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Anki har ordet

Inredning, mysfaktor
och härliga kunder
Text och foto: Anki Belsander

I

sju år, sedan denna tidskrift kom ut
första gången, har jag i varje nummer haft min givna uppgift: att åstadkomma artikeln Anki har ordet. Ibland
har tangenterna sprungit iväg långt före
mig och materialet är plötsligt klart.
Andra gånger blir jag lätt stressad, har
inga idéer, alldeles för mycket att göra,
är splittrad, har svårt att koncentrera
mig. Det där känner säkert många av er
igen, ingår på något vis i livet!
Men hittills har jag levererat och det i
rätt tid. Jag tycker självklart att uppgiften stimulerar. Jag trivs.
Den här gången vill jag berätta mer
ingående om vad Akeba sysslar med.
De flesta utav er vet nog att Akeba är
en inredningsbutik i centrala Norrtälje.
Vi säljer möbler och inredningsdetaljer av
hög kvalitet sedan nästan 40 år tillbaka.
Våra kunder är alltifrån ungdomar till
80-90-åringar. Det är ett gott betyg. Gärna svensktillverkade varor, där miljö och
ekologi spelar stor roll. Vi har dock varor
från många delar av världen i sortimentet.

Oavsett trender har vi vår grundsmak
och inställning, mycket naturmaterial
och hög mysfaktor. God kvalitet är viktigt. Vi lägger ner mycket själ i att hitta
varor som vi känner starkt för och som
passar in i Akebas stil. Man ska klart
känna att man är hos oss, när man besöker butiken.

God kvalitet är viktigt.
Vi lägger ner mycket
själ i att hitta varor
som vi känner starkt för och
som passar in…
Jag, Anki, ägnar mycket tid åt att tipsa kunder om inredning. Du kan vända
dig till mig om du inte får till ett rum
hemma. Detta även om du inte tänker
investera i nya möbler. Det kan handla
om att du kanske flyttat från en stor villa till en lägenhet. Har du svårt att få till
det på den trängre ytan, så hjälper jag
gärna till att försöka lösa situationen.
Vill du komplettera med möbel/
möbler i ditt hem och känner dig osä-

ker, så hör av dig. Vill du ha hjälp med
färgsättning på väggar, val av kakel,
klinkers och liknande: även här kan jag
vara behjälplig. Dessutom renoverar vi
gärna ditt hus med hjälp av skickliga
hantverkare som har hjälpt oss i många
projekt under cirka 15 års tid.
Du kanske bygger en helt ny kåk och
vill ha hjälp med allt ifrån materialval
och färgsättning till möblering, gardiner
och så vidare, det brinner jag också för.
Jag har förstått, att en del kunder bara
tror att de kan be om min hjälp när det
gäller stora jobb. Men jag finns här och
hjälper gärna till med det mesta vad gäller inredning.
Vad som är viktigt är dock att du gillar den stil vi har på Akeba. Då brukar
jag kunna göra ett bra jobb.
Det är mest privatpersoner som ber
om min hjälp. Det största mer offentliga projekt som jag gjort i Norrtälje är
Åtellet (2007-2009). Där var jag med
vid färgsättning, val av kakel och diverse
fast inredning samt möblerade och inredde hela Åtellet, från lounge/restau-

rang till rummen samt även utomhus.
Det var ett fantastiskt roligt och stimulerande projekt, som jag dessutom i efterhand har och har haft mycket glädje
av som referens och ansikte utåt.
Även restaurang Stället har jag inrett,
i en helt annan stil än Åtellet. Också det
ett härligt uppdrag.

ENGLESSONDAGAR
27 juni–31 augusti
10% på årets
NYHETER:

Vad butiken beträffar, så är den
knappt 300 kvadratmeter. Med tanke
på det stora sortiment som vi har, är
ytan i minsta laget. Det är jätteviktigt,
att du som kund tar hjälp av oss och frågar efter det du söker. Vi har så otroligt
mycket mer än det du ser, när du kommer in till oss.
Välkommen in, njut och ställ dina
frågor. Vi besvarar dem så gott vi kan.
Väl mött /Anki på Akeba

Soffa Carlton, stol Carlton,
metallbord Vanessa.
Dessutom erbjudande på
några sängmodeller
(fråga i butiken).

En av våra absolut största leverantörer sedan
väldigt många år! Hög kvalitet, härligt formspråk.

Zig Zag – mer än en pinnstol. 9 färger och läcker
design. Stolsdynor i flera utföranden.

www.akeba.se • 0176-190 69

Färgglada läsglasögon, styrka 1-3,5.
Läckra marockanska fat. →

Vill du ha hjälp
med inredning av
hela eller delar av ditt
hem? Kontakta Anki
070-495 57 79
anki@akeba.se

Frukter i olika storlekar tillverkade i Holland.
Material: glasfiber och powder stone.
Billackerade. Lämpar sig både för utom- och
inomhusbruk.
Marina löpare och handdukar från
Linneväveriet i Horred.
Sjömärken av Gösta Johansson. →

Riktigt kramgoa och säkra mjukisdjur.
Trevliga muggar i färg från danska Nordal.

Läckra svensktillverkade möbler.
Många färger/träslag och
kombinationer av trä och skinn.

Svensktillverkade möbler i massivträ och tavlor
i marin stil. Dessutom tuffa, marininspirerade
textilier i kraftig bomullscanvas.
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