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USPASTORP. Visionen 
har förverkligats.

Hemma på väggen 
hos Lena och Kurt 
Jannesson hänger 
framtidsbilden för 
Uspastorp Konferens & 
Äventyrscenter.

– Det har blivit precis 
som vi tänkt, förutom 
gårdsbutiken som ännu 
inte är förverkligad, 
säger Kurt.

Uspastorp Konferens & 
Äventyrscenter började i liten 
skala 1996 och har sedan suc-
cessivt växt.

– Det har varit något nytt 
projekt att ta tag i varje eller 
åtminstone vartannat år sedan 
dess. Nu känner vi att vi har 
lyckats skapa den anläggning 
vi en gång drömde om, säger 
makarna Jannesson som äger 
och driver verksamheten till-
sammans.

Det lantliga läget och 
den vackra natur som omger 
Uspastorp Konferens & 
Äventyrscenter är något som 
uppskattas på bred front. 
Antalet övernattningar ökar 
ständigt, likaså är trenden 
positiv när det gäller konfe-
rensdelen.

– Fjolåret var historiens 
bästa och vi har även haft bra 
med bokningar hittills under 
2009, säger Lena Jannesson.

En förklaring till de 
senaste årens uppsving till-
skrivs swimmingpoolen, som 
anlagts i den tidigare göd-
selbrunnen. Därutöver finns 
en vedeldad badtunna och 
ett intilliggande uthus med 
dusch och bastu.

Vedeldad badtunna
– Den biten togs i bruk i 
december 2006 och har inne-
burit ett jättelyft för verk-
samheten. Det är en mycket 
populär aktivitet. Faktum är 
att vi försöker hålla poolen 
igång hela året. Vi har näm-
ligen märkt att det finns 
intresse för vinterbad också, 
säger Kurt Jannesson.

Det brukar heta att man 
aldrig blir profet i sitt eget 
land, men det är ett uttryck 
som paret Jannesson inte vill 
skriva under på. Uspastorp 
Konferens & Äventyrscen-
ter står nämligen ofta som 
värd när Ale kommuns olika 
enheter ska konferera.

– Vi är väldigt tacksamma 
för det goda samarbete som 
vi har med kommunen, det 
känns jättebra, säger Lena 
och fortsätter:

– Dessutom är vi antagna 

som ett konferensalternativ 
i Göteborgs kommuns upp-
handlingsbolag, vilket inne-
bär att vi får en hel del gäster 
från 031-området.

Personligt bemötande, 
bra service och inte minst 
god mat kännetecknar en 
vistelse på Uspastorp Konfe-
rens & Äventyrscenter. Det 
löper som en röd tråd när 
besökarna gör sitt avtryck i 
gästboken.

Uppskattat
– Det är många som uppskat-
tar att vi tillagar maten här 
och tar den direkt från spisen 
och ut till den väntande 
gruppen. Viktigt är också att 
ha väl tilltagna portioner, så 
att alla gäster blir ordentligt 
mätta, säger Lena.

Vad blir nästa utmaning 
för er?

– Ja, vi har väl funderat 
lite grann på vad det skulle 
kunna vara. Vi börjar komma 
upp i åren och får väl se hur 
länge vi hänger med. Några 
år till lär det bli, men några 
utvecklingsplaner finns inte 
för närvarande, säger Kurt.

Vad är roligast med 

jobbet?
– Det är att vi får träffa så 

många människor. Vår till-
fredsställelse är nöjda gäster, 
säger Lena och Kurt uni-
sont.

Uspastorp är en liten 
prick på kartan, men allt fler 

upptäcker dess storhet som 
utflyktsmål.

Goda tider för Uspastorp Konferens & Äventyrscenter
– Visionen blev verklighet för paret Jannesson

Av det gamla stallet har det blivit pub och där servar Kurt 
och Lena Jannesson sina gäster med mat och dryck.

Swimmingpoolen med tillhörande badtunna och bastu invigdes för drygt två år sedan och har inneburit ett lyft för Uspastorp Konferens & Äventyrscenter. 

USPASTORP

Grundat: 1997
Verksamhet: Boende, konferens 
och äventyrscenter
Antal sängplatser: 24 platser i 
vandrarhemsdelen, 7 permanenta 
bäddar
Specialaktiviteter: Fotbollsgolf, 9 
hål. Stor badpool, bastu, badtunna 
samt aktivitetsbana.

Bonusfakta: Den populära även-
tyrsbanan med flertalet olika utma-
nande aktiviteter i skogen nytt-
jas ofta i samband med svensexa, 
möhippa eller andra former av upp-
vaktningar. Här finns bland annat 
linbana, luftgevär och bågskytte.
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE. När det gäller 
utbildningsfrågor har 
Business Region Göte-
borg en allt tydligare 
roll.

– BRG lanserar just 
nu Expedition Framåt, 
ett tillväxtprogram för 
alla företag som vill 
växa. Där borde egent-
ligen alla vara med, 
säger näringslivschef i 
Ale, Jerry Brattåsen.

Business Region Göteborg 
driver nu på kompetensut-
vecklingen i näringslivet. 
Expedition Framåt syftar 
till att bilda nätverk för fö-
retags-, affärs- och export-
utveckling.

– Det är ett program som 
stärker alla företag som vill 
framåt. Fördelen med detta 

upplägg är att det finns en 
nivå som passar alla oavsett 
var i utvecklingen som fö-
retaget befinner sig, säger 
Jerry Brattåsen. Expedition 
Framåt har fått många goda 
vitsord.

BRG inleder just nu ett 
projekt för att utveckla kom-
munernas service till företa-
gen. 3500 företagare i kGö-
teborgsregionen kommer 
att få en enkät från någon 
av de 13 medlemskommu-
nerna.

– Det vänder sig till före-
tag som någon gång under 
2008 har varit i kontakt med 
sin kommun. Tanken är att 
kartlägga hur de har uppfat-
tat servicen i syfte att om det 
finns behov förbättra den, 
säger Brattåsen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Expedition Framåt 
inledd av BRG

Nytt tillväxt-
program för 
företaga-
re. Expedition 
Framåt drivs 
av BRG.


