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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

Tänk att det är 40 år sedan som vi, Tommy och jag,  
registrerade in vår firma aKEBa. Under de senaste cirka 
20 åren är det jag som själv drivit företaget, efter att vi 
1996 la ner vårt möbelsnickeri där vi gjorde styckemöbler 
på beställning.

Många av de kunder som an-
litade oss på 80- och 90-ta-

let, och även deras barn, har fortsatt 
att vara AKEBA trogna.  De besö-
ker oss, vi får oss en pratstund och 
ofta lämnar de butiken med någon 
fin vara som var svår att motstå eller 
med en möbelbeställning i väskan.

Jag roade mig häromsistens med 
att bläddra igenom många av de 
inredningsprojekt som jag arbe-

tat med de senaste tio åren. Det är 
riktigt många!  Och alla kunderna 
bakom projekten har varit så olika 
och så trevliga att ha att göra med.  
Det är livskvalitet.

Och nu till idag – Carpe diem.

Jag började denna fantastiska för-
sommarmorgon med att åka en mil 
till min kajak, som ligger på en tomt 
vid Garnsviken mellan Brottby och 
Åkersberga. Jag gav mig ut i den 
fantastiska morgonen och närmade 
mig snart en lång smal sträcka med 
vass på båda sidor. Hela tiden var jag 
omgiven av:

– frånvaron av ljud orsakade av 
oss människor 
–  fåglar: sädesärlor, svalor, måsar 
och en trana som tog till flykten 
när den fick se mig  
– starkt kvittrande och tjattrande 
fåglar inne i vassen som inte syntes 
men hördes desto mer 
– småfiskar som hoppade upp och 
ner i vattenytan 
– insekter som hoppade fram på 
vattenytan

Upplevelsen och den ro som infin-
ner sig är total. Närheten till natu-
ren när man sitter i sin kajak ensam 

och känner sig innesluten av den är 
helt magisk.

Väl tillbaka till bryggan och iland-
stigning igen bredde jag ut min yoga 
matta på bryggan och utövade mitt 
inövade yogapass med den glitt-
rande vattenytan i synfältet. När det 
väl var avklarat tog jag mig ett dopp 
bland näckrosblad och blåmusslor. 
Den styrkan som en sådan morgon 
ger går inte att beskriva – det måste 
upplevas.  Att ta in naturen och det 

goda i livet med alla sinnen och bara 
njuta, det är LIVET.

Jobbresultatet blir superbra sådana 
här dagar.

Som vanligt inför sommaren har 
många nya varor kommit till bu-
tiken, både möbler och details. Vi 
packar upp och prismärker för fullt. 
Allt i väntan på dig och alla andra 
som besöker oss i Norrtälje i sommar.   
Stort välkommen till AKEBA!
Anki

aNKi HaR oRDET

Det goda i livet

NYA möbler på plats i butiken! Sommarskor från Calou.

Fotogenlampor från 
Karlskrona Lampfabrik.

Nytt! Pärlemovaser  
från Kähler.

Silversmycken av danskan 
Louise Kragh.

Del av marina avdelningen.

NYTT! Paradisverkstan nu på AKEBA.Fyrar med elbelysning.

Brandfiltar etc från Tradingbox.

 Fågelbon och handsnidade träfåglar.

Närheten till  
naturen när man 

sitter i sin kajak ensam och 
känner sig innesluten av 
den är helt magisk.


