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Integrerat
vardagsrum, kök
och matplats
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Vi är verksamma i hela Uppland, Norrtälje och Roslagen.
e.

DIN LOKALA MÅLARE !
Del av
bastuhuset

på

Vi utför alla former av måleri samt tapetsering. Våra kunder
är såväl stora som små. Vi ser fram emot din kontakt!
Just nu när du anlitar en av våra målare får du tapeter från
Borosan, Decorama eller likvärdig produkt på köpet.
Glöm bara inte att du som privatperson
även kan göra ROT-avdrag. Kontakta
oss så berättar vi mer.

Matplatsen

* Regler för rotavdraget hittar du på skatteverket.se

Tommy Wallin är projektledare och ansvarig för
vår konsumentmarknad i Uppsala. Du når honom
direkt på tel: 018-69 10 04 alt. tommy.wallin@
sanda.se.

Badrummet

Lars Westerberg är projektledare och ansvarig för vår konsumentmarknad i Norrtälje.
Du når honom direkt på tel: 0176-170 35
alt. lars.westerberg@sanda.se.
Gästrum
bastuhuset

Soffgruppen

Toalett
bastuhuset

Anki har ordet
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Sängkammaren

N

u är det dags igen. Tyckte precis
augustinumret kom ut (stämmer, var bara en vecka sedan i skrivandes
stund). Det har varit en spännande vecka
för min och Akebas del.
1. Jag har nu haft stängt måndag, tisdag
och onsdag – har hunnit massor av annat: bokföra, besöka projektkunder och
jobba intensivt med inredningsuppdrag,
komma igång med den nya hemsidan,
planera framåt, syssla med inköp och så
vidare. De gånger jag besökt butiken för
att hämta papper eller produkter har jag
smugit in och känt mig litet skamsen,
eftersom jag har stängt på det här viset.
Men det är mitt sätt att lösa min situation. Från och med advent kommer jag
att ha utökat öppethållande igen, exakt
hur det blir vet jag inte ännu.
2. Har nu hittat en hyresgäst till en del av
lokalen. Resten behåller jag själv. Om du
blir nyfiken på vad det kommer att bli, kan
jag bara säga att det blir jättebra. I nästa
nummer av tidningen får du veta mer.
3. Har just avslutat ett inredningsuppdrag som jag har hållit på med från och
till under drygt ett års tid. En nybyggd
arkitektritad villa med separat bastu- och
gästhus på en vacker sjötomt.
Det började med bastuhuset förra sommaren. Ett grått trähus med fantastiska

RÖFAB Rö Fastighets AB
köper Ditt torp, fritidshus,
lantställe direkt av Dig
utan mellanhänder.
köper
Ditt torp, fritidshus, lantställe

fönsterpartier mot vattnet med ett trädäck
försett med bubbelpool utanför och en
underbar utsikt. Ett riktigt härligt ställe.
Vi valde ett behagligt kök från Ballingslöv med spontade luckor och lådor
och åttkantigt kakel med hörnbitar i
rött och vitt. Det ligger i ena änden av
det stora rummet. Golvet i hela huset är
klätt med vackra klinkers i grått – både
praktiskt och riktigt vackert. En gedigen
rund täljstenskamin av det nättare slaget
är monterad längs en vägg som bakom
kaminen är klädd med vacker, oregelbunden natursten.
Möbler och inredning valde jag helt
igenom i marin stil, blått, rött och vitt/
off white. Fräscht och helt rätt i miljön.
Gardinerna är i riktigt kraftig bomull
med segeldukskänsla och är upphängda
på handsmidda stänger från en smed
som jag jobbar mycket med.
Det stora huset började byggas efter
sommaren 2012 och stod klart inför
sommaren 2013. Hela fasaden mot havet är mer eller mindre glasad medan
den del av huset som vetter mot vägen
och mot norr har små fönster. Stilen och
färgsättningen stämmer överens med
bastuhuset. En stor härlig gräsmatta på
sluttningen ner mot havet är på plats.
Stora trädäck och generös brygga med
plats för flera båtar finns där också.

RÖFAB Rö Fastighets AB
Sängkammaren

När man kommer in i huset genom
en vackert engelskt röd dörr ser man de
stora fönstren med den fina utsikten i
vardagsrummet. Ljuset flödar emot en.
I hallen står passande garderobssystem
från Englesson i white wash. En sittbänk från Givarp i svartlaserad ask och
fårskinnsdyna på sitsen med stängningsanordning i grått läder. Mycket välgjord
och snygg.
Vardagsrummet går i grå och röda
toner. Detta blandas upp med svenska
hantverksmöbler i oljad alm (ett otroligt
levande material med mycket djup och
värme) med ben i läckert rustikt bandjärn. Sectolampor i svart på vägg och i
tak. Svarta Utöstolar från Englesson i ett
tyg i sand/dovt rött som väl hämtar upp
färgen på det engelskt röda vitrinskåpet,
också det från Englesson.
Soffbordet är rundat i svartbetsad ask
med lädersarg i brunt, mässingsnitar och
svart metallunderrede – så fint. En härlig
patchwork-matta under soffgruppen i

Badrummet

dova, röda färger ger en varm och ombonad känsla till hela rummet.
Golven är i mustig, oljad ek, breda tiljor. Den vitrappade öppna spisen är en
central del av detta stora, rymliga rum
med över 4 meter i nockhöjd. Ett band
av värmeljusstakar i oregelbunden smide
kantar spisen.
Ett vackert Tibrokök i vitt med oregelbundet formad köksö, anpassad efter
formen på rummet, inbjuder till kreativa middagar.
Sovrummet med fönsterpartier från
golv till tak mot havet är ljust. Marininspirerade möbler i New Englandstil.
Kraftiga bomullsgardiner och överkast
i fröskalsfärg med marinblå ränder.
Handsmidda gardinstänger i alla rum.
Badrummet är klätt med stora beige
plattor på väggarna samt en del bruna
som också kommer igen på golvet. Ett
mycket läckert spolformat badkar som
tycks sväva i luften från Villeroy Boch

tillsammans med handfat och badrumsmöbler i vitt och oljad ek från Ballingslöv.
I huset finns också ett par gästrum
samt ett kontor, som alla har helfönster
mot havet.

Jag känner mig glad och nöjd efter
att ha avslutat detta stimulerande projekt. Det har varit fantastiskt roligt och
inspirerande och resultatet känns klart
bra.
Väl mött – Anki Belsander
Text och foto: Anki Belsander

•• Lämna
Ditt hus omgående
som det är
Kontant betalning
• Kontant betalning omgående
• Inga besvärliga visningar
• Inga besvärliga visningar
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Badrummet

Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07

Tel 070-579 02 86 • 0175-620 07

Kontoret har vi inrett med olivgrönt
skåp och skänk från House Doctor
tillsammans med ett kraftigt vintageskrivbord från Artwood och ett härligt
fårskinn i off white på golvet. I ena hörnet inbjuder en öronlappsfåtölj i rotting
till eftertanke och vila.
På väggarna hänger vackra tavlor som
alla pryder sin plats i huset.

direkt
av hus
Digsom
utan
• Lämna Ditt
det ärmellanhänder.

Anki

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

