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Englesson
dagarrabatt på

Trämöbler
25 juni - 31 augusti 2016

10%

Det är något speciellt med att inreda sitt hem. Ett hem att umgås och leva i under många år. Med Englesson möbler kan du alltid känna dig 
trygg i ditt val av möbler. I över 50 år har familjeföretaget Englesson i Djursholm tillverkat svenskdesignade möbler kända för sin höga kvalitet. 
Varje möbel byggs för hand i vår egen möbelfabrik, med komponenter av högsta kvalitet. Erbjudandet omfattar alla våra trämöbler i klassisk 
stil för vardagsrum, matrum och sovrum. Med Englesson möbler skapar du ett samstämt och harmoniskt hem i en stil som är lika personlig 
som ombonad, funktionell och vacker. 

Möbler för hela ditt hem!

G
äller träm

öbler inkl. tygklädda sitsar m
en ej stoppm

öbler.

www.englesson.se
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Vill du ha hjälp 
med inredning av 

hela eller delar av ditt 
hem? Kontakta Anki 

070-495 57 79 
anki@akeba.se

anKi haR oRdeT

Text & foto: anki Belsander

När du får det här numret av 
Roslagsliv i din hand är vi 

redan i mitten av juli, men artikeln 
är skriven den 30 juni. Förra helgen 
firade de flesta av oss midsommar. 
Samtalsämne nummer ett i detta 
avlånga land – vädret – överraskade 
positivt.  Sol, bad, sill, nubbe, kran-
sar i håret, dans kring midsommar-
stången, jordgubbstårta – epitet som 
i större eller mindre mängder hör 
hemma, när vi svenskar firar just 
midsommar. Ljusa nätter, sju sorters 
blommor under kudden. Allt detta 
för att fira sommarsolståndet – när 
solen står som högst och vi i mörka 
Norden får njuta maximalt av det så 

välbehövliga ljuset. I år fick vi alla 
här uppe ta del av värmen och solen 
– gör gott för hälsan och välbefin-
nandet. 

I Norrtälje har högsäsongen för-
siktigtvis börjat märkas, men den 
stora tillströmningen har inte kom-
mit igång i skrivandets stund. Bygg-
nationen i hamnen hindrar till viss 

del det naturliga stråket genom stan 
ner till Societetsparken och prome-
naden över bron och vidare. Parke-
ringsplatserna är färre. Handelssta-
den och kommunen har dock gjort 
sitt bästa för att skapa platser runt 
om i staden som ersättning för dessa.

Tips: Ta en promenad längs ån från 
hamnen och uppåt stan - det år såå 
vackert och välplanerat med bryggor 
och trädäck, glassbar, café, grönska, 
porlande vatten och spektakulär 
konst utplacerad i ån. Titta gärna 
på byggnationen nere i hamnen - 
spännande projekt. Det kommer 
att bli super när det står färdigt. Jag 
är helt övertygad om det. Norrtälje 
är verkligen en stad där det händer 
mycket positivt - expansionen känns 
rätt och husen som uppförs är på det 
hela taget mycket fräscha. 

Jag hoppas att du som kund lyckas 
hitta dig en parkeringsplats, så att vi 
får träffa dig i våra butiker som van-
ligt även denna sommar. På Akeba 
har vi laddat med varor och lagt vinn 
om att presentera dem så tydligt och 
smakfullt som möjligt på den be-
gränsade ytan, 300m2. Jag tycker vi 
har lyckats jättebra och känner mig 
full av tillförsikt inför mötet med 
alla gamla och nya kunder.

Som du ser på helsidan härintill så 
har vi tio procent sommarerbjudan-
de på Englessons hela sortiment av 
trämöbler (gäller allt, och självklart 
också det som vi inte visar i buti-
ken). Inte nog med det – Brunstad, 
detta kvalitetsmärke med norskt 
sigill – lämnar också sommarglada 
rabatter. Vid beställning av fåtölj 
Delta, Sting, Smile och Amanda får 
du en tillhörande fotpall på köpet. 
Och om du beställer någon av Brun-
stads soffor får du 15 procent rabatt 
på denna. Erbjudandena gäller fram 
till och med 7 augusti.

Som en av cirka åtta till tio åter-
försäljare i hela vårt avlånga land kan 
vi nu visa Furninovas Pi-collection – 
soffan heter Edith- i ett samarbete 
mellan Plaza Interiör och Furninova. 
Måste ses.

Det känns riktigt stimulerande 
att kunna erbjuda kvalitetsmöblerna 
ovan till attraktiva priser. Vi leve-
rerar runt hela Stockholm. Vi på 
AKEBA ser fram emot att ha dig hos 
oss som besökare och kund. Och du 
vet väl att om du behöver hjälp och 
tips med inredning, så tala med mig 
– Anki.  Jag har många nöjda kunder 
i mitt register.

Akeba startade 1976 och firar 
40 år i år.
Välkommen in!

Fladdermusfåtölj i svart alt brunt skinn.

NYTT!  Gysinge Linoljesåpa, tjärtvål.

NYTT i kökshörnan: olja, balsamvinaigre, 
spice rub.

NYTT! Nätt, skön fåtölj i svart alt brunt 
skinn. Mycket prisvärd.

Läckert till bastun.

Tändsticksfodral,   
NYA, glidfria, brickor 

Kristina Stark.

NYTT! Spillkummar 
Kristina Stark  

– 4 färger, 2 storlekar.

Stengodsservis 
från Portugal.

i år fick vi alla 
här uppe ta del 

av värmen och solen – gör 
gott för hälsan och välbe-
finnandet. 

högsäsong!


