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Så länge och så varmt, näst intill 
otroligt. Vi nordbor saktar ner på 

stegen, rör oss i ultrarapid som om vi 
vore på sydliga breddgrader och det här 
hemma! Badvattnet är 20-26 grader och 
i luften 28-31. Brunbrända kroppar rör 
sig överallt i staden.

Jag är rejält förvånad över att så 
många orkar ägna sig åt shopping i vär-
men. Men vad gör man när den soliga 
och stekheta perioden bara dröjer sig 
kvar? Man kan inte och orkar inte ligga 

på stranden hur många dagar som helst.
Kaféerna är välfyllda av semesterfi-

rande turister och Norrtäljebor som sla-
git sig ner för en stunds vila och för att 
insupa atmosfären och betrakta folklivet 
i staden. 

Kassaapparaterna arbetar för hög-
tryck och vi häller i oss rejält med vatten 
för att orka med de långa heta arbetsda-
garna. Många kunder undrar om vi inte 
får någon semester, ska vi jobba så här 
hela sommaren? 

Jag lovar, det är nu på sommaren som 
det är extra kul att arbeta här i staden.  
Mötena med alla lediga, avslappnade se-
mesterfirare, trycket i butiken är riktigt 
stimulerande. 

Sommaren lär ta slut även i år och 
staden kommer att återgå till höst- och 
vintertillstånd precis som varje år tidi-
gare. Då är det dags för semester för 
många av oss som jobbar i butikerna.

Det känns som om vi får hit fler och 
fler besökare från andra länder: norr-
män, danskar, tyskar, holländare, frans-
män, engelsmän, en och annan austra-
liensare och amerikan för att nämna 
några.  Det är riktigt bra. Vi har en stad 
som vi kan vara stolta över att visa upp 
med en omvärld av skärgårdsnatur som 
är fantastisk. 

Häromdagen paraderade traktorklub-
ben Posthusgatan upp till och förbi Sto-
ra Torget. Traktorer och mindre lastbilar 

modell äldre, den ena mer fascinerande 
att skåda än den andra. Det var lastbi-
lar som gått i trafik mellan gårdarna för 
att hämta mjölken med gammaldags 
mjölktunnor på flaket, ett flak där man 
inte kan fälla lemmarna.  Här krävdes 
det starka muskler för att bära karen upp 
och ner från flaket. Då behövdes inget 
gym!  Någon stannade på gatan utanför 
Akeba och öppnade på motorhuven för 
att fylla på kylarvätska i värmen innan 
ekipaget så sakteliga fortsatte de sista 50 
metrarna upp till torget. Det var kö hela 
gatan igenom av dessa traktorer. Riktigt 
gemytlig uppvisning. Mer sådant!

Innan det riktiga trycket kommit 
igång i staden var vi i Antibes och pas-
sade då på att besöka Korsika några da-
gar för tredje gången.  Korsika är det 
vackraste och mest rogivande och om-
växlande jag har upplevt. Den mycket 
varierande naturen med höga spetsiga 

Akeba

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

Anki har ordet

Anki Belsander.

När jag skriver dessa rader är vi mitt uppe i högsäsongen i 
Norrtälje, i två bemärkelser: högsommarväder och massor av 
människor i staden.
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berg, olika bergarter- och formationer, 
betes- och odlingsmarker, vackra strän-
der och fascinerande byar och städer i 
kombination med god och ofta lokal 
mat och dryck gör ön så attraktiv.

Vi vandrade på en jättevacker högpla-
tå, där kor, hästar och brun/svarta gri-
sar, en blandning av tam- och vildsvin, 
betade fritt på ängar med frodigt grönt 
gräs och små rännilar av vatten och 
blomsterprakt. Nästa dag var vi uppe i 
bergen och vandrade för att dagen där-
på spela golf på en bana som går längs 
havet på en platå strax utanför staden 
Bonifacio på södra delen av ön. Otroligt 
vacker och spännande golfrunda med 
vidunderlig utsikt.  Jag rekommenderar 
varmt ett eller flera besök på denna fan-
tastiska ö.

I nästa nummer av tidningen kom-
mer jag att skriva om Formexmässan. 
Till dess – ha en fortsatt skön sommar!

Mjölkbil - modell äldre.Trångt på vägen idag.             På högplatån.

BonifacioVandring mot Le Trou.

Konferens • Spa • Weekend• Fest • Bröllop
 

Hotell Havsbaden 0175-309 30
 info@hotellhavsbaden.se
www.hotellhavsbaden.se

Det vill vi fira med erbjudanden, hotellpaket och jubileumskvällar hela hösten!

20% på våra behandlingar! (Gäller mån-tors innan kl 16 t o m 31/12, 2014. Uppge bokningskod Jubileum) 

Jubileumskväll med Èminence, BareMinerals & Decléor. Torsdag 4/9, 17.30-21.00 150 kronor.

Se hemsida och facebook för senaste information om våra jubileumskvällar & paket!
OBS! Föranmälan senast 2 dagar innan (begränsat antal platser!) 
Skicka mail till spa@hotellhavsbaden.se eller ring 0175-309 30 eller tacka ja i vårt facebook-evenemang!

Havsbaden SPA 10 år!

Lördag 4 oktober Tisdag 4 november Torsdag 4 december

Övernatta med vårt jubileumspaket 
så skämmer vi bort er lite extra! 
Cilla Hector spelar och sjunger i 

pianobaren under kvällen. 

17.30-21.00
Höstmys & trender

17.30-21.00
Julklappskväll & glögg

Julklappstipsen står
uppdukade denn kväll!

ÖPPET: Vardag 9-17 
Lör/Sön/Helgdag 9-16

Rosor och klängväxter

50% rabatt

Väg 77 Mellan Rimbo och Norrtälje
Uppfart bredvid Tusen Ting ”Brandbilen”  

Tel 0175- 606 07 • Instagram: @wallbytradgard
Facebook: www.facebook.com/wallbytradgard

Gilla oss på facebook & följ oss på instagram
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