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Anki har ordet

Behöver du hjälp med

Kristina Stark – nyhet.

N o rr t ä l j e m u s e u m
o c h ko n s t h a l l

INREDNING?

– läs gärna det här!

Nyhet: Bad och plädar

Formexmässan
Text och foto: Anki Belsander

I

tre dagar gick Susanne och jag
på Formexmässan. Jag kan inte
påstå att det är någon speciell trend
just nu, alla kan hitta något som passar den egna smaken. Färger som
återkommer relativt mycket är blått,
både ljusare gråblå toner och marint,
mild rosa och sandfärgat.
Vi kommer att sätta upp en köks-

avdelning igen, det var ett antal år
sedan sist. Det känns oerhört spännande. Nu som då är det meningen
att du som kund ska kunna hitta litet
annorlunda köksartiklar, sådant som
inte finns hos stora kedjor och andra
större marknadsplatser, hos oss. Ommöblering kommer att ske och vi är
riktigt peppade och fulla av kreativitet. Tidsmässigt är vi dock i skrivande
stund inte klara med planeringen.

En ny leverantör, Leva, var mässans

starkaste behållning för mig personligen. Denna lilla monter var totalproppad med energi. Grundaren av
förvaringskedjan Granit, som idag
består av 19 butiker, heter Susanne
och hon sålde företaget för några år
sedan och flyttade med sin familj till
en gammal gård på Gotland. Där
har hon startat upp en charmerande
verksamhet: tillverkning av hängare
i olika storlekar, hatt- och skohyllor
och annat i obehandlat järn i enkla

Hängande ljusampel.

rena former. Dessutom framställer
hon örtteer, bakar kakor, maränger,
müsli, kryddor, anteckningsböcker
med mera. Det mesta ekologiskt.
Allt är enkelt och stilrent förpackat
i brunpapp och cellofan. Kryddorna
ligger i vanliga burkar med skruvlock. Konceptet är så naturnära,
enkelt, icke tillkrånglat och följaktligen vackert så jag kände direkt, att
de tagit fram produkter helt anpassade för Akeba. Det sa bara klick!
Vi letar ny smyckesleverantör. Hittar vi någon vi blir riktigt förtjusta i,
så är det toppen. Annars får det vara.
Och plötsligt fanns denna leverantör
framför våra ögon, Louise Kragh heter
smyckeskonstnären, en danska som är
mycket omtyckt och efterfrågad i sitt
hemland sedan flera år. Hennes nätta
smycken tillverkas i silver, pläterat
guld och svart: örhängen, armband
och halsband. Sortimentet kommer
att finnas på Akeba lagom till påsk.
Jag är mycket stolt och glad över det.
En underbar badrumsserie, frottéhanddukar, tvålfat, tandborstmuggar och toalettrullehållare, i mycket
tilltalande kulörer kommer också
framöver, även detta från en dansk
leverantör.

Formextorget

Under åren har många kunder tagit min hjälp
att inreda sina hem – helt eller delvis.
Sommarhus, lägenheter, villor , restauranger, caféer.
Ett exempel är Åtellet i Norrtälje.
Jag hjälper mer än gärna till. Välkommen till butiken eller
ring 0176-19069 alt 070-4955779.
Hälsningar Anki
Öppettider: Tisdag-Fredag 10–18 • Lördag 10–15
Posthusgatan 4 Norrtälje Telefon 0176-190 69 www.akeba.se

Chamois textil

Vi är riktigt nöjda
med våra ansträngningar på mässan
och tycker verkligen, att vi
vaskat fram det ena guldkornet efter det andra.

Mässans vackraste monter igen!
Axlings Linne.

Leva, se artikeln. Nyhet.

Muubs, effektfulla strålampor
till förmånliga priser. Nyhet.

Läcker, mycket stram och stilren

servis av Kristina Stark är ytterligare
en av vårens nyheter på Akeba.
Vi är riktigt nöjda med våra ansträngningar på mässan och tycker
verkligen, att vi vaskat fram det ena
guldkornet efter det andra.
Ska bli härligt att få in allt nytt
framöver och att få visa våra kunder
allt vackert och funktionellt.
Lev väl, vi hörs om en månad igen!
/Anki

Muubs, ljuslyktor i trä med läderhandtag,
supersnygga. Nyhet.

Akeba

Marint, fyrtema.

Tipsar om inredning.
Posthusgatan 4, Norrtälje
Telefon 0176-190 69
www.akeba.se info@akeba.se
Öppet: mån–fre 10–18 samt
lör 10–15

När besiktigade du dina
avloppsrör senast?
Ett bra sätt att kontrollera
status på sina ledningar är
att TV-inspektera dom.
På så sätt kan man slippa
oönskade överaskningar
och merkostnader.

Norrtälje Konsthall och Norrtälje Museum
Öppettider
Tisdag 12–17, Onsdag 12–19, Torsdag-fredag 12–17, Lördag-söndag 12–16
Måndag stängt. Galles gränd 7, Norrtälje. Telefon 0176 714 09

utställningar
Vi erbjuder flera visningar till fri entré, konstnärsmöten, workshops, kurser, föreläsningar, debatter och konserter. Samtalet
är grunden i mötet med publiken och i samtalet ges tid för
reflektion, diskussion, ifrågasättande, skratt och förundran.
I anslutning till varje utställning finns ett informationsmaterial
om konstnärerna och texter om utställningen.
Barnens fredagsverkstad
Fredag 29 januari – Porträtt och monster med Hanna
Vi ritar med tuschpennor direkt på en spegel och sedan
trycker med fuktigt papper.
Fredag 5 februari – Återvinningsworkshop med Jeanette
Vi bygger instrument av gamla förpackningar.:
Fredag 12 februari – Alla hjärtansdagpyssel med Hanna

Vi på Veolia erbjuder
inspektioner av samtliga
avloppsledningar.
Om vi skulle hitta några fel
på ledningarna så erbjuder
vi en helhetslösning samt
en åtgärdsplan.

Söndag 14 februari är det alla hjärtans dag. Vi gör allt från
flaggor, kort, och armband av olika material.
Fredag 19 februari – Skuggspelsteater med Jeanette
Vi gör enkla skuggspelsdockor och spelar upp en liten teater.
Fredag 26 februari – Vi gör masker! Med Hanna
Vem döljer sig bakom masken? Inspireras av olika exempel och
skapa en eller flera masker.
Program
Förutom konsthallens egna visningar finns också möjlighet att
besöka andra program och evenemang.

Aktuell information finns på www.norrtalje.se

