Välkommen till Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing!

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Hôtel Chevillon och börjar med lite information om
bakgrunden till vår verksamhet.
Hôtel Chevillon är en stor klassisk fransk byggnad fylld med historia. Det går tillbaka till 1800talet då Grez-sur-Loing var ett livligt internationellt konstnärssamhälle. Först att anlända var
amerikaner, engelsmän, skottar och irländare. Under 1880-talet var de flesta som kom
skandinaver och strax före sekelskiftet anlände japanska konstnärer. De grundade den
japanska impressionismen i Grez-sur-Loing. På den tiden fanns det två hotell i byn: Hôtel
Chevillon och Hôtel Laurent. Båda var belägna på huvudgatan med muromgärdade
trädgårdar och vända mot floden Loing.
Många av de skandinaviska konstnärerna som kom hit under slutet av 1800-talet blev
framstående konstnärer och författare. Mest kända av svenskarna var målaren Carl Larsson
och författaren August Strindberg. De stannade i Grez-sur-Loing under långa perioder. Det
gjorde också den skotske författaren Robert Louis Stevenson och den finländske skulptören
Ville Vallgren. Den amerikanske konstnären Francis Chadwick var också där, gift med den
svenska konstnären Emma Löwstedt. De förvärvade Hôtel Laurent och bodde kvar där
resten av livet.
Hôtel Chevillon är inte längre ett hotell. Idag fungerar det som ett gästhem för stipendiater
vars vistelse finansieras av olika organisationer och i viss utsträckning även för konstnärer,
författare, forskare m fl som kommer på egen bekostnad. Lokalerna ägs och förvaltas av
Stiftelsen Grez-sur-Loing med säte i Göteborg.
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Verksamheten på Hôtel Chevillon är inriktad på konstnärligt och vetenskapligt arbete, med
möjlighet till tankeutbyte och social samvaro i en inspirerande miljö. De generöst tilltagna
allmänna utrymmena; salongen, biblioteket, köket, matsalen och trädgården med
flodstranden är platser där man kan umgås med andra stipendiater och gäster. Längst ner i
trädgården hittar du den berömda stenbron, förevigad i ett stort antal målningar.
Marie Nicolas-Cook är intendent på Hôtel Chevillon och ansvarar för byggnaden och de
tjänster som tillhandahålls. Hon kommer att finnas till hands för att svara på frågor och ta
hand om din vistelse. Du måste vara beredd på en mycket självständig tillvaro i Grez-surLoing som bjuder på ett enkelt vardagsliv som ändå är djupt präglat av sin historiska
bakgrund inom konsten. Ibland arrangerar Marie aktiviteter som konstnärsföredrag,
seminarier, utställningar mm för gästerna på Hôtel Chevillon.
Det gemensamma köket på bottenvåningen är planerat för att gästerna ska laga sina
huvudmåltider där. Således kommer det att finnas många möjligheter för social och
professionell samvaro men platsen är annars mycket tyst och rogivande och du kan
organisera dina dagar som du själv önskar.
Hôtel Chevillon är inte handikapp- eller rullstolsanpassat. Husdjur får ej medtagas. Rökning
är inte tillåten vare sig inomhus (gäller samtliga lokaler) på balkonger eller terrasser men
rökning med e-cigaretter är tillåten på terrasserna.
Lägenheterna m m
Lägenheterna är avsedda för den person som erhållit ett stipendium jämte en eventuell
medföljare (begränsat till make/maka/sambo/familjemedlem). För eventuell ytterligare
närstående liksom för vänner, kolleger etc. finns (i begränsad omfattning) gästrum att hyra
(se nedan).
Om du önskar ta med barn måste särskild överenskommelse träffas i förväg med någon av
kontaktpersonerna nedan. En extra avgift tillkommer om barn tillåts medföras.
Varje lägenhet är utrustad med ett minikök som har enkel basutrustning. Miniköket är endast
avsett för lättare matlagning såsom kaffe, te och frukost. I övrigt hänvisas till det större
gemensamma köket.
Lakan och handdukar tillhandahålls men du tvättar dem själv under din vistelse. Tvättmaskin,
torktumlare och bra möjligheter att hänga tvätt finns såväl ute som inne. Det åligger dig att
städa lägenheten liksom ateljé/arbetsrum under vistelsen och inför hemresan.
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Golven är kalla och stenhus värms inte upp på samma vis som man kanske är van vid. Tänk
därför på att ta med innetofflor och en tjockare tröja, särskilt om du kommer att vistas på
Hôtel Chevillon under vinterhalvåret. På sommarhalvåret ger stenhuset svalka då det ofta
kan bli upp till 35° utomhus.
På grund av oförutsedda omständigheter kan det ibland bli nödvändigt att byta lägenhet eller
ateljé. I sådana fall gör vi vårt yttersta för att erbjuda en likvärdig lägenhet/ateljé.
Gästrum att hyra
Hyreskostnaden för gästrummen är:
Enkelrum: 50€ första natten och 30€ för varje följande natt, veckopris 200€.
Dubbelrum: 60€ första natten och 40€ för varje följande natt, veckopris 260 €.
Försäkring
Kontrollera att du har fullgott försäkringsskydd under hela vistelsen i Frankrike, innefattande
sjukdom och olycksfall, skada av egendom etc. OBS att hemförsäkring inte räcker och att
kompletterande tjänstereseförsäkring, annan reseförsäkring eller liknande med all
sannolikhet måste tecknas i förväg både för dig och för ev. medföljande familjemedlem.
För att vara berättigad till nödvändig sjuk- och tandvård till samma kostnad som de franska
medborgarna behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC). Du måste vara försäkrad
av eller täckt av ett statligt socialförsäkringssystem (Försäkringskassa) i ett EU-land, Island,
Liechtenstein, Norge, Schweiz eller Storbritannien. Varje familjemedlem som reser med dig
måste ha sitt eget kort. Du måste beställa ditt EHIC-kort genom att kontakta
sjukförsäkringsinstitutionen, där du är försäkrad innan du reser till Frankrike. Observera att
det kan ta flera veckor att få EHIC-kortet.
Anhöriginformation
Ifall något mot förmodan skulle hända under din vistelse i Grez-sur-Loing behöver stiftelsens
kontaktpersoner ha tillgång till information om anhöriga el. dyl. som kan kontaktas. Meddela
dem senast två veckor före din ankomst namn, adress, telefon och e-mail-uppgifter till två
anhöriga som kan nås vid en akut situation under din vistelse på Hôtel Chevillon.
Internet
Trådlös WiFi finns i alla boenden gemensamma utrymmen och i alla konstnärsateljéer och
skrivarrum.
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Material
Det finns en butik för konstnärsmaterial i Fontainebleau men däremot ingen i Grez-sur-Loing.
Tänk därför på att ta med så mycket som möjligt av det arbetsmaterial du behöver för din
vistelse. Det finns två skrivare på Hôtel Chevillon som våra gäster är välkomna att använda.
Cyklar
Det finns några cyklar att låna vid behov.
Affärer mm
I Grez-sur-Loing finns en mindre speceriaffär/servicebutik och ett bageri. Dessutom finns ett
postkontor och ett apotek. Större mataffärer finns på cykelavstånd i Montcourt–Fromonville
eller med buss i Fontainebleau eller Nemours.
Det finns ingen bankomat i Grez-sur-Loing. Man måste åka antingen till Fontainebleau eller
Nemours.
Ankomst
Vår intendent Marie Nicolas-Cook finns inte alltid på plats på Hôtel Chevillon och det är
därför nödvändigt att du tar kontakt med henne minst två veckor före din ankomst för att
erhålla information om hur du kommer in på Hôtel Chevillon.
Du får tillgång till din lägenhet kl 16.00 ankomstdagen. Vid månadsskiften är det ofta flera
lägenheter som byter stipendiater samtidigt. För att på bästa sätt organisera ankomster och
avresor är det viktigt att du så tidigt som möjligt, och innan du köper dina biljetter, kontaktar
intendenten beträffande ankomst- och avresedatum samt tider. Åker du flyg till Paris är det
absolut att rekommendera att ta ett tidigt dagsflyg då restiden till Grez-sur-Loing är mellan
två och tre timmar från flygplatserna. Om du reser med bil tänk på att ta god tid på dig och
var inte tidsoptimist beträffande din ankomst hit. Framför allt runt Paris kan körtiden variera
starkt beroende på vilken tid man kommer, bilköer, etc.
Hôtel Chevillon har ingen egen bilparkering. Bilar kan parkeras gratis på gatan i Grez-surLoing men särskilda regler gäller. OBS att parkering är tillåten på den sida gatan med
ojämna husnummer t.ex. är adressen till Hôtel Chevillons huvudingång 114 rue Wilson vilket
innebär att parkering är förbjuden där. Det är även förbjudet att parkera vid gula markeringar
samt framför entréer till hus och parkeringsplatser. Blå markering innebär att tidsbegränsad
parkering är möjlig. Ett mindre parkeringsområde finns på rue Victor Hugo. Be intendenten
om råd om du avser att parkera bilen under en längre period utan att flytta den.
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Avresa
Meddela intendenten 24 timmar innan planerad avresa. Lägenheten måste vara tom och
städad senast klockan 10.00 avresedagen. För information om rutiner inför avresan se
välkomstpärmen i lägenheten. När du åker hem, tänk på att ta ett eftermiddagsplan. För
reseinformation till och från flygplatsen se nedan.
Stiftelsens kontaktperson i Sverige är styrelseledamoten Gunilla Knape (talar svenska och
engelska)
Adress:
Stiftelsen Grez-sur-Loing
c/o Gunilla Knape
Brännemysten 21 B
436 55 Hovås
Mobil tel: 073-940 14 02
E-mail: gunilla.knape@gmail.com
Stiftelsens kontaktperson i Frankrike är Intendent Marie Nicolas-Cook (talar engelska och
franska)
Adress:
Hôtel Chevillon
2-4, rue Carl Larsson (besöksadress 114, rue Wilson)
FR-77880 Grez-sur-Loing
Frankrike
Tel: +33 1 64 45 93 45
E-mail: intendent@grez-stiftelsen.se
Har du ytterligare frågor, tveka inte att maila eller ringa någon av kontaktpersonerna ovan.
Ännu en gång Hjärtligt Välkommen till Hôtel Chevillon!

Styrelsen för Stiftelsen Grez-sur-Loing
www.grez-stiftelsen.se
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Reseinformation

Ankomst
Grez-sur-Loing ligger nära Fontainebleau, 70 km sydost om Paris. Det är lättast att komma
hit vardagar när busstrafiken till Grez från Melun har större turtäthet.
När du kommer till Charles de Gaulle-flygplatsen - ta tåget till tågstationen Gare de Lyon. Du
måste först ta RER B till Chatelet Les Halles och där byta till RER A till Gare de Lyon - bara
att gå rakt över till andra sidan plattformen.
När du kommit till Gare de Lyon i Paris gå till Hall 1 (höghastighetståg) på övervåningen, ta
ett tåg till MELUN. Det går ett tåg var 10:e minut under rusningstid, annars var 20:e minut.
Gå av tåget på stationen Gare de MELUN (här kommer dina biljetter och NAVIGO-kort – se
nedan – att inspekteras). Gå ut till framsidan av stationsbyggnaden. Där tar du vänster på
Avenue Thiers. Efter ca 300 meter ta ner vänster till passagen under järnvägen till gatan som
heter Place de l'Ermitage. Busshållplatsen ligger strax därefter. Promenaden tar ca 5
minuter. Sök upp den hållplats där skylten anger «BUS 34 / SEINE & MARNE Express».
Med bussen 34/SEINE & MARNE Express är det 4 stopp till Grez, 2 stopp i Fontainebleau,
därefter i Bourron-Marlotte (Pavé du Roy) och sedan i Grez-sur-Loing (Les Fours).
Väl framme i Grez-sur-Loing har du ca 10 minuters promenad till Hôtel Chevillon.
Titta på kartan nedan för att hitta vägen, du måste korsa huvudvägen som bussen kommer
på genom att gå genom passagen under vägen.

Månadskort
Det finns ett transportkort i hela Ile de France som heter Pass NAVIGO som kostar 70€ per
månad (giltigt en hel kalendermånad, 1-31) + 5 € för magnetkortet. Detta kan köpas på
flygplatsen i RATP eller SNCF Transilien luckor. Ett foto behövs. Alla allmänna
transportmedel kan då användas, utom Air France bussarna, i vad man kallar Ile de France.
Ett månadskort är intjänat om man utöver tur- och returresan mellan flygplatsen och Grezsur-Loing gör en resa till Paris och några resor till Nemours, Melun eller Fontainebleau under
den aktuella kalendermånaden.
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Karta över RER systemet
http://www.ratp.fr/informer/pdf/orienter/f_plan.php?nompdf=rer

Tågtider Charles de Gaulle, Gare de Lyon mot Melun. Länken går att använda åt båda
hållen.
Nedanstående länk visar tågförbindelser från flygplatsen Charles de Gaulle till Melun och
man kan söka olika tider och därigenom få en uppfattning om hur lång tid det tar till Melun.
https://www.google.com/maps/dir/Paris-Charles-de-Gaulleflygplatsen+(CDG),+95700+Roissy-enFrance,+Frankrike/Melun,+77000,+Frankrike/@48.7689821,2.2202364,10z/am=t/data=!4m1
5!4m14!1m5!1m1!1s0x47e63e038e4ccf5b:0x42be0982f5ba62c!2m2!1d2.5479245!2d49.009
6906!1m5!1m1!1s0x47e5fa62379c029f:0x40b82c3688c5450!2m2!1d2.6554!2d48.542105!3e
3!5i2

Gångväg till Hôtel Chevillon i Grez från bussen från Melun
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