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EN MÄKLARFIRMA MED KÄNSLA

Jaktstolen, ritad av Östen Kristiansson 1954.
Nu i nyproduktion.Vegetabiliskt garvat skinn, oljad ek. Finns i andra utföranden.
Begränsad upplaga. Ett riktigt smycke - måste ses och provsittas.
Smycken i silver och svart gjorda av Bengt och Lotta, svensktillverkat.

Anki har ordet
Nu har jag lagt i turboväxeln nästan utan uppehåll under en
lång period.
Väggarna mellan den nya butiken och Akeba är på plats. Min
del är målad och uppfräschad. Hela sortimentet har bytt plats
till andra sidan i butiken. Jag väntar fortfarande på en del nya,
riktigt läckra och annorlunda möbler. Under de två följande
veckorna kommer en hel del details – bland annat julprodukter- som ska hitta sin givna plats i butiken såväl som attraktiva
julklappar.
Susanne, en härlig kvinna mitt i livet, har just börjat på Akeba.
Känns jättefint.
I lägenheterna ovanpå oss flyttar man in för fullt. De är nästan
slutsålda – en lägenhet finns kvar i skrivande stund.

Yllesjal med fickor för mysiga hemmakvällar från Lapuan Kankurit, ett finskt
familjeväveri.

Det slog mig häromdagen att på vår del av Posthusgatan är
vi som en liten stadsdel i staden med ett mycket varierat och
attraktivt utbud:
Café Pelikan – ett ställe där man lagar maten från grunden med
fina råvaror. Det smakar riktigt gott. För att inte tala om deras
latte, den är super.

B Young med kläder för olika åldrar till mycket bra priser. Streatwear-butiken Small Town bredvid Akeba, har ett jättehäftigt
sortiment av tuffa och originella kläder.
Hårklipparna snett över är helbra, garn- och sybehörsbutiken
bredvid är ett charmigt inslag i stadsbilden såväl som bokhandeln längre ner på gatan. Guldsmederna med egen verkstad,
boutique Diva med flera och nu Hallonsoda som ska dela Akebas lokaler med oss. Det blir jättespännande med kläder för
både honom och henne samt skor och märken som inte finns i
staden och bland annat kommer att tilltala den yngre publiken
som idag inte har tillräckligt mycket att välja på i stan.

Svensksydda, sameinspirerade armband i underbara mönster.

Vår förmedlingstjänst bygger på TID!

Välkommen in och trivs och passa på att besöka vår nya granne Hallonsoda. Jag är
lika nyfiken som ni andra på Nettans och Sussies sortiment. Har förstått att det kommer att bli riktigt bra. Det känns både kul och spännande!

- Tid att aktivt jobba för en maximerad förtjänst

Själva har vi haft stängt måndagar till onsdagar i september och
oktober. Det är ju inte heller speciellt lojalt. Men det valet har
jag gjort trots att jag i många år tidigare har hållit öppet söndagar och torsdagkvällar tillsammans med caféer och restauranger. Jag har tagit beslutet, eftersom jag har andra uppdrag
att sköta övrig tid och anser att för få människor cirkulerar nere

- Tid att säkerställa en trygg och
bekymmersfri förmedlingsprocess för både
säljare- och köpare

Vi är inte störst och avser heller inte bli detta,
men vi vet att vi har all den TID som Er försäljning kommer kräva om vi får Ert förtroende!

Allt det här känns härligt och mycket positivt!
Men så till den andra sidan av samma mynt: Jag vet inte hur
många kunder som kommit in nu under hösten och undrat
vad som händer med vår fina lilla stad. Hur kunde det bli så
här? Hur kan man tillåta så många centra i en sådan liten stad?
Vad händer bakom de tomma skyltfönstren? Håller staden på
att dö ut?

- Tid att vara kontaktbar under
hela förmedlingsprocessen

Vi vet att mängd avsatt TID på varje försäljning
är direkt kopplat till hur högt slutpriset kommer
bli och även hur våra kunder upplever förmedlingsprocessen.

Hallonsoda öppnar till första advent – vi värmer glöggen tillsammans och hälsar er välkomna in i värmen!

Jag måste tyvärr hålla med samtidigt som jag pekar på den fantastiska promenaden längs ån som kommunen har gjort så fin.
Det håller man med om men samtidigt undrar en del: varför
görs inte mer för att behålla en levande stadskärna? Jag skriver
inte detta för att klaga och vara negativ men jag kan inte låta
bli att tycka, att något har gått snett.

Ljuvliga handdukar från Lapuan
Kankurit i nytt material: lin/tencel (båda
utvunna av träfibrer). Kvalitet och
uppsugningsförmåga som slår det mesta.

på stan under flera av veckans dagar under lågmånaderna.
Från och med 1 november har vi dock utökat öppettiderna igen och har nu stängt en
vardag i veckan, måndag.
Julen på Akeba känns riktigt fin och mysig – sortimentet stämmer med oss och säkert
för de flesta av våra gamla och även nya Akebakunder.

Välkommen att kontakta oss
på Roslagshem
Danska Holmegaard - ny leverantör för Akeba. Kombinationen av skirt glas och rustikt
naturläder är fantastisk. Dropparna är 20-40 cm höga.
Text och foto: Anki Belsander

Akeba

Anki

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

Posthusgatan 10, 761 30 Norrtälje
0176-13 500 / 073-523 90 45
www.roslagshem.se
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