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Spapaket för Dag-Spa

www.badhotellet.com tel 0140-462 00

Badhotellet i Tranås har under ett sekel varit en plats
förknippad med välbefinnande och hälsa. Över vår
spa-avdelning vilar en rofylld atmosfär, som hjälper dig
att varva ner och låta vardagsstressen sjunka undan.

Inkl. behandling, lunch mm. från 675:-
Gäller torsdag-söndag

12-13
MAJ

Ukrainska kosacker möter
sveriges skickligaste riddare

20-Årsjubileum!

• stor medeltida marknad och by
• mycket medeltida musik
• Många barnaktiviteter

Vi öppnar kl 10.
Tornerspel: lördag kl 12 & 16, söndag kl 14.
Vuxen: 130:- Barn: 60:-
Barn i historiska kläder betalar
halva priset.
Info: Linköpings turistbyrå 013-190 00 70

www.ekenasslott.se

Kom och upplev mat från alla kontinenter!
Mitt i City: Olai Kyrkogata, Hantverkaregatan.

Torsdag 10 maj - söndag 13 maj

Vinnaren av “The 2011 Award for The Best Speciality Market in UK”

I samarbete med:

Vinnare

www.norrkopingcity.se
www.facebook.com/NorrkopingCity

ÖPPETTIDER
Vardagar 10-19
Lördagar 10-17
Söndagar 12-16

www.upplev.norrkoping.se

NorrköpiNg

Frankrike står inför
stora ekonomiska
utmaningar. Ambas-
sadör Jean-Pierre
Lacroix är tydlig.
–Vimåste både
säkra våra finanser
och öka tillväxten.
Han är i Norrköping – en
”viktig” region med ett
stort franskt företag Als-
tom. Ekvationen är svår,
och framför nye presiden-
ten Francois Hollande
väntar möten med Euro-
pas ekonomiska stormakt
Tyskland.
–Vi måste säkra att vi

kan kontrollera våra skul-
der och förbereda vår eko-
nomi så att tillväxten kan
gro. Det är en balansakt.
Ekonomin i Europa rör sig
långsamt.
Men om Angela Mer-

kel inte är överens med
Francois Hollande om
den ekonomiska till-
växtpakten?
–Vi är vana att diskute-

ra med partners i EU och
med Tyskland. Många vik-
tiga röster har höjts för att
överenskommelsen måste
hållas.Holllandeharredan

talat med förbundskans-
lern, men det är viktigt att
processen startar mycket
snart.

Universell
Jean-Pierre Lacroix ut-
trycker tillförsikt. Han
är knappast en duvunge
i internationell diplomati.
Men hans infallsvinkel är
universell.
Som Frankrikes repre-

sentant vid Förenta Na-
tionerna har han skolats i
fredsmäkleri.
–Det vackra med ge-

menskapen i Europa är
att vi kommer från olika
länder, men brukar kom-
ma överens. Vi har starka
intressen som förenar oss,
sägerhanmedeftertryck.
Efteråttamånader i Sve-

rige kan denne toppdiplo-
matredanförståsvenska.
–Men jag kan inte tala

språket ännu,ursäktarhan
sig.
Efter flera år i New York

och Washington är han
däremot van att agera på
engelska.

Viktig handelspartner
Han är ett hårt arbetande
sändebud. Först vill han
se Alstom, sedan Saab. På
kvällen ett seminarium på

Linköpingsuniversitet.
–Han är jättekul att job-

bamed, säger handelsatta-
chén.
Sverige är ingen oviktig

handelspartner. 40 pro-
cent av vår export går till
Europa. Svenska företag
genererar hundratusen
jobb iFrankrike.
Man samarbetar kring

teknik, klimatförändring-
ar, energi med mera, och
i Bryssel kring mänskliga
rättigheter och frihets-
strävanden.
Men vadå lilla Sveri-

ge?
–Betydligt större än

dess storlek. Sverige har
gott rykte, dess röst hörs
starkt vid globala kriser.

Landet har dessutom en
mycket starkekonomi.
Tänker Frankrike

hjälpa grekerna med ett
ekonomiskt räddnings-
paket?
–Just nu är grekerna

mitt uppe i en demokra-
tisk process som de mås-
te lösa själva. Alla vill att
Grekland ska tillfriskna.

Vi är solidariska med dem
som EU-medlemmar men
landet har ekonomiska
åtaganden som kräver en
grekisk lösning.

Chef för protokollet
Jean-Pierre Lacroix är
angelägen om att möta
pressen. Under alla sina
resor med president Ni-
colas Sarkozy, – som chef
för protokollet – har han
en gedigen erfarenhet av
internationella möten och
att organisera besök av
främmandemakter.
Nu är han på väg till

Gamla Linköping för att
möta kommunens repre-
sentanter, och dricka na-
tionaldrycken ”eftermid-
dagskaffe”.
Överraskad av valets

utgång?
–Nej, det kan jag inte

säga. Frankrike är en fun-
gerande demokrati. Men
vi har ett viktigt general-
val till andra kammaren
i juni. Det finns närmare
7000 franska medborgare
i Sverige. Jag måste se till
att dessa – av vilka många
finnspåAlstom–kan rösta
i valet.

MariaWaxegård
011-200181

maria.waxegard@nt.se

Fokuspåfransktillväxt

Nästan som hemma. Jean-Pierre Lacroix i Norra Europas längsta dubbla trädallé.
Foto:MiKael StRand


