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Nostalgiska koppar och skålar från Nordal till bra priser.

Anki har ordet
Text och foto: Anki Belsander

S

itter just nu på planet till Nice för
en vecka i Antibes. De första två
dagarna kommer jag att vara helt själv
med yoga, promenader, simning, tid till
kontemplation, idékläckning, slappa,
ja listan kan göras lång. Konstigt att så
fort man har ett par dagar helt allena
tror man att man ska hinna hur mycket
som helst. Man hinner mycket också
när man målmedvetet avverkar en aktivitet efter den andra. Låter jobbigt det
här kan du tycka men jag njuter varje
sekund. Det blir som en sorts ständigt
pågående mindfulness-sekvens.

SOUL-serien från Himla, deras absoluta flaggskepp, finns nu åter på Akeba.

Sen brakar det loss när sju förväntansfulla damer kommer och bor hos mig.
Jag har ordnat ett späckat program under fyra intensiva dagar, utflykter längs

kusten med långa promenader, besök i
bergsbyar, eftermiddag i gamla staden
i Antibes, middagar ute på restaurang
och hemma på altanen. Dessutom blir
det utflykt till en mindre by, Courmes
som ligger i en dalgång uppe i bergen
med cirka 80 invånare och eget borgmästeri. Ett Auberge med cirka sex rum,
där bor vi, äter gott och vandrar i bergen
under ett dygn. Damerna vänder hem
till Sverige efter en förhoppningsvis härlig vistelse på Rivieran.
Jag pustar ut glad och lycklig efter
häftig och glad gemenskap med mycket
skratt och lämnar Antibes en dag efter
damerna.
I nästa nummer får du veta hur det
var. Några fina bilder lär det också bli.

Åter på plats, fantasifulla dörrstoppare.

Hösten har varit oerhört vacker i
Sverige ett bra tag nu. Turisterna har
åkt hem men grupper av främst damer,
40-talister, besöker Norrtälje och håller
litet kommers igång.
Efter en bra sommar i butiken känns
det fint att under ett par månader kunna ta tag i projekt av allehanda slag som
ligger och väntar: Hemsidan är under
bearbetning, detta mitt dåliga samvete
som har pågått under flera år.
När jag kommer hem om en vecka
är det dags att inreda en visningslägenhet längre ner på Posthusgatan, ännu
en fastighet på vår gata byggs om till
bostadsrätter. Ska bli både spännande
och kul.

Nya möbler är på ingång i butiken
och vi möblerar om och fräschar upp
vår utställning. Leveranser av spännande details sker som vanligt.
Några projekt av olika storlek rul�lar på, bland annat ett stort jobb i en
gammal villa i norra Roslagen, där det
är mycket svårt att i dagsläget se hur stor
min insats kommer att bli.
Jag trivs med mitt liv och tycker det
är jättekul att komma hem igen och ta
tag i mina uppdrag och träffa Susanne i
butiken som alltid är lika glad och alert.
Vi hörs i november, ha det bra till
dess!

Det fina skåpet kommer från Nordal. Finns även i svart och off white.
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Axlings linne har fått en ännu mer framträdande plats i butiken.

Tänk att plocka fram denna fyndiga bricka varje dag, det gör säkert susen!

Craft Collection i nytt mönster. Handdukar tillverkade enligt gammal hantverkstradition i en
by i Turkiet, ekologisk serie.

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

Mark för handel och industri till salu!
Nu kan ni boka en tomt i valfri storlek på vårt nya område
i Mellingeholm. Marken ligger snett mitt emot Contiga,
efter Åkersbergavägen (skyltat).
Tillträde i slutet av 2015. För mer information – ring oss!

0176-66 68 00
Öronlappsfåtölj i kraftigt argentinskt skinn
finns i flera färger och även i fårskinn.

I stället för en tavla, en bit gammeldags
tapet i vackert mönster.

Nova fåtölj och soffa från Swedese, smycken för rummet och härlig sittkomfort för alla
åldrar. Detalj: välj gärna knapparna i ryggen i avvikande färg.

info@karlsviken.se

Anki Belsander.

