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God fortsättning på er alla – om än 
lite sent!

Jag hoppas helgerna varit vänliga mot er. 
Själv är jag nöjd och glad. Julförsäljning-
en var helt ok, julfirandet hemma skönt 
och avkopplande.

Karin och Sören på Guldsmederna, Per-
nilla på Café Landkrabban och jag har 
utbytt åsikter och tankar om vår fina 
stadskärna och vill tillsammans framföra 
synpunkterna som följer:

Nu är vi mitt inne i en tung och mager 
period, januari till mars/april. Men – 
vad händer med vår fina stadskärna? Sex 
tomma butikslokaler – fler än någonsin 
tidigare.  Och detta redan mitt i julhan-
deln, en av årets höjdpunkter inom han-
deln. Ändå sker inflyttning i nybyggda 
lägenheter sedan flera år tillbaka.

Vad kan vi göra åt detta? Situationen 
tycks riktigt allvarlig för stadskärnan!

Jag har under årens lopp hållit ett antal 
utbildningar för personalen som jobbat 
hos mig.

En av punkterna lyder:

Vi är alla kuggar i samma hjul, just du 
är viktig för att hjulet ska rulla! Med det 
vill jag ha sagt att om ni vill behålla en 
levande stadskärna så gäller det att ni be-
söker och gynnar verksamheterna i stan, 
så enkelt är det.

Vi handlare i stan blir både glada och ser 
det som nödvändigt att ni kära kunder 
inte glömmer bort oss nere på stan nu 
när vi har ytterligare ett externt centrum 
vid Flygfyren. 
Kom gärna med synpunkter, vad fattas i 
stan? Vad vill ni se mer av? Är utbudet för 
dåligt så låt oss få veta det. Vi kommer 
att göra vad vi kan för att rätta till det.

Det räcker inte med turistsäsongen un-
der sommaren och julhandeln för att 
behålla en levande stadskärna. En lång-
siktig effekt om den utarmas blir att allt 
färre turister kommer till Norrtälje, vil-
ket i sin tur påverkar handeln negativt 
även för de externa handelsplatserna. Vi 
måste alla samarbeta!

Kommunen har tagit beslutet att volym-
handeln ska ligga utanför stadskärnan 
– praktiskt och helt rätt som vi ser det. 
Nästa beslut är att det blir ytterligare ett 
volymhandelsområde i Nordrona. En 
sak som känns säker är att Norrtälje idag 
är för litet under större delen av året för 
att vara försett med fyra-fem centra! 
Vi känner till att enligt stadsplanen är 
Norrtälje stad dimensionerad för 25 000 
boende. Det dröjer dock ett antal år inn-
an vi kommer dit.  

Beträffande alla externcentra som byggs 
runtom i landet, är det väldigt svårt att 
avgöra om man befinner sig i Ystad eller 
Haparanda – ofta samma kedjor med li-
kadana varor överallt. Praktiskt men inte 
alltid så spännande!
Men – utöver alla dessa rationella han-
delsplatser är det många av oss som upp-
skattar charmen med de små privata ak-
törerna, som var och en bygger upp sin 
verksamhet efter sina idéer och tankar. 
Detta kan skapa annorlunda, personliga 
miljöer och locka till aha-upplevelser och 
spänning med ett varierat och förhopp-
ningsvis unikt varuutbud. Kunderna blir 

sedda, igenkända och får sig dessutom 
ofta en liten pratstund. 

Som vi ser det är det ett stycke livskva-
litet att vandra runt inne i stadskärnan 
och besöka de små butikerna och serve-
ringarna som alla har sin egen nisch och 
sätter sin egen prägel på verksamheten.

Tillgängligheten är begränsad vad gäl-
ler p-platser, det är lättare att åka till de 
stora handelsplatserna där det alltid finns 
p-platser.
Om kommunen säljer av mark där det är 
befintliga och helt nödvändiga p-platser 
för omgivande verksamhet tycker vi att 
det är självklart att de också skapar nya, 
motsvarande platser.  Detta är fallet på 
Tillfällegatan längst ner. 

Sören kom nyligen med en bra idé för att 
öka tillgängligheten till bland annat Till-
fällegatan, där man lyckats bygga bort 
p-platserna: Gör en parkering på den 
lilla snibben mark som är vid infarten till 
Societetsparken. Där går det att skapa en 
fin parkering omgiven av buskar, ingen 
stor investering. Dessutom skulle man 

Möbelmässan 2014 bjöd kanske inte på några stora nyheter. Men jag tyckte 
den var fin med många möbler i naturträ. Industridesign och vintagestilen backar 
medan trä och nordiskt ljust breder ut sig.

Som vanligt var det mycket inspirerande att få njuta av de alster som elever från 
snickar- och hantverksutbildningar från olika länder presenterade. Även här jobbar 
man mycket i massivträ med naturlig patina.
Koppar som material i lampor och detaljer breder ut sig alltmer.
På off-sidan presenterar var och varannan monter soffor med riktigt hög rygg som 
ska bilda väggar för enskilda samtal - runda, raka, halvcirklar. Mycket praktiskt men 
estetiskt inte de mest tilltalande formerna. De ger många gånger ett alltför kompakt 
och plötsligt intryck. Jag gick därifrån med intressanta nyheter för både butik och 
projekt i bagaget. 
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lätt kunna skapa fler p-platser på gatan 
längre in i Societetsparken, där det redan 
idag finns några platser. Gör dem sned-
ställda i stället, så går det in fler bilar. 

Vi ska vara stolta över vår fina stad, som 
är så pittoresk och genuin. Många besö-
kare utifrån blir hänförda över charmen 
och miljön.
Promenaden längs ån som kommunen 
har skapat är så fin och smakfullt gjord. 
Den vidsträckta vyn över Norrtäljeviken 
inifrån stan, som i början kantas av So-
cietetsparken, höjer totalintrycket och 
charmen.

Ett litet tips som jag praktiserat många 
gånger för att inte ta det invanda för gi-
vet och bli hemmablind:

Tänk dig att du är turist och nyfiken 
förstagångsbesökare i Norrtälje inner-
stad, du kommer att få fantastiska aha-
upplevelser!

Väl mött på stan – Anki AKEBA

Axlings linne. 

Pallar med förvaring gjorda av använda hinkar. Golvpuffar i återvunnet material. Sydafrika. 

Naturtrogna stenar. 

Axlings linne.

Glada sparbössor av återvunnet material från Sydafrika. 

Mycket färg. Golvpuffar i härliga färger i kraftigt garn. Smart pall - vänd sitsen och den blir ett funktionellt brickbord, Menu, snart på Akeba. 

Olof Nilsson helt rätt i tiden - hämtar eken i skogarna i sin närhet i Småland och 
bearbetar själva virket från träd på rot till färdig möbel, snart på Akeba. 


