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Förra veckan tillbringade jag nere i An-
tibes - det var då sommaren kom med 
värmebölja här hemma. 26-29 grader löd 
rapporterna jag fick där nere. Där låg vi 
på Rivieran – cirka 20-24 grader i strå-
lande solsken och glittrande hav större 
delen av tiden. Långa vandringar tidiga 
morgnar med yoga på stranden med vi-
dunderlig utsikt över de röda Esterelber-
gen bortanför det turkosa, mycket klara 
Medelhavet. Efter det till bageriet för en 
surdegsbaguette och vidare till tidnings-
butiken för Nice Matin.

Väl hemma igen var det dags för en lång 
härlig frukost i solen på terrassen – vad 
mer kan man begära?  Lite nytta gjorde 
jag också – städade trappuppgången 
från botten till toppen, lukade ogräs, 
tillbringade ett antal timmar med att be-
söka försäkringsbolaget, polisen, försäk-
ringsbolaget och polisen igen. Det har 
varit inbrott i båten, då man förstört en 

del och passat på att bo en period, hur 
lång den nu varit.  Byråkratin i Frankrike 
är enorm, för att inte tala om hierarkin. 
Där är chefen chef milt sagt.

Filmfestivalen i Cannes pågick som bäst. 
Vi åkte inte dit. Men på torsdagskvällen 
var det stort jippo på Hotel Eden Roc 
ute på Cap d´Antibes. Dit var den ab-
soluta gräddan av världens skådespelare 
inbjuden. Att bara boka ett bord kostar 
några tusen euros en sådan här kväll och, 
vad jag förstår, bara speciellt inbjudna är 
välkomna. Ett par bekanta till oss, Kris-
tina och Linda, tog sig till det avspärrade 
området den här kvällen och fick se och 
kunde nästan ta på ett antal världsstjär-
nor: Sharon Stone, John Travolta, Taylor 
Minogue och Heidi Klum för att nämna 
några. Detta event är något som Eliza-
beth Taylor var mamma till och startade 
på 80-talet – en stödgala för bekämpan-
de av aids.

Kristina och Linda har under 12 års tid 
drivit det lilla hotellet Petite Reserve 
i Antibes, som ligger alldeles nere vid 
stranden. Cirka 24 gäster får plats. Evert 
Taube bodde och verkade härifrån un-
der en period. Hotellet är nerlagt sedan 
i höstas. Kristina och Linda ägnar sig nu 
bland annat åt att hyra ut lägenheter och 
villor i stället. De har fått igång en hem-
sida, petitereserve.com, och har fått in 
riktigt trevliga objekt att välja på. Deras 
kontaktnät är stort och de är väldigt till-
mötesgående och jättetrevliga att ha att 
göra med. Jag känner bara att jag varmt 
vill rekommendera alla, som vill besöka 
Antibes/Juan Les Pins och som vill ha 
eget boende att ta kontakt med dem. De 
hämtar gärna vid flygplatsen, har massor 
av tips på vad man kan göra, ställer upp 
och hjälper till med allt möjligt som man 
kan behöva ha hjälp med.   Man kan tro 
att jag får provision på att skaffa kunder 
åt dem, haha!  Nej, det är bara det att 

jag så gärna vill förmedla den här super-
kontakten till alla Antibesresenärer som 
söker boende i området.

Medan jag varit borta har det kommit en 
hel del spännande varor. Spagettifåtöljer 
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i härliga färger är riktiga nostalgiker. Vi 
hade dem i butiken för några år sedan 
men satsade inte något nämnvärt på dem 
då. I år har vi tagit in dem igen och de 
står som riktigt sittvänliga och sköna 
smycken utanför butiken på dagarna.
En serie marina kuddfodral, löpare och 
förkläden från Linum samsas fint på ma-
rina avdelningen med textil och möbler 
från Ocean House. Baskuddar i stentvät-
tat lin i sköna färger samt dynamiska 
blommiga kuddfodral också från Linum.
Färgglada randiga fodral från Afro Art 
och helmysig hängmatta från samma le-
verantör.

Som varje år så här dags börjar det bli 
minst sagt välfyllt i butiken, badavdel-
ningen med produkter från Lilla Bruket, 
Savon de Marseille, Klockargården och 
Terra Midi lockar bland handdukar, tvål-
koppar och borstar från Iris Hantverk. 
En del bastutextil från det mycket skick-
liga väveriet Lapuan Kanurit finns där 
också. Mateusporslin i olika färger som 
alla trivs fint ihop. Nya fräscha löpare 
och handdukar från det anrika Linnevä-
veriet/Ekelunds. Nostalgiska, lättplace-
rade väggklockor i ett antal färger pryder 
en vägg. Sjömärken stora nog att ställa 
ute på bryggan eller i trädgården. Små 

sjömärken, tabletter med sjömärken, allt 
tillverkat av Gösta Johansson, fiskare från 
Västkusten.
Listan kan göras lång men jag föreslår i 
stället att du tar en shoppingtur på stan, 
så får du se och upptäcka allt det vackra 
och användbara som vi laddat upp med.

Vi är här om dagarna för er, kära kunder. 
Utan er fungerar inte stadskärnan, tänk 
på det. Vill samtidigt passa på att tacka 
alla trogna Norrtäljebor och sommarbo-
ende som besöker oss år ut och år in. Jag 
hoppas ni är lika nöjda med oss som vi 
med er!

Nostalgisk stilren klocka i många färger.

Spagettifåtöljen, en klassiker med justerbar rygg och utfällbart fotstöd. 
Finns på lager i orange, turkos och röd. 

Howardsoffa Englesson, kuddar och tablett, Linum, fåtölj Englesson, soffbord SB Nord.Hängmatta, kuddar, Afro Art, vackra både ute och inne. Härliga glas, karaffer och bringare inför sommaren.

Linum marininspirerad sommartextil. 
Skål stor, Mateus. Marin textil - Ocean House och Linum. Clara - nostalgisk serie i keramik. Mixa enfärgade kuddar med blommiga, Linum. 
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