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GÖTA. Marianne och 
Peter Boström går mot 
strömmen.

När många företag 
upplever lågkonjunktur 
går det på högvarv för 
Restaurang Älvkanten.

Den 2 februari tar 
man över köket på SCA 
Edet Bruk och utvidgar 
därmed sin verksam-
het.

I början av maj förra året 
köpte Marianne och Peter 
Boström Restaurang Älv-
kanten i Göta industriom-
råde. De har upplevt hek-
tisk tid sedan övertagandet, 
responsen från gästerna har 
överträffat förväntningarna.

– Vi har haft otroligt 
mycket att göra, inte bara på 
lunchen utan även mycket 
catering, säger Marianne 
Boström.

Sida vid sida
Makarna Boström har jobbat 
sida vid sida i snart nio måna-
der, men den siste januari är 
separationen ett faktum.

– Nu delar vi på oss. Jag 
kommer att hålla till på Edet 
Bruk och Marianne blir kvar 
här på Älvkanten, berättar 
Peter.

Nyanställningar har skett 
och familjeföretaget utökats 
med tre nya medarbetare. 
På bruket kommer Peter att 

få sällskap av dottern Jenny 
och sonhustrun Johanna, 
båda med erfarenhet från 
restaurangbranschen. Dess-
utom ansluter en ny kock till 
restaurangen i Göta.

– Det känns jätteroligt 
att kunna expandera i dessa 
annars så dystra ekonomiska 
tider. Det ska bli kul att få 
starta upp på Edet Bruk, där 
jag själv har varit anställd en 
gång i tiden, säger Peter.

En utmaning
SCA Edet Bruk har cirka 450 
anställda och har tidigare haft 
företaget ISS som ansvarat 
för restaurangdelen. Nu blir 
det istället lokala entrepre-
nörer som ska mätta magarna 
på brukets personal.

– Det blir en utmaning. Å 
andra sidan har en hel del av 
brukets personal besökt oss 
här på Älvkanten, så de vet 
var de har att vänta, skrat-
tar Peter som förklarar att 
menyn kommer att bli den-
samma för Älvkanten och 
markan på Edet Bruk.

Marianne och Peter 
Boström är sannerligen 
inte rädda för att röra om i 
grytan.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rör om i grytan. I maj förra året köpte Peter och Marianne Boström Restaurang Älvkanten i Göta. Nu utvecklar de rörelsen 
genom att ta över driften för markan på Edet Bruk.

Utställningar:

DET MEDELTIDA LÖDÖSE
BILDER AV VÅRA FÖRFÄDER

VARV & SJÖFART

Tel: 0520-897 01/03 www.lodosemuseum.se 
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1 februari – 12 mars

50-TALSLIV
En utställning om framtidstro 
och rockande tonåringar.

17 -19 februari kl. 11-15

SPORTLOVS-
AKTIVITETER
Tema 50-talsliv

15 mars – 18 maj 

120 CM Fotoutställning om 
barns villkor runt om i världen.

28/2, 28/3 och 25/4 
kl 13-16

STICK-CAFÉ!

Söndag 5 april kl 11-16

VARVS- OCH 
SJÖFARTS-
HISTORISK DAG
I samarbete med Varvs- och 
Sjöfartshistoriska föreningen i 
Göta Älvdalen.

Söndag 19 april kl 12-16

E45 TEMADAG
Föredrag om arkeologi, 
korvgrillning mm

Välkomna!

Mittemot Statoil i Lödöse  tel. 0520-66 18 80

Vallby ByggvarorVallby Byggvaror

Välkommen in å kika i vår fyndhörna!

Skjutdörrs

KAMPANJ 
PÅGÅR

under vecka 6 o 7

25%
RABATT

Älvkanten flyttar in på bruketÄlvkanten flyttar in på bruket


