15 gäster åt gången bereds plats hos familjen som satsar på sång, musik och god mat från grunden. Självklart är vinet från vindistrikten runtomkring.

– Det ska bli häftigt att få vara med och bidra till något, vad det än är, säger
Lisa Emanuelson och får medhåll av Niclas Franzén. Dottern Juli, tio månader,
är ovetandes om att flyttlasset nu går till Franska Rivieran. Foto: Carolina Kamperin

Villa Juli Guesthouse är omgivet av olivträd och ska erbjuda det lilla extra för att få gästerna att
Foto: Privat
stortrivas. 

De lämnar tryggheten i Sverige bakom sig
Familjen Franzén-Emanuelson förverkligar sin dröm att starta något eget – i Frankrike
De lämnar arbeten och
vardagen i trygga Sverige.
För Lisa Emanuelson,
Niclas Franzén och dottern Juli väntar ett nytt liv
på Franska Rivieran.
– Det här är vår dröm
och den innehåller bara
möjligheter, säger de förväntansfulla.

då båda har ett förflutet i servicebranschen föddes idén att
starta ett bed & breakfast. Och
efter att ha provat på att arbeta
på ett B&B i Frankrike under
en månads tid förra sommaren
fanns ingen tvekan om att ta
steget.
– Vi kände att detta är vad vi
vill göra! Ägaren var inte där
mer än ett par gånger så vi fick
driva det och ta hand om allt
själva, säger Lisa.

Det var för två år sedan som
Niclas Franzén och Lisa
Emanuelson
träffades
i
Stockholm. Ett möte som kom
att förändra allt.
– Sen dess har vi hängt ihop
varje dag, säger han glatt.
Kärlek vid första ögonkastet
men också samma planer för
framtiden – att göra något eget
från grunden.
– Direkt när vi träffades pratade vi om att vi ville göra något
annat. Göra sitt egna och utveckla något från början, minns han.
De började köpa och sälja
lägenheter i huvudstaden och

Något för alla
Sju månader senare sitter de
hemma i Lisas föräldrahem i
Kinna. Redo att förverkliga
drömmen. Jobben i Stockholm
är avslutade och allt de äger
finns noga packat i skåpbilen
ute på uppfarten. I dagarna går
färden ner till Franska Rivieran
och den lilla byn Spéracèdes
med 1200 invånare.
– Här finns mycket att se!
All lyx i Nice och Cannes och
om du ger dig upp en, två mil i
bergen kommer du till genuina
bergsbyar med aktiviteter som

bergsklättring och forsränning,
säger Niclas.
Omgivna av vackra vingårdar
och naturskön miljö finns något
för de flesta. Och paret kommer
själva att sätta guldkant på tillvaron.
– Jag är sångerska och vi ska
ha ner min farmors piano, säger
Lisa.
Medan hon underhåller gästerna kommer Niclas att arbeta
i köket.
– Vi vill handla lokalt och ekologiskt och laga bra mat grunden. God mat och musik tilltalar
alla! slår de fast.
Om allt går i lås kommer de
att ha olika kurser, teman och
retreats.
– Till oss kommer man som
man är eller vill vara. Vill man
bli omhändertagen och vara i
gemenskap kan man till exempel
hjälpa till att laga maten eller vill
man ha egentid får man det.

15 gäster
Efter att ha tittat på 60 hus i höstas och 40 till tidigare i år föll så

valet på det typiskt provencalska
huset från 1971. 300 kvadratmeter beläget på bergskanten, fördelat på två plan och med utsikt
över Medelhavet.
– Det är en gammal man som
säljer och det känns mysigt att
ta över. Det har bott en familj
här innan och det har tassat små
barnfötter här och nu ska det bli
så igen, säger Lisa.
I början av juni får de tillträde
och ett svenskt byggteam står
redo att starta en omfattande
renovering där el och ventilation
är några åtgärder som måste till.
För det som i dag är två lägenheter ska byggas om till en privat
bostadsdel och fem gästrum men
eget badrum och egen ingång
från trädgården. På övervåningen ska en stor matsal breda ut sig
liksom ett bibliotek och tilllika
whiskyrum och en stor terrass.
– Det här kan inte bli bättre.
Det passar vår verksamhet perfekt, säger Lisa och berättar att
de letat efter den rätta platsen
både i Sverige och i Spanien.
I första fasen kommer fokus att

vara på att få tre gästrum klara
med tillhörande badrum samt att
terrassen blir renoverad.
– Vår del som vi ska bo i får
bli i nästa fas. Viktigast är att få
klart så vi kan börja hyra ut.
Det enda som verkar oroa dem
är att hinna få renoveringen så
pass klar att de kan ha invigning
i mitten av juli.
– Jag är nervös över att tidsplanen inte ska hålla. Men vi ska
jobba dag och natt för detta för
vi måste köra igång, säger Lisa
bestämt.

Hårt arbete
Ett stort arbete väntar för att
få allt klart till invigningen.
Samtidigt väntar en ny kultur
och ett helt nytt språk på dem.
– Vi kan ingen franska så vi
har hjälp av en konsult för att
komma igång, säger Niklas.
De är inställda på hårt arbete
och en stor omställning. Men
viktigast av allt – att få så mycket tid som möjligt med dottern
Juli.
– Allt blir vardag även här.

Men det är viktigt med rutiner och vi vill maximera vardagen så mycket som möjligt,
säger hon.
Kärleken till bed & breakfast är slående och de återkommer ofta till egna upplevelser.
– B&B är det lilla extra. Det
är detaljerna som gör det och
är avgörande. Vi bor aldrig
på hotell för B&B ger det
där extra.

Ser möjligheter
Villa Juli Guesthouse ska bli
något alldeles speciellt. Men
så är det också ett förverkligande av deras dröm om
något eget. Och det ger de
utmaningar de båda säger sig
behöva.
– Vi gör detta för att vi
vill vara lyckliga. Så länge
vi går runt är vi nöjda. Det
ger oss tid för varandra och
det är syftet för oss. Här kan
vi samla våra familjer och ha
det mysigt. Jag ser bara möjligheter i detta. Sverige kan

Från terassen skymtar
Medelhavet.
vi alltid återvända till, säger
Lisa Emanuelson.

Carolina Kamperin
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