
Roslagsliv 98 Roslagsliv

A n k i  h A r  o r d e t

Akeba

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

Vi söker PERSONAL 
till sommaren och extra på helger!

Våra 2 fantastiska medhjälpare – Karin och Caroline – slutar  samtidigt.  
Dags för dem att gå vidare i livet . Universitetsstudier i Stockholm 
och utlands resor – svårt att hinna med fler somrar och helger på 

AKEBA. Tack för allt och  lycka till i fortsättningen båda två!
Därför söker vi ny extrapersonal för sommar- och helgjobb.

Skicka eller kom in med din CV till AKEBA. Du får gärna ringa Anki
också på tel 0704955779.  Deadline har vi satt till den 16 april.

VILL DU 
HA HJÄLP MED 
INREDNING?

Ring Anki på 0704955779, alt maila eller kom in i butiken. 
Många jättetrevliga  och inspirerande  samarbeten med 

nöjda kunder har det blivit under åren!

Text och foto: anki Belsander

Vi har flyttat från Stångberga 
före detta skola efter 40 år av 

småföretagande med snickeri, butik 
och familjebildning på samma plats. 
Nog förstod vi att det skulle bli en 
tuff resa men situationen vi befann 
oss i tömde alla våra krafter och ty-
värr mycket av reserven också.  Nu 
är det klart! Framåt mot nya djärva 
mål, som man så tappert uttrycker 
sig. Det känns jätteskönt idag.  Ve-
mod och nostalgi uteblev. Bara så 
himla skönt när det var över. 

Vart vi tog vägen då? Till en mycket 
ljus och härlig lägenhet i övervå-
ningen på den villa, där jag tar emot 
möbelleveranser. I Stångberga levde 
vi på 400 kvadratmeter plus uthus. 
Här har vi krympt till cirka 170 plus 
uthus.  För oss var det ypperligt att 
dra ner på ytan någorlunda måttligt 
i första omgången.  Vi har kastat 
massor och gett bort en del. Ändå 
har vi fyllt varenda vrå i husen med 
prylar.   

Var kom de ifrån? När skaffade vi 
dem? Jag lägger dessa tankar bakom 
mig nu.

På det nya stället har vi lyckats få 
plats med de flesta av de möbler vi 
ville ha med oss, många ritade av oss 
själva och tillverkade i vårt eget snick-
eri på 80- och 90-talet blandat med 
alster från Danmark, Italien och Kina 
bland annat.  Det är möbler av oer-
hört hög kvalitet som jag tycker lika 
mycket om idag som då.  I alla år har 
jag varit mycket svag för oljad björk 
och övriga nordiska träslag samt sten, 
smide och allt vad naturmaterial heter, 
detta oavsett vad som varit trendigt.  

Huset i Stångberga från 1890-ta-
let är och var oerhört gediget med 
timmerväggar, massiva spegeldörrar, 
breda golvtiljor varav många origi-
nal, synliga stockar i vardagsrummet 
med mera.  Det nya huset är inte av 
samma höga kvalitet men ljusinsläp-
pet är desto bättre. Var sak har sin 
tid och det gäller att vara här och nu 
och njuta av stunden, fina ord som 
jag personligen har stor respekt för.

På grund av flytten har jag varit 
alltför oengagerad i Akeba i början 
av detta år men nu är jag på gång 
igen. Det har ändå varit ok att ägna 

minimal tid åt företaget den här pe-
rioden. Dels är det lågsäsong i bör-
jan av året och dessutom är Susanne, 
som arbetar i butiken, så kompetent 
och duktig så jag kan känna mig 
lugn.

Nu trillar nyheterna för våren in 
och det är riktigt fina varor som 
har kommit och kommer framöver, 
bland annat frotté från RikkiTikki i 
milda, vackra färger, underbara sil-
versmycken från Louise Kragh från 
Danmark, läckra kryddkvarnar med 
mera. Fler nyheter är på gång.   Ny 
möbelleverantör är norska Brunstad, 

en soffa ur deras mycket flexibla Sys-
tem + är på plats. Om några veckor 
får vi in deras Delta-fåtölj också.  Ny-
heter från Englesson och Furninova 
samt Rowico är också på gång.  Ni 
hör, det rör sig på Akeba som vanligt. 

Välkomna in! /Anki

och så var det mars, den första bräckliga 
vårmånaden. Nu får vi nya krafter i och med 
naturens uppvaknande och det ihärdiga 
ljuset. så härligt.

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

Barnens våningssäng blev till garderob.

Matplatsen på nya boendet.

En bit av kök och vardagsrum i Stångberga.

Del av vardagsrum i Stångberga.

Brunstad Delta gungstol. System + Brunstad. Kryddkvarnar

Del av vardagsrummet i nya boendet.

Mattavdelningen växer rejält. Rikki Tikki frotté.

Akeba

var sak har sin tid 
och det gäller att 
vara här och nu och 
njuta av stunden.

Billborgsgatan 1, Norrtälje • Tidsbest. 0176-109 00 • Öppet: Vard 10-18 • Lörd stängt
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SOMMARERBJUDANDE!
Köp progressiva glasögon och få 
progressiva solglasögon på köpet! 

Pris från 1.995:-. 

Jämför oss gärna – Vi tål det - Du tjänar på det!
(gäller 15/5-15/7,  ej i kombination med andra rabatter)

Norrtälje Billborgsgatan 1 • Tidsbest. 0176-109 00 • Öppet vardagar 10–18
Åkersberga Rallarvägen 8 (i Willyshuset) • Tidsbest. 08-540 220 05 • Öppet vardagar 10–18.

Hallstavik Norra Uppsalavägen 7 • Tidsbest 0175-20025 • Öppet vardagar 10–18.

Välkommen in!

30% på transitionglas (glas som mörknar 
i solen) Gäller progressiva, enkelslipade och 
bifokala premiumglas 1–29 april.

Max Factor eVeNt
Make up artist från Max Factor kommer hit och ger sminktips för 
glasögonbärare! 5 april Åkersberga 10.30-13.30, Norrtälje 15-18

Vi ger dig 
  helheten!

Estunavägen 13, 761 51 Norrtälje. Tel: 0176-756 00
www.roslagsbil.se


