DEN HEMMELIGE INGREDIENS
- er passionen
Lidenskaben for et andet land, en anden
kultur, en anden gastronomi – og
respektfuld service. Det er opskriften på
succes for danske Inge Gustafssons Local
Living A/S, der arrangerer italienske
ferieoplevelser på autentiske landsteder i
Toscana, Umbrien og Ligurien.
Tekst: Rune H. Jensen Foto: Local Living
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Med tæt på 1.000 boliger til udlejning er der meget at holde styr på
for folkene bag rejsebureauet Local Living. Det ved Inge Gustafsson
om nogen. Hun er passioneret Italien-elsker og har siden 2009 ejet
og drevet virksomheden, som primært udlejer landsteder og villaer
i naturskønne italienske omgivelser til feriesultne gæster.
Jeg er kræsen!
Vi har personlig kontakt til vores landsteder i Toscana, Umbrien og
Ligurien, og det betyder meget for mig, at vi kender ejerne, deres
familier og udfordringer. Og at de kender os, ved hvad Local Living
står for. Jeg er meget kræsen og stiller store krav til vores boliger og
til ejerne. De lægger så til gengæld hjerteblod i samarbejdet, og vi
ved, at det er noget, der gør en betydelig forskel for vores gæster,
siger Inge Gustafsson.
Hun forklarer, at de lokale ejeres forhold til de danske gæster er
essentielt. Det er derfor en fordel, at danskerne har ry for at være
nogle af verdens bedste gæster: Stille, rolige og positive besøgende, der hygger sig på landstederne og samtidig udviser en fornuftig
respekt for omgivelserne.
Det er ikke blot en tag-over-hovedet-og-en-seng-ferie, gæsterne får med Local Living. Der er fx også mulighed for at få virksomhedens egen kok ud og skabe en mindeværdig middag i ”egen”
bolig, tage på guidede vandre- eller vinture, få gode råd til aktiviteter
i nærområdet eller noget så enkelt som at leje cykler eller scootere.

opfyldelsen af en stor drøm for den eksilerede dansker, hvis
passion for Italien går tilbage til den tidlige ungdom, hvor hun i
tre år fungerede som rejselader i Ligurien. Siden da har servicegenet og lidenskaben for landet aldrig forladt hende igen.
Ikke at der ikke er udfordringer forbundet med at flytte til Italien. Man møder bureaukratiet for fuld knald. Når man har kontakt til de offentlige myndigheder, er det for eksempel ikke unormalt at blive sendt hjem efter flere papirer, og at de mindste ting
kan tage lang tid at få godkendt. Det er heller ikke helt let blot at
få sig en bankkonto i Inge Gustafsson tilfælde. Alligevel er det alt
sammen umagen værd – og mere til:
"Livskvaliteten er høj – også for italienerne. Selv om de er
trykkede af den politiske situation og stor arbejdsløshed, finder
de glæden i de små ting. Vores dagligdag er også en god cappuccino med brioche på en fortovscafé, en snak med de lokale
og en tur på markedet. Der er god tid til alt", fortæller Inge Gustafsson.

Overgå forventningerne
Hun lægger ikke skjul på, at den personlige passion for det
italienske er stærk, og hendes ambition med Local Living er da
også at arrangere autentiske ferier, der ikke bare tilfredsstiller,
men overgår gæsternes forventninger:
"Ferien er for mange årets højdepunkt. Jeg har særdeles stor
respekt for, at vores kunder får en vellykket rejse, og det kan vi
bidrage til ved at kende deres ønsker og behov og matche det
Italien for fuld knald
Siden 2013 har Inge Gustafsson og familien boet i Milano. Det var med vores landsteder i Italien. Derfor har vi også selv nøje
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udvalgt og håndplukket alle landstederne", siger hun. Ifølge Inge
Gustafsson er gæsterne både de unge par, børnefamilier, ældre
og vennepar, der rejser sammen. De har det til fælles, at de
ønsker at komme tættere på det skønne Italien. At få del i
verdensklassemad, kulturoverflod, naturoplevelser, skønt klima,
fred og ro. Gruppen af tre generationer, der rejser sammen er
desuden i vækst, og Local Living har mange gæster, der fejrer
sølv- og guldbryllup, runde fødselsdage og andre mærkedag
sammen med den nærmeste familie i en villa med mange
sovepladser, stort fælles køkken, god udeplads og egen pool.
Et passioneret arbejdsliv
Og igen kan Inge Gustafsson supplere med sin egen passion
og viden om det italienske. Over årene har hun selv opholdt sig
på mange af Local Livings landsteder og kan derfor gavmildt
dele ud af råd og anbefalinger til fx restauranter og gode løbeture
i området, og hun betoner, at det er en daglig fornøjelse at finde
perlerne i Italien, når firmaet skal udvikles og pejles i nye
retninger.
På denne vis smelter arbejde og passion sammen. Fordi arbejdslivet er drevet af den personlige lidenskab. Inge Gustafsson har fået det selvstændige gen ind med modermælken.
Hendes forældre var selvstændige, udlængslens gnist blev tidligt tændt, og drømmen om egen virksomhed lå naturligt for
hende. Drømmen om at få lov at præge et firma og udvikle sine
egne ideer blev kort sagt et brændende ønske.
Og med Local Living opstod det perfekte match. Rejsetrangen, kendskabet til Italien, fleksibiliteten og chancen for at udvikle et stærkt koncept er elementer, der alle er inkluderede i livet med Local Living. Passionen er endda givet videre til næste
generation; i dag giver hendes egne to voksne børn således en
hånd med i firmaet, når der er ekstra travlhed.

Hun fremhæver Cinque Terre, der er på Unescos
verdensarvsliste, som et must see. Fem landsbyer ligger klinet
op ad bjergskråningerne – bjerge på den ene side, Middelhavet
på den anden. Et naturscenarie, der taler sit eget tydelige sprog,
hvad enten man er dansker eller italiener.
Desuden arrangerer Local Living ophold og aktiviteter for
danske virksomheder. For eksempel teambuildingture inklusiv
vandreture, sejlads i solnedgang, picnic i det fri og yoga-undervisning på stranden, ligesom Local Living har erfaringer med
vinklubber, malerkurser og madklubber, der ønsker at fordybe
sig i de smukke og inspirerende omgivelser.
Local Living er i bevægelse, nye aktiviteter og områder er på
vej. Og bag det hele banker et passioneret hjerte for Italien, for
respektfuld service og ferieoplevelser ud over det sædvanlige.

Se mere på www.localliving.dk

Rejsekogebogen
Local Living har desuden udgivet en rejsekogebog i samarbejde
med journalisten Alfredo Tesio og egen lokal kok i Toscana, som
har besøgt Danmark i forbindelse med firmaets kokkeskole for
gæster, der skulle af sted til området sæsonen efter. Mange
elsker at lave mad af de gode, rustikke italienske råvarer, og
med rejsekogebogen kan alle lære at lave typiske, toskanske
lækkerier. Alle Local Livings gæster får gratis kogebogen med i
lommen inden afrejse, og netop nu er Local Living desuden i
gang med en ny bog, der samler gode, velbevarede italienske
hemmeligheder.
Nye destinationer: Ligurien
Netop det forførende og mangfoldige Toscana er den mest
populær region netop nu – med åbenlyse trækplastre som
Firenze, Lucca og Siena. Local Living er derudover også
undervejs med nye lejemål i Ligurien, som står Inge Gustafsson
eget hjerte nær. Som det gælder for Local Livings øvrige
destinationer og områder, er det en helhedsoplevelse: Smuk
natur i frodige omgivelser, ekstraordinær udsigt og mad.
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