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De har hittat sitt drömhus i Renvallen
- Vi hittade vårt drömhus här i Renvallen, säger Uta Fransson.
I lördags öppnade hon också upp sin nya butik Arctic Glas som säljer produkter i frostat glas med lappländska
motiv.
Uta Fransson kommer ursprungligen från Tyskland.
För åtta år sedan semestrade hon i Sverige och träffade då sin nuvarande man i Gällivare.
Men nu har de båda blivit Arvidsjaurbor sedan årsskiftet. Och det var drömhuset som fick dem att flytta.
- Vi letade länge både kring Gällivare och Jokkmokk, men hittade inte vad vi ville ha, berättar Utas man Tord
Fransson.

Drömhuset
Så fanns det helt plötsligt bara där. Huset de alltid velat ha. Huset som Uta för många år sedan till och med
målat på sin brevlåda. Rött med vita knutar, flaggstång, nära vatten och tillräckligt långt till närmaste granne.
Att det sedan låg i Renvallen, några kilometer utanför Arvidsjaur, var inget problem.
- Vi trivs redan så bra här ute i byn. Och Arvidsjaur är ett mycket trevligt samhälle, säger Uta om valet av plats
att bosätta sig på.

Timrad stuga
Uta är fotograf, men sedan förra året kombinerar hon detta med materialet som alltid har fascinerat henne.
Nämligen glas. Och sedan i lördags äger hon en egen butik där produkterna säljs.
Butiken är inrymd i en timrad stuga på gården och kommer att hålla öppet dagligen hela sommaren.
Produkterna hon säljer är blästrade i verkstaden och föreställer motiv hon hittar ute i den norrländska naturen
och Lappland. Älgar, renar, ripor och andra djur, men också mönster med samiska tecken.
- Jag gör sådant jag själv skulle vilja köpa om jag vore turist, säger Uta och berättar att hon också kan blästra
motiv på beställning av kunderna.
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Uta Fransson har startat upp butiken Arctic glas i byn Renvallen utanför Arvidsjaur. Till
sin hjälp har hon sin man Tord Fransson som till vardags jobbar som fordonslärare på
Sandbackaskolan.
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