Under lördagen sände franska kanal 5 sitt populära reseprogram ”Echappées Belles”, där
Grönemad visades upp i sin bästa skrud.

Fransk tv visade upp Bohuslän på bästa
sändningstid
TanumDet är svårt att slå ifrån sig Bohusläns skönhet. Nu sprids den även i
Frankrike. Under lördagen sände franska kanal 5 sitt populära reseprogram
”Echappées Belles”, där Grönemad visades upp i sin bästa skrud.
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Det var i våras som Grebbestadbon Ingela Holgersson kontaktades av det franska tvprogrammet ”Échappées Belles” med programledaren Sophie Jovillard om att
komma på besök i Grönemad för att få uppleva Bohuslän på nära håll.
Reseprogrammet som är inne på sin 16 säsong och med drygt en och en halv miljon
franska tittare, har sedan tidigare gjort ett besök i Stockholm och den här gången var
det västkustens tur.
Ingela Holgersson som tillsammans med sin make Marcus driver företaget
”Skärgårdsidyllen” som bland annat organiserar kajakpaddling, skräpplockning, yoga
och simskola utanför Grebbestad, blev bägge glatt förvånade när de kontaktades.

– Hur programmet hittade oss det vågar jag inte svara på men en del av vad de ville
visa var svenskarnas fokus på hållbarhet, och det var där vår strandstädning kom in.
Vi blev självklart jätteglada och stolta över att kunna få visa upp vårt arbete och
Grönemad, säger hon.

Aktiviteter som gör gott för naturen
Skärgårdsidyllen startade paret 2011 och sedan skräpet började vägas efter
paddelturerna har över 20 ton skräp plockats bort från naturen.
– Vi har strandstädat i många år och det är en aktivitet man kan göra med oss om
man vill, men det är inget vi vill köra upp i ansiktet på folk. Men intresset för
hållbarhetsarbete och strandstädning ökar mer och mer. Det märks att det finns
många som vill göra något som bidrar, säger hon.
För filmteamet var det första gången som fötterna vandrade på Bohuslänsk mark och
natten spenderades sedan på Everts Sjöbod för att sedan ta sig vidare mot Dalsland.
– Vi hade galet vackert väder, vattnet låg som en spegel. Och det är så roligt att få
presentera vår skärgård och lokala företag, här görs så mycket bra och som vi är
stolta över. Allt från Grebbestad mejeri till ”Sjögrens i backen” eller Grebbestads
julmust. Det är så roligt att kunna bjuda på något lokalt, säger hon.

Programmet gick på bästa sändningstid
Under lördagskvällen gick programmet på bästa sändningstid där tittarna kunde se
både Ingela och Marcus Holgersson tillsammans med programledaren som paddlade
runt i Bohusläns skärgård.
Ingela har själv bott i Frankrike och språket dansade lätt från hennes tunga när hon
konverserar med Sophie Jovillard.

Vad pratade ni om?
– Hon var nyfiken på allt från hur vi bodde, till vår syn på lycka. Jag tror att man
finner lycka i det lilla. Det är något som finns hos oss temporärt och som man får
sträva efter. Det händer mycket jobbiga saker i världen och till och från i livet. Det är
därför viktigt att försöka sprida glädje. Att ta med människor ut i naturen och framför
allt ut på havet är ett sätt. Att paddla är magiskt, du kommer så nära, säger hon.

