  
På det viset kommer jag att kunna ägna 
mer tid åt de fina inredningsuppdragen 
som jag får in. Jag kommer gärna till bu-
tiken och hjälper till även andra dagar i 
veckan och du som kund är mer än väl-
kommen att söka upp mig på min mobil 
alternativt mail som ni ser längre ned. 

Kanske behöver du en fin present till 
helgen, vill titta på gardiner eller behö-
ver råd och hjälp med inredning – hör av 
dig. Kan jag, så kommer jag och öppnar. 
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Anki

Anki har ordet

Koppar - högaktuellt

En försmak av 
julen

Bengt Hjertén - satsbord, 
egen tillverkning

Färgsprakande 
installation från 

Mässtorget

Kroklister  
Anna Agger  

- egen tillverkning

Axlings linne - höst

Bengt Hjertén - små bord, 
egen tillverkning

Skogen flyttar 
in och skapar 
hemtrevnad

Bänkar med perstorpsplatta och fönsterskydd 
av Anna Agger - egen tillverkning

Axlings linne - en av mässans vackraste montrar 
- både vad gäller sortiment och exponering

Perfekt designad glas-
droppe med naturlä-
derupphängning från 
danska Holmegaard

Ny serie från Lapuan 
Kankurit, egen tillverkning

 Västergårdens 
fantasifulla 

monter, egen 
tillverkning


