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Just nu är det lite rörigt i AKEBA-
lokalen, både på lagret och ute i 

butiken.

Mycket arbete läggs ner på att bran-
disolera mot lägenheterna vi byggt ovan-
för, elektrikern drar nya ledningar och 
brandkonsulten installerar brandlarm. 
Själv tömmer jag lagren och kastar, kas-
tar, kastar gammalt skräp som vi samlat 
på oss sedan vi flyttade in 1998. Mellan-
väggen till vår blivande hyresgäst kom-
mer att påbörjas i veckan.

Nu är ni nyfikna! Det blir en butik med 
företrädesvis kläder och en del skor som 
ska hyra in sig på två femtedelar av lokalen. 
Säger inte mer än så. Bara lite: Deras nisch 
behövs och det kommer att vara mycket 
bra för stadskärnan, som jag ser det.

Ska bli jättespännande att få dem som 
grannar, entusiastiska, positiva personer 
som är fulla av energi.   De är sååå väl-
komna!  Öppning till första advent är 
det sagt.

Att få till logistiken på Akeba med alla 
omflyttningar som nu sker, innan vi får 
upp väggar och fått lokalen uppfräschad 
och målad, är inte lätt och framför allt 
energikrävande.

Men det känns kul. Jag tar in en del 
nya godbitar trots halvröran. Bland an-
nat de svensktillverkade kuddarna och 
brickorna med motiv målade av den 

kände danske konstnären Poul Pava.  
Dessa har verkligen blivit positivt mot-
tagna och säljer jättebra. Man blir bara 
så glad av att titta på dem!

Fina varor, bland annat fönsterskydd, 
hängare o bänkar från den svenska in-
dustridesignern Anna Agger finns nu 
också plats.

Nyheter från Iris konsthantverk, sko-
putsarlåda, toalettborstar med mera har 
vi också fått.

Ett par nya fåtöljer från Fogia, en li-
ten urfin Ida i Kelimtyg och den pösiga 
öronlappsfåtöljen Douglas klädd i grå 
manchester.

House Doctors nya serie i kraftig björk-
plywood, skrivbord, byrå, speglar och 
skåp, pryder verkligen sin plats i butiken.

Som kontrast till det finns de färgrika, 
mustiga golvpuffarna och överkasten i 
rent silke från Quest.

Vem vet, Akeba kanske har målat fär-
digt, borrat klart i väggarna, monterat 
upp det mesta och framför allt tagit plats 
i den delen av lokalen där vi ska vara, 
när den här tidningen kommer ut. Håll 
tummarna och titta gärna in och kom 
med lite glada tillrop.

Väl mött – Anki Belsander
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Tipsar om inredning.
Posthusgatan 4, Norrtälje
Tel: 0176-190 69
www.akeba.se     info@akeba.se

Anki

Anki har ordet
Svensktillverkade kuddar. Motiv av danske konstnären 
Poul Pava, Dixie. Finns i flera motiv.

Dansk tillverkning - byrå av kraftig 
björkplywood, House Doctor

Överkast i silke från 
danska Quest

Golvpuffar från 
danska Quest

Toa- resp 
hushållshållare 
i smide från 
Hemslöjdsprodukter, 
bricka svensktillverkad, 
Poul Pava, Dixie.

Dansk 
tillverkning 
- skrivbord 
av kraftig 
björkplywood, 
House Doctor.

Pappelinas 
nya mönster 
Honey

Fåtölj IDA 
från Fogia i 
Kelimtyg.

Fåtölj i skinn 
och metall 
- lika skön 
som vacker, 
House 
Doctor.

Läcker 
skovårdslåda 

från Iris 
Hantverk.
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Öppettider  
Mån-Fre 6.30-18.00 

Lörd 10-14

DIN LOKALA MÅLARE!

Vi är verksamma i hela Uppland, Norrtälje och Roslagen. 
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.    

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.

Lars Westerberg är projektledare och ans-
varig för vår konsumentmarknad i Norrtälje. 
Du når honom direkt på tel: 0176-170 35 
alt. lars.westerberg@sanda.se.
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Läs mer om oss

på www.sanda.se.

Glöm bara inte att du som privatperson 
även kan göra ROT-avdrag. Kontakta 
oss så berättar vi mer.
* Regler för rotavdraget hittar du på skatteverket.se


