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Efter en härlig cykelrunda på vackra 
Roslagsvägar i morse – solen strålar 

och fåglarna sjunger konstant – sitter jag 
nu på mitt kontor och funderar på vad 
jag vill förmedla den här gången.

Redan för två nummer sedan presente-
rade jag i bildform några produkter från 
Sydafrika som är gjorda av återvunnet 
material och tillverkade inom kraven 
för fair trade: färgglada sparbössor av 
pappersmaterial, pallar och barstolar 
gjorda av återvunna hinkar med träben 
och mjuk sits/lock och jättehärliga golv-
puffar. 
Nu finns de i butiken också! Mannen 
som importerar dessa och en hel del an-
dra liknande varor har under många år 
jobbat som volontär i många länder och 
under tiden skapat en hel del värdefulla 
och intressanta kontakter med hantver-
kare ute i små byar på olika ställen Det 
här känns jättefint att jobba med och lig-
ger helt i linje med Akebas grundinställ-
ning.

I år kan vi inte ha så mycket varor ut-
omhus, eftersom gränden vi haft tidigare 

bredvid butiken numera tillhör bostads-
rättsföreningen ovanför oss i huset. Men 
några spännande möbler längs gatan 
sätter vi ut på dagarna – handplockade 
pärlor bara.

För alla er som vill ha möbler till somma-
ren är det hög tid att beställa nu för att 
få leverans före semestrarna. Det gäller 
möbler för både ute- och inomhusbruk.

Några små inredningsprojekt håller jag 
på med till lantställen ute i skärgården.  
Dessutom har jag en inredning av ett hus 
uppe i Sälenfjällen under arbete.  När det 
är klart åker vi själva upp med möbler 
och övriga varor och ställer i ordning på 
plats. Härligt projekt.

När nästa nummer kommer ut är det re-
dan midsommar – nu gäller det att stan-
na upp och njuta av dagen. Ha en härlig 
sommar och välkomna in till Norrtälje 
innerstad och ta del av den fina stadskär-
nan tillsammans med oss som lever och 
verkar där.

Akeba

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

Anki har ordet

Anki Belsander.

Text och foto: Anki Belsander
Barstolar ZigZag.

Rektangulära satsbord och runda 
småbord Bengt Hjertén. Förvaringsboxar teak, vitt eller svart, olika storlekar.

Pappelina.

Vår- och sommarnytt från Ceannis.

Vår- och sommarnytt från Ceannis.

Badrumsmattor i teak - två storlekar.

          Puffar i återvunnet material, fair trade. 

Pall, barpall i återvunnet material, 
fair trade.

Prisbelönt vattenkanna i stengods, tre 
färger - Christina Starck.


