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Välkomna in och trivs med oss i sommar! Kom ihåg att fråga oss om du inte hittar vad 
du söker. Vi kan ofta beställa hem det som inte finns på plats. Vad gäller möbler är 
sortimentet mycket större än det du ser. Vi finns i butiken för att serva och hjälpa dig.
Anki, Susanne, Karin och Anneli

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

Nyhet! Spin - stapelbar pall från Swedese. 
Finns i många färger och även som 
barpall.

Klocka, 65 centimeter i diameter, från On Interiör. 

Dekorativa snidade träfåglar från Wild 
Life Garden - ett antal olika sorter finns 
att välja på.I bakgrunden modulgarderob, vitrinskåp och hörnskåp Englesson. I förgrunden - 

Flowerbord Swedese. Nytt! Soffa Nova Swedese - lägg märke till knapparna i ryggen i 
avvikande färg. Nytt! Matbord och triangelformat soffbord i vitt högtryckslaminat och 
oljad ek från Östen Kristiansson. Både mat- och soffbordet finns i olika modeller och 
görs även i björk. Iläggsskivor går att få till matbordet. Stol Rainbow från HansK. Kuddarna 
i bakgrunden är från Linum. Den prisbelönta vattenkannan är från Kristina Starck och 
ostronskålarna från Mateus. Taklampa Watt & Veke. Jättenallen är från Teddykompaniet.

Marininspirerad linnelöpare i tvåpack från Axlings linne, finns i ett antal färger. 

Färgglada och stilrena klockor från Färg & Form.

Mycket prisvärda och läckra glas och flaskor från Strömshaga.

Nytt! Härlig skinnfåtölj från Artwood. Nytt! Brickbord Artwood, Nytt! Tibetanskt fårskinn.
Vedkorg från Artwood och tripodlampa från Lighthouse Interiör.

Nyhet! Mycket prisvärda muggar för te och kaffe samt skålar, allt i ekologisk bambu. 
Tål maskindisk och används en hel del på kaféer, undvik mikrovågsugn.

Howardsoffa Englesson, pläd Klippan Bergå, kuddar Linum. Fåtöljen i oljad ek med klädd 
sits och rygg är från Englesson. Soffbordet och det lilla runda lampbordet i massiv oljad ek 
är från SBNord, precis som det vita ovala avställningsbordet på hjul.Byrån i bakgrunden är 
ur Englessons modulskåpsserie. Lampan på byrån görs av Bengt och Lotta. Det engelskt 
röda vitrinskåpet bredvid är även det från Englesson.

Sommartid - en av Ekelunds vackra 
löpare.

Onödiga men väl så glada och 
uppiggande badgummor och -gubbar.

Nu även härliga morgonrockar från 
Craft Collective - deras ljuvliga 
ekologiska handdukar säljer vi 
sedan ett och ett halvt år tillbaka.

Nyhet! Tv-kannor i härliga färger som matchar kaffe- och temuggarna i bambu.

Nova-soffa. Den finns även som fåtölj.

Sjömärken i miniatyr tillverkade av yrkes-
fiskaren Gösta Johansson från Västkusten. 
Han tillverkar även de sjömärken i 
naturlig storlek som säljs på Akeba sedan 
ett antal år tillbaka.


