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Det är lugnt på stan. Man kan likna 
situationen vid vårens ankomst. 

Det börjar knoppas både i rabatter, på 
ängar, i skogen och i vår lilla stad.
En och annan glad, nyfiken prick tittar 
in i butiken och låter sig inspireras och 
handlar litet, en tvål eller två. Så plöts-
ligt tittar en annan men mer utslagen 
knopp in och spenderar litet mer pengar 
på läckra inredningsdetaljer.  När man 
minst anar det står en fullt utslagen 
blomma där framför en och vill beställa 
en matgrupp. Sen blir det kyligare ett tag 
och naturen och staden hejdar sig tillfäl-
ligt för att snart spira och slå ut igen.

Ja, liknelsen kanske inte är så tokig eller 
så är det just vad den är. Känns i alla fall 
litet stimulerande att framställa situatio-
nen på det sättet.

Nåväl, butiken fylls i långsam takt med 
nya, vackra och praktiska varor. 
Vi har just byggt upp en hel avdelning 
med jättefina handdukar i glada färger 
samt bäddtextil, allt från Himla.

Nya dekorationskuddar från Afro Art i 
sprudlande färger i kraftig bomull pryder 
sin plats.

När den här tidningen kommer ut är 
också vårnyheterna från Ceannis på 
plats.

Sortimentet från Poul Pava – den härliga 
naivistiska danska konstnären- har utö-
kats med ett flertal nya artiklar.  En serie 
man verkligen blir glad av.

Från Ocean House har vi fått fler möbler 
och jättefräcka kuddar i kraftig canvas 
plus riktigt häftiga inramade svartvita fo-
tografier från USA:s east coast, varifrån 
hela deras sortiment för övrigt är inspi-
rerat. Möblerna snickras dock i ett litet 
familjesnickeri på svenska Västkusten, 
inte långt från Göteborg.

Helt nyinkommet är bordet Vass och 
stolarna med samma namn från det 
mycket välrenommerade svenska snick-
eriet Östen Kristiansson AB. Mycket hög 
kvalitet och ypperlig formkänsla.  Vi har 
handlat och kommunicerat med dem 
sedan sena 70-talet, i cirka 35 år! Det 
är en ren njutning att arbeta med dessa 
skickliga hantverkare i närområdet, nåväl 
– norra Skåne. När jag har kontakt med 
dessa svenska mindre snickerier kommer 
jag med mina idéer, tankar och frågor 
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och många gånger kan man få det där 
lilla extra, en smärre ändring i mått eller 
utförande.  Det är så mycket livskvalitet 
att kunna presentera produkter som görs 
i små serier med känsla och stolthet. Det 
är klart att prislappen blir högre på en 
sådan möbel än på en massproducerad 
produkt från ett lågprisland. Men, jag 
vill hävda att om man har möjlighet att 
köpa en dylik kvalitetsmöbel, eller an-
nan vara, så lönar det sig i längden.  Ett 
sådant bord blir bara vackrare med åren 
och håller rejält länge – ett underbart 
arvegods för nästa och nästa generation 
igen.
Dessutom fick vi idag en kubhylla i mas-
siv spadek från Olof Nilsson, ett svenskt, 
mycket bra snickeri. Hyllan går att få i 
standardutförande i 49 varianter! Dess-
utom går det bra med specialmått.  Olof 
Nilson sköter hela tillverkningsproces-
sen själv, från trädet ute i skogarna runt 
omkring till färdig produkt. Det kan inte 
många skryta med idag. Fantastiskt!

GLAD PÅSK på er alla – vill jag säga så 
här några dagar efter helgen!
Kom ihåg att vandra ut och in i butiker-
na och caféerna inne i stan och handla 
litet här och där. Vi måste alla hjälpas åt 

att hålla stadskärnan levande! Tyck nu 
inte att jag är tjatig, man kan inte nog 
påpeka detta nämligen!

Välkommen in och njut av våren – DET 
ÄR LIVET!

Ocean House tavlor och kuddar. 

Afro Art. 

Poul Pava. Ocean House soffbord och bänk. Himla bädd och bad. Kubhylla Olof Nilson. 

Vass Östen Kristiansson. 
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