Nyhetsbrev 1 Februari

Hej!
Från och med februari kommer vi att ge ut ett digitalt nyhetsbrev i början av varje månad.
Nyhetsbrevet blir ytterligare ett sätt för oss att kommunicera med våra kunder och följare. Det är
tänkt att vara en kanal där vi kan presentera nyheter i butiken, speciella händelser, event vi har på
gång, vernissager och annat som berör verksamheten i Fröjel Retro & Design.
Vill du få nyhetsbrevet i din digitala brevlåda – eller vet du någon annan som skulle vilja ha det?
Kontakta då oss på info@frojelretro.se

PÅ GÅNG I FEBRUARI
•

•
•
•

Butiken i Visby är öppen onsdag-torsdag 12-18, fredag 12-17 samt lördag 11-15.
Vi kommer att ha stängt under perioden 14-17 februari då vi är på Antikmässan i
Stockholm.
Antikmässan i Stockholm går av stapeln 14-18 februari. Vi finns i monter C05:53
och ni är välkomna att besöka oss där. Vi kommer att lotta ut fribiljetter till mässan
via vår facebook-grupp
Från och med 1 februari kan man även få en kopp kaffe i butiken i Visby. Sitta ner
ett tag och ta det lugnt och kanske bläddra lite i någon av tidningarna som vi har.
Kom även ihåg att vi erbjuder frakt till fastlandet ifall ni inte själva kan ta med
sakerna från butiken i Visby. Riktpriset är 500 kronor per adress till Stockholm med
omnejd.

NYHETER I BUTIKEN

Vi har en fantastisk vas av Vicke
Lindstrand inne just nu. Den heter
Våren och ingår i hans serie av
årstidsvaser. Det är en stor och
väldigt ovanlig vas i jättefint skick.
Tillverkad av Kosta 1958-59.

Yngve Ekström är mest känd för sin stol Lamino. Just nu har vi också ett ovanligt
teak-sideboard signerat Yngve Ekström inne. Sideboardet är tillverkat av Troeds
under perioden 1956-58. Åldersrelaterat slitage.

Bersås ursprung är ju omdiskuterat.
För tillfället finns ett stort parti Bersåtallrikar i olika storlekar inne. Delarna
är helt oanvända och måste ha stått
undanställda i ett skåp i över 40 år.
Går att beställa via vår butik på
Tradera.
(Bilden nedan är en exempelbild och inte en
redovisning av de delar vi har inne.)

På konstsidan vill vi slå ett slag för vår
fina lito av Alexander Calder.
Originalsignerad i blyerts. Upplaga
125.

