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Anki har ordet
N

u är det högsäsong i Norrtälje
och Roslagen. Sommaren är här
och med den kommer ni, alla välkomna
sommargäster, till stan. Vädret har inte
visat sig från sin allra bästa sida den här
våren och försommaren. Jag hoppas
dock att solen skiner och vattnet är badbart när denna tidning kommer ut.
Norrtälje stadskärna blir bara bättre
och bättre. Längs ån var det i det närmaste klart med det charmiga promenadstråket med sköna rastplatser redan
förra sommaren.
Längst ner på Tillfällegatan ligger nu
kullerstenarna och förhöjer gatans intryck.
Barer, caféer och restauranger med
många uteserveringar höjer stämningen
i gatubilden. Affärerna är fyllda med
attraktiva varor.

Getingfångare

Betonggrodor för trädgården.

Skapandekraft från Ekelund/Linneväveriet.

Formen är så vacker
och proportionerna
oklanderliga, stora
ord men de kommer direkt
från hjärtat.

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

Välkommen till AKEBAs Englessondagar!
Vi lämnar 10% på hela Englessons sortiment av stoppmöbler t o m 31 augusti.*

På Akeba är sorti-

En sko- och klädeshylla för hallen är en
annan praktisk och jättesnygg ny möbel
från Gad. Den går att få i björk eller ek
och är fristående vilket innebär att inga
hål behöver borras i väggen.
Soffbord Bläse ellips i oljad ek med
gotländsk kalkstensskiva är en klassiker
som är tillbaka hos oss igen.
Även i år säljer vi de tuffa Spaghettistolarna från Italien, som är hantverks-

*Gäller ej redan nersatta varor

So
2. chemm
00 ck ar
! -

Frukter från Pottery Pot.
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Jøtul F373 vit

24.500 kr | 1.117 kr/mån

0:

mentet som vanligt
noga utvalt, kvalitet
och attraktionskraft
är viktigt för oss i vår
inbjudande miljö. Alla
ska känna sig välkomna
hos oss.
Som du säkert redan vet
marknadsför vi en hel del svensktillverkade kvalitetsmöbler. En leverantör som vi har samarbetat med alltsedan
de startade sitt snickeri på 80-talet är
Gad, gotländska hantverksmöbler som
är oerhört genomtänkta och välgjorda
med en i mitt tycke fantastisk, tidlös design. Under en kort period har vi varit
utan utställningsmöbler från Gad. Men
nu är de åter på plats, bland annat deras
nya vitrinskåp Övide som vi valt att ta
in i delvis blåmålad björk och som går
att få i massor av färger och i träslagen
ek och björk.
Formen är så vacker och proportionerna oklanderliga, stora ord men de
kommer direkt från hjärtat.

Öppettider: Måndag-Fredag 10–18 • Lördag 10–15
Posthusgatan 4 Norrtälje Telefon 0176-190 69 www.akeba.se

Soffbord Bläse.

Sko- och klädeshylla Hangvar.

Vitrinskåp Övide.
Spaghettistolarna från Italien
finns i många olika färger.

mässigt flätade i många olika färger.
Riktigt sköna med en fotpall att fälla ut
när så önskas.
De spännande frukterna från Pottery
Pot i olika storlekar är tillverkade i Holland
i ett väderbeständigt glasfibermaterial och
lackade med billack. De lämpar sig alldeles utmärkt att placera som dekoration

utomhus. Mycket vackra och stilrena.
En kul dekoration att ställa i trädgården är våra betonggrodor, en tunn och
en korpulent.
Packade just upp härliga getingfångare i vackert rustikt glas häromdagen.
En höjdare att ställa på utebordet. Jag
vet att vi sålde liknande för cirka 25 år
sedan. Nu är de här igen, hurra!

Ekelund/Linneväveriet är en leverantör som vi med glädje representerar
ända sedan 70-talet. Ett gott betyg till
deras höga kvalitet och skapandekraft.
Jag kan fortsätta länge och tala gott
om våra fina leverantörer. Men du som
besöker oss ser att det är klass och noga
utvalt.
I förra numret berättade jag mycket
om inredningsbiten. Jag hoppas att allt
fler av er inser att om ni vill ha tips, råd
och hjälp med inredning så är ni välkomna att kontakta mig. Många kunder har det blivit som tagit min hjälp
under åren, både privata och offentliga.
Trevlig sommar i Roslagen !
/Anki på Akeba

Jøtul F500

21.500 kr | 987 kr/mån

Jøtul F3

13.900 kr | 656 kr/mån

Eldabutiken Norrtälje Söderlinds vedspisar

Storstensvägen 6 (bredvid Byggmax). Tel: 0176-142 00
Mån-Tors 10-18 l Fre 10-17 l Lör 11-14 www.eldabutiken.se
Stängt lördagar mellan 16 juni- 20 aug samt V.29

Jøtul F100

11.800 kr | 565 kr/mån

