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GÖTA. De är inte längre 
bara ett par privat. 

Numera är Marianne 
och Peter Boström 
kompanjoner inom 
yrkeslivet.

Tillsammans har de 
förvärvat Restaurang 
Älvkanten på Göta 
industriområde och det 
officiella övertagandet 
sker den 5 maj.

Älvkanten är en populär 
lunchrestaurang som slog upp 
portarna i november 1999. 
Knappt hade Magnus Pet-
tersson och Hanna André-
asson hunnit bestämma sig 
för om de skulle sälja eller ej, 
förrän Peter Boström ringde 
upp och anmälde sitt intresse 
av att få köpa verksamheten.

– Vi hade hört ett rykte om 
att Älvkanten eventuellt var 
till salu. Jag gick hemma med 
avgångsvederlag från Saab 
och samtidigt hade Marianne 
bestämt sig för att sluta efter 
17 år som kock på Rasta i 
Lilla Edet. Vi kände att till-
fället var det rätta att göra 
något tillsammans och att få 

öppna en egen lunchrestau-
rang har länge varit en dröm, 
säger Peter Boström.

Peter Boström är också 
kock i grunden. För Lilla 
Edet-borna är han förmodli-
gen mest känd från sin tid på 
Lilla Fallet.

– Sedan skulle jag bara 
göra ett år på Saab, men det 
blev sju. Nu ska det bli riktigt 
roligt att komma tillbaka till 
köket igen, säger Peter.

Kommer lunchgästerna 
att känna igen sig?

– Det tror vi allt. Vi ska 
behålla husmanskosten, som 
är vår specialitet och som vi 
vet är väldigt uppskattad. Vi 
kommer att införa några nya 
rätter på menyn och samti-
digt ska vi vara lyhörda för 
vad kunderna vill ha, säger 
Marianne Boström.

– Vi ska också profilera res-
taurangen mot E45, så att vi 
kan få in folk som åker längs 
vägen. Från min tid på Rasta 
så känner jag många chauffö-
rer och förhoppningsvis ska 
ett antal av dessa välja Älv-
kanten som lunchrestaurang.

En nyhet är att det från 
och med den 5 maj kommer 

att serveras varm frukost på 
Älvkanten. Vidare hoppas de 
nya ägarna att kunna utveckla 
cateringverksamheten.

– På sikt har vi också en 
vision om att kunna inreda 
våningen som ligger en 
trappa upp. Det kan bli en fin 
festvåning, säger Peter.

Det råder ingen tvekan om 
att Peter och Marianne brin-
ner för den uppgift som nu 
väntar dem.

– Det ska bli hur roligt 
som helst. Vi har sagt många 
gånger att vi skulle vilja ha 
något eget och så dyker den 
här chansen plötsligt upp. 
Det är en rörelse med gott 
renommé och dessutom på 
gångavstånd hemifrån. Det 
kan inte bli bättre än så, säger 
Peter Boström.

Noteras bör att Barbro 
Andréasson kommer att 
förbli Älvkanten trogen 
och därmed bli medarbe-
tare till Peter och Marianne 
Boström.

– Drömmen har blivit verklighet
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Peter och Marianne Boström är nya ägare till Restaurang Älvkanten i Göta. Det officiella 
övertagandet sker den 5 maj.

Marianne och Peter 
tar över Älvkanten
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standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

NYGÅRD. Det blev en 
resa ut i det oändliga. 

Årets musikal på 
Höjdpunkten hade 
rymden som tema.

”Space Race – en höj-
darresa” tog oss med 
till jordens olika plane-
ter med hjälp av teater 
och sång.

Varje vår bjuder Höjdpunkten 
i Nygård in till musikal. Efter 
de tidigare årens succéer har 
förväntningarna skruvats upp. 
Årets ensemble gjorde dock 
ingen besviken utan svarade 

för ett lika bra framträdande 
som sina föregångare. 

Space Race – en höjdarresa 
var rubriken för årets musikal. 
För de med begränsade kun-
skaper om rymden blev före-
ställningen ett sätt att snappa 
upp information om de olika 
planeterna. Programledarna 
Joel och Oliver guidade oss 
rätt på resan, som gick i raket-
färd från solen till månen, via 
Mars till Saturnus, Uranus, 
Neptunus, Pluto och Sedna.

Mellan de olika teater-
styckena fick publiken lyssna 
till medryckande sång. En 
del av årets populäraste låtar 
från Melodifestivalen hade 

försetts med nya texter om 
rymden. Ett par av Ted Gär-
destads mest kända örhäng-
en, ”Jag vill ha en egen måne” 
och ”Satellit”, hade också fått 
plats i låtrepertoaren.

Ett extra omnämnande, 
utöver alla duktiga skådespe-
lare och sångfåglar, bör ges till 
rekvisitagruppen som verkli-
gen hade lyckats med konsten 
att skapa en rymdkänsla i Ny-
gårdsskolans gymnastiksal.

Rymdresa med Höjdpunktens elever
– Musikalisk raketfärd till olika planeter
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Kören framförde schlagerlå-
tar med texter som handlade 
om rymden.

Främlingar från Neptunus 
dök upp på scenen i Nygårds-
skolan.

Pluto hade sin givna roll i 
”Space Race – en höjdarre-
sa”.

www.sollebrunnsmobelaffar.se
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