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Företagsreportage: Arctic glas

Uta Fransson driver företaget Arctic glas i Renvallen, Arvidsjaur. Bilden: Vinglas med blästrad och etsad gravyr i
samisk stil.

Uta Fransson kommer från tyska "konststaden" Dresden. Att hon med den bakgrunden
skulle ge sig på att starta konst- och upplevelseföretaget Arctic glas i Renvallen är då
kanske inte något långskott...
Kanske ligger det i blodet, det där med att hon kommer från "Konststaden". I alla fall har Uta alltid gillat att
skapa med sina händer. Vare sig det handlar om att erbjuda upplevelser, fotografera eller att gravera på glas:
-Jag blandar genrerna konst och turism. Det ligger mig nära. Men glasblästring är min huvudsyssla i företaget,
säger Uta och visar oss in i sin butik med med flera vackra föremål.

Glas med älgmotiv är populära hos tyska turister. "Glasen går att diska i diskmaskin" säger Uta
Vi får veta att man kan blästra sin egen personliga gravyr/logotyp på glasen.
Allt efter önskemål:
-På så vis kan kunden få en egen unika kollektion. Det brukar gillas som presenter till födelsedagar och andra
lite mer högtidligare händelser.

Butikslokalen i Renvallen ska byggas ut till det dubbla i sommar.
Arctic glas ligger på ytterst tillgängligt avstånd från Europaväg 45. Ett stenkast efter östra infarten till
Renvallen. Där har Uta och maken Tord skapat parkeringsutrymmen för fordon upp till busstorlek.

Uta matar sina tamrenar i hagen.
För att bygga på deras verksamhet har de utökat området med en renhage och "klappvänliga" renar:
-Förutom glasarbetet erbjuder vi även kafé samt renvandring och renslädsturer vintertid.

Glas, prydnads- och serveringsfat samt tallrikar i graverat glas
från Arctic glas i Renvallen, Arvidsjaur.
Uta berättar vidare att hon och maken ska fortsätta sin utbyggnad i sommar:
-Ja, då är tanken att bygga ut butiken så att den blir dubbelt så stor som nu. Den ytan behövs när vi får in
besök från bussar...
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