Attraktivt kvarter - renoveret
I særdeles attraktivt og meget børnevenligt kvarter i
Bredballe, kun et øjebliks gang fra skov og store
friarealer, og med stisystemer til skole, indkøb m.v.,
er denne funktionelle etplansvilla beliggende.
Villaen er i 2007 renoveret med bl.a. nye
lavenergi-vinduer og døre i træ/alu, nye hvidpigm.
askeparket-plankegulve overalt (mat lak), nye
indvendige døre, nyt køkken, nyt terrasseparti og
redskabsrum m.v. Herudover nyt gasfyr i 2004, nyt
badevær. fra ca. 2002, der er ludbehandlede
rustiklofter overalt m.v. Indretning: Entre, super
lækkert køkken med hvide skuffe-elementer og
delvis åben forbindelse til godt alrum/spisestue med
udgang til stor flisebelagt og afskærmet terrasse fra alrum/spisestue er der ligeledes åben forbindelse
til opholdsstue. Endv. soveværelse med skabsvæg
m. skydelåger, lækkert lyst badeværelse med stor
bruseniche, vask nedf. i bord med skabe m.v., 2
børneværelser, begge med skabe samt
bryggers/grovkøkken med vask nedf. i bord med
skabe. Desuden hører til villaen integreret carport.
Dejlig opvokset have med gode flise- og
terrassepartier. Opvarmes med naturgas. Lavt
varmeforbrug. Villaen er indrettet helt uden
spildplads og fremtræder overalt meget pæn og
velholdt.

Derfor
overgav jeg mig

til Toscana
Tekst af: Maiken H. Jensen

Toscana er indbegrebet af forførende mad, historisk arkitektur og sagnomspunden renæssancekunst
– men i særdeleshed også sol, afslapning og badeferie. Inge Gustafsson har tabt sit hjerte til regionen
og ejer i dag rejsebureauet Local Living, der formidler ferieboliger til solglade danskere.
Oprindeligt var den 50-årige vejlenser fra Bredballe ansat som senior eksportchef hos Dandy, hvor hun
i en periode på 10 år blandt andet havde ansvaret for det italienske marked. En stilling – der ikke blot
skærpede hendes interesse for sproget, landet og kulturen – men også lagde kimen til den idé, der
senere skulle vise sig at ændre familiens liv.

Mange benytter sig
i stigende grad også af de
kurser, vi arrangerer som
eksempelvis kokkeskole, vandreture og vinsmagninger.
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”På grund af min stadigt stigende nysgerrighed, begyndte
min mand og jeg at køre til Italien på ferie. Maden, vinen, den
smukke natur og den passionsfyldte livsstil – dét var lige mig.
Man kan roligt sige, at mødet med Italiens inderlighed gav
mig lyst til at få endnu mere af regionens hjerteblod ind under
huden”, forklarer Inge Gustafsson.
Langsomt gik det op for hende, at hun brugte mere og mere
energi på at visualisere, hvordan et job med hovedfokus på
Toscana kunne realiseres. En dag blev dagdrømmerierne pludselig meget håndgribeligt, da et tilbud fik parret til at træffe
en vigtig beslutning.
”I 2009 fik vi mulighed for at købe rejsebureauet Local Living.
For mig var der ingen tvivl. Det var dét, jeg skulle. Og lige
siden har jeg brugt al min energi på at skabe en masse gode
ferieoplevelser for vores kunder. For når det handler om folks
ferier, skal det bare være perfekt – og jeg er først tilfreds, når
alt er perfekt”.

En mangfoldig region
At Inge tabte sit hjerte til Toscana var ingen tilfældighed. Den
lille region i nord er i vejlenserens optik lig med summen af
Italien, når det er bedst. Det var også her, hun som ganske
ung rejseleder indledte sin livslange kærlighed til områdets
farverige beboere.
”De færreste ved, hvor utrolig varieret Toscana er – og det
er til trods for, at egnen er lidt mindre end Jylland. Området
ved middelalderbyerne Firenze og Siena er dét Toscana, der
for mange er indbegrebet af Italien. Elskelige mennesker,
bølgende Chianti-bakker med vinstokke tunge af druer og de
små, forhistorieske byer som San Gimignano”, lyder det fra
Inge, der lynhurtigt fortsætter:
”Området ved Lucca og Pisa er ideelt, hvis man vil have en aktiv ferie med vandring og cykelture. Derudover kan jeg på det
varmeste anbefale et besøg på markeder i de små middelalderbyer eller at nyde medbragt mad på en bakkeskråning med
verdens bedste udsigt”.

Et bredt udvalg
Som debuterende ejer af det vejlensiske rejsebureau
besluttede Inge, at hun ville skabe en personlig relation til
alle udlejerne. Det var vigtigt for hende, at kende ejerne og
ejendommene for på den måde at sikre at gæsterne var i de
bedste hænder.
”Det giver en del rejsedage, da min grundfilosofi er, at jeg
besøger alle vores ferieboliger i Toscana og laver personlige
aftaler med hver enkelt udlejer. Mit forarbejde er vejen til den

gode ferie. Kun ved selv at kende stederne, kan jeg rådgive
kunderne, og finde de perfekte match. De har krav på et retvisende billede af det, vi sælger. Derfor er jeg også meget
kritisk i min udvælgelse”, begrunder hun alvorsfuldt.
Modsat hvad man måske skulle tro, bor Inge og hendes
familie ikke selv i Toscana, men derimod i Helsinki i Finland,
hvor hendes mand er udstationeret for Udenrigsministeriet.
Planen er dog at vende tilbage til Vejle om halvandet års tid.
Indtil videre foregår samarbejdet med kollegaerne på bureauet i Vejle via telefon, Skype og mails.
Local Living udlejer hovedsageligt ferielejligheder på vingårde,
landsteder og herregårde. Men det er også muligt at leje
store villaer, hvor flere generationer kan bo under samme tag.
Og netop på grund af de nøje udvalgte ejendomme vender
gæsterne tilbage år efter år.
”Vi har mange tilbagevendende gæster, der værdsætter vores
ejendomme og enorme viden om Italien. Mange benytter sig i
stigende grad også af de kurser, vi arrangerer som eksempelvis kokkeskole, vandreture og vinsmagninger. I år laver vi som
noget nyt en temarejse, hvor temaet er at male i det skønne
Toscana”, lyder det drømmende fra ildsjælen, der ikke lægger
skjul på hun drømmer om at blive gammel i Italien.

