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Anki har ordet
Text och foto: Anki Belsander

Nytt på AKEBA! 
Härligt lergods 
från Marocko 

Nytt på AKEBA! 

SOUL-serien
åter på Akeba
– en kvalitet 
som slår det 
mesta!

Svenska träsko-skor.
Både snygga och sköna!

Ljusstakar och
manschetter
att kombinera
fritt från 
Ernst!

Fodrade vantar, 
svensk tillverkning

Nytt på 
AKEBA!

Posthusgatan 4, Norrtälje • 0176-190 69 • www.akeba.se
Fr o m 1:a advent fram till jul har vi öppet varje dag! Se Norrtälje Handelsstads öppettider.

Välkommen in till
JULEN PÅ AKEBA!

Anki, Susanne & övrig personal

Vill du ha hjälp 
med inredning av 

hela eller delar av ditt 
hem? Kontakta Anki 

070-495 57 79 
anki@akeba.se

Text och foto: Anki Belsander

Ännu en månad har passerat. De 
vandrande damerna som jag be-

rättade om i förra numret har nu varit 
och hälsat på mig i Antibes några dagar. 
Det blev hur lyckat som helst. Starka 
kvinnor med massor av spännande att 
delge om sina innehållsrika liv. Det var 
så givande. Mycket skratt och många 
glada miner blev det. 

Bland annat gjorde vi en utflykt till 
Courmes, en medeltida by i en dalgång 
uppe i bergen med 60 invånare, ett 
borgmästeri, en kyrka och ett Auberge 
med ett gott kök och hela fem rum. Dit 
kom vi uppklädda för middag på kväl-
len. Jag hade bokat Franco, som gärna 
körde oss alla åtta i sin rymliga bil. Vi 
sov över och ockuperade genom det fyra 
femtedelar av rummen. Nästa morgon 
blev det bergsvandring efter frukost i 
några timmar. Så vackert och skönt. Väl 
tillbaka till Auberget avnjöt vi en god 
lunch innan Franco tog oss tillbaks till 
Antibes efter ett intensivt dygn.

En dag körde han oss till Cap Fer-
rat där vi vandrade runt halvön längs 
branta stup med läckra villor på slutt-

ningarna och avslutade med ett skönt 
dopp i det 23-gradiga vattnet innan vi 
lunchade på en av alla de små restau-
rangerna i hamnen.

På vägen hem åkte vi upp till en 
mycket vacker medeltida by, Eze, där 
vi vandrade runt i gränderna, gick in 
på det läckra Hotel Chevre d´Or med 
utsikt över hela bukten utanför och tog 
ett glas vin i eftermiddagssolen högt där 
uppe. Magiskt. Lyckat från början till 
slut. 

Akebas nya hemsida ligger nu ute på 
nätet. Vi lägger in bilder och text undan 
för undan. Jag känner mig riktigt nöjd 
och glad för att jag äntligen tagit mig 
samman vad gäller detta jobb.

Visningslägenheten som jag berättade 
om i förra numret på Posthusgatan 10 
är nu i det närmaste helt klar. 

Jättefina julklappar finns nu på plats 
i butiken som är rejält julpyntad. Jag 
hoppas att många av er kunder även i 
år kommer att besöka stadskärnan och 

göra delar av era julklappsinköp i buti-
kerna i staden.  Vi är väl värda era besök 
och jag tror mig kunna tala för de flesta 
av oss när jag skriver att vi är upp över 
öronen laddade med bra varor inför jul-
handeln.

Tyvärr är problemet med parkerings-
platser inte löst ännu men om det är 
fullt på parkeringarna inne i staden, 
brukar det gå bra att parkera i hamnen. 
Hett tips!

Jag vill passa på att be alla som jobbar 
i staden och ockuperar innerstadsparke-
ringarna att tänka till lite och se till att 
ställa bilen en bit ifrån istället. Jag tror 
säkert att ni alla vill att kundflödet ska 
fungera i staden och detta är ett enkelt 
sätt att bidra till att främja handel och 
service så att stadskärnan hålls levande. 

Till helgen är det första advent. Ska 
bli jättemysigt. Vi tänder massor av ljus 
och spelar klassiska jullåtar, allt för att 
komma i stämning inför den stundande 
julen.

Välkomna in!

Anki Belsander.

Utsikt från Eze.

Anki har ordet
I en av de smala gränderna i Eze.Ulla och Solveig i gamla stan i Antibes.

Solnedgång i Juan Les Pins.

” Magiskt. Lyckat 
från början till slut. 


