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det blev några  
mil och ett antal 
timmar i solen innan 

vi var hemma och kunde 
njuta av utsikten och lugnet 
från altanen framåt kvällen.

text och foto: Anki Belsander

I mitten av oktober var det äntligen 
dags att få bjuda ner Susanne någ-

ra välförtjänta dagar till Antibes. Det 
gällde att komprimera upplevelser och 
intryck på kort tid.

En härligt solig dag pumpade vi 
cyklarna och turen gick runt Cap 
d´Antibes, genom Juan Les Pins och 
Golf Juan. Där stannade vi nere i ham-
nen och tog en fika innan vi fortsatte 
mot Cannes. Väl framme sökte vi upp 
en restaurang nere på stranden.  Av 
med skor och ryggsäckar. Med fötterna 
i sanden och en stor kall öl på den vita 
duken kisade vi mot solen och glittret 
i vattnet medan vi väntade på maten.

Efter en promenad i staden cyklade vi 
längs Croisetten, den berömda strand-
promenaden i Cannes, och hemåt igen.  
Det blev några mil och ett antal timmar 
i solen innan vi var hemma och kunde 
njuta av utsikten och lugnet från alta-
nen framåt kvällen.

Dagen därpå var det dags för en bergs-
tur. Vädret var sämre, lite duggregn, dis 
och dimma. Första byn vi kom till var 
Biot, som bara ett par veckor tidigare 
drabbats värst av översvämningarna i 
södra Frankrike. Spåren i sluttningarna 
efter katastrofen var tydliga. Glashyttan 
längst ner i byn var totalt förstörd och 
stängd på obestämt tid.  

Nästa stopp, betydligt högre upp, var 
Gourdon, en fantastiskt vacker medel-
tida by som jag besökt åtskilliga gånger 
under åren. Små, charmiga butiker 
med bland annat egen tillverkning av 
parfym hittar man här. Ett lokalt före-

tag som tillverkar olja, vinäger, senap 
och annat besökte vi också. Från dem 
importerade jag och sålde en hel del för 
många år sedan. Funderar faktiskt på 
att ta in det sortimentet igen på Akeba 
till våren.  En god lunch åt vi här.

Från Gourdon åkte vi vidare till 
Courmes, en by långt från allfarsvägen 
bestående av cirka 80 personer med eget 
borgmästeri, ett Auberge med fem rum 
samt en liten, rogivande kyrka mitt i 
byn. De som bor här livnär sig på jakt el-

ler pendlar till Nice eller någon av de an-
dra städerna längs kusten för att arbeta.

Vi körde längs en otroligt vacker dal-
gång på vägen hem, där bergen reser 
sig högt och lodrätt ovanför vägen och 
dalsänkan mot floden längst där nere är 
mycket brant.   

Tredje dagen ägnade vi åt vår charmiga 
hemstad Antibes. Gamla stan kan man 
strosa omkring i hur länge som helst.  
Ett besök i hamnen, Port Vauban, är ett 

måste. Här ligger privatbåtar som är stora 
som kryssningsfartyg, på rad. Många 
arbetstillfällen skapas här. Personal som 
putsar, rustar och underhåller båtarna är 
ständigt på plats. Någon gång om året är 
ägarna ute på havet med sina dyrgripar. 

Matmarknaden är öppen sex förmid-
dagar i veckan året runt, en njutning 
för öga och gom.  

Susanne och jag hade några härliga 
dagar ihop. Ännu några blad i dagbo-
ken är fullskrivna.
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Städning för företag utfört med kunskap, kvalitét 
och personlig service!

Välkommen att kontakta oss!
0176-28 47 00 – lillemor@n3s.se – www.n3s.se

KONTORSSTÄD • LOKALVÅRD • GOLVVÅRD • TRAPPSTÄD
Vi utför:

Företagare se hit!Städning utfört med kunskap, 
kvalitét och personlig service!

Välkommen att kontakta oss!
0176-28 47 00
lillemor@n3s.se – www.n3s.se

Ge bort ett 
presentkort 
på fönsterputs 
och städning 
i julklapp!
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Öppettider:  Tisdag-Fredag 10–18 • Lördag 10–15 • Söndagarna i advent 11–16

Sopset 635:-

Ta med annonsen 
och du får 

50:- rabatt 
på ett köp för minst 300:-

Gäller T o m 23/12

behöver du 
InrednInGs-

hJälP?
slå en signal! 

anki 
070-4955779

Bild nr 7205: Öjbro vantfabriks ovanligt varma vantar i fyra lager är extremt 
varma och sköna.
7197  Mysiga och prisvärda ljuslyktor.
7221  Tovad dörrkrans.
7212 Soffa Pure, Homeline.
7205 Otroligt vacker handmålad stengodsservis från Portugal.
7202   Handdukar och löpare till jul, Axlings linne.
7178 En klassiker på Akeba, tomtering för värmeljus.
7215 Fantastiskt varma och sköna helfodrade vantar från Öjebyn.
7192 Änglar för värmeljus.
7181+7186 Erkers-Marie-Persson
7219 Tofflor, tovade och i fårskinn, Shepherd.

När jag skriver detta är det den 13 no-
vember och kylan och snön lyser fortfa-
rande med sin frånvaro.  Detta till trots 
är butiken nu fylld med många vackra 
och funktionella varor.  Vi har hittat 
riktigt fina nyheter i år igen dessutom.  
Som en kund sa igår: Hit kan man ju gå 
och hitta alla julklapparna!  Det känns 
lite så. Sortimentet är så bra och rätt.

Julskyltningen har vi också klarat av 
den här veckan. Resultatet är klart till-
fredsställande. Vi ser verkligen fram 

emot att ta emot er, alla trevliga kunder. 
Ni är mer än välkomna att komma in 
och njuta av atmosfären och julstäm-
ningen hos oss och förhoppningsvis hit-
tar ni en och annan julklapp som passar.

Jag har nu avslutat en del trevliga in-
redningsuppdrag under hösten och har 
några som pågår. Om du behöver hjälp 
och tips, så hör gärna av dig till mig. Jag 
hjälper gärna till att tipsa om inredning 
på olika nivåer. Det kan vara alltifrån 
val av matta under soffbordet till total 
möblering av ett eller flera rum eller 
hela hem.  Många nyinflyttade i Norr-
tälje besöker Akeba ofta och ett antal 
har jag också gjort hembesök hos och 
hjälpt med tips och råd om inredning.  
Välkommen du också! Vi ses på Akeba!
/Anki

Erkers-Marie-Persson.

En klassiker på Akeba, tomtering för värmeljus. Handdukar och löpare till jul, Axlings linne. Fantastiskt varma och sköna helfodrade 
vantar från Öjebyn.

Tofflor, tovade och i fårskinn, Shepherd.

Änglar för värmeljus.

 Soffa Pure, Homeline.

Tovad dörrkrans. Otroligt vacker handmålad 
stengodsservis från Portugal.

Mysiga och prisvärda ljuslyktor.


