30 HUS & HEM

Smörgåsbrickor och smörknivar i oljad al.

ROSLAGSLIV 31

Superläckra förvaringsboxar från House Doctor.

Uppdukat för jul i butiken.

Anki har ordet
Ny start

Zigzagstolen, nu även som barstol.

Kristina Starck tändsticksfodral, svensk tillverkning.

Lyktor och lampor med kopparbeläggning från
House Doctor.

Pingviner och ankor med stövlar i trä.

Svensk keramiklampa och ljuslykta.

Givarps otroligt välgjorda hallbänk - flera storlekar,
material och färger. Svensk tillverkning.

Satsbord av Bengt Hjertén. Finns i flera
utföranden. Svensk tillverkning.

Nu är det jul i butiken.

Skostöd - perfekt julklapp. Svensk tillverkning.

Praktiskt halvbord av Bengt Hjertén. Sätt ihop
två till ett runt. Svensk tillverkning.

Bengt och Lottas vackra ljushäst - röd, svart och vit

Text och foto: Anki Belsander

I
Englessons Howardsoffa i grönt och Klongsoffbord.

skrivande stund är det den 29 december - en dag kvar till Hallonsoda
öppnar och många av våra kunder kommer att besöka både dem och nygamla
Akeba, som nu står klart att ta emot er.
Vi har kämpat otroligt denna höst och
nu faller alla bitar på plats. Jag har tagit
många bilder från butiken som inspiration till dig som kund.

Ett gediget antal annorlunda, jättefina
julklappar väntar på att omslutas av julpapper och bli placerade under julgranen
för att snart packas upp och sprida glädje
och förtjusning i många hem.

Påfyllnad av handdukar inför julen - Himla, Craft Collective, Lapuan Kankurit och Axlings.

God jul, ett gott nytt år och
välkommen in och njut och
trivs med oss på Akeba.
Vi hörs igen på det nya året!
P.S. Passa även på att besöka oss och ta en
titt på alla våra fina möbler och details i
mellandagarna. Säg till om du vill ha inredningstips, så hjälper vi gärna till som
vanligt. D.S.

Akeba

Ett axplock av våra tomtar.

Anki.

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

Hemtrevlig retroinspirerad keramik från Bloomingville.

