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NÖDINGE. Golfkro-
gen Backa Säteri har 
öppnat.

I måndags hälsades 
de första lunchgästerna 
välkomna.

– Vi vill att besö-
karna ska uppleva en 
sorts hemmakänsla 
och förutsättningarna 
finns verkligen i denna 
vackra miljö, säger krö-
gare Jessica Johans-
son.

Renoveringsarbetet har 
pågått under hela våren och 
sommaren. Förutom restau-
rang kommer fastigheten 
även utgöra klubbhus för 
Nödinge GK.

– Visst blir det fint, säger 
Jessica Johansson när hon 
visar runt Alekuriren i loka-
lerna där endast viss finslip-
ning återstår.

Entréplan utgörs av recep-
tion och restaurangdel. På 
andra våningen iordnings-
ställs en festvåning, med 
plats för 70 gäster, samt kon-
ferensrum.

– Samtidigt som det har 
skett en totalrenovering, så 
har den gamla stilen beva-
rats. Man har varit noga med 
att tillvarata detaljer, säger 
Jessica.

Öppet varje dag
Restaurangen kommer att 
hålla öppet varje dag. Lunch-
gästerna erbjuds husmans-
kost med kött och fisk på 
menyn, plus veckans pasta. 
Därutöver dukas det upp 
med ett rikligt salladsbord.

– Det ska vara lättlagat och 
gott, mat som folk känner 
igen, poängterar Jessica.

Razvan Ionescu, från 
Skepplanda, har anställts som 
kock. Razvan har ett förflutet 
från Ingetorps Golfklubb och 
de senaste fem åren har han 
varit anställd som köksmäs-
tare på restaurang Estrada i 
Göteborg.

– Att kunna avnjuta en god 
middag i den här rogivande 
miljön slår ut det mesta. Jag 
är övertygad om att detta 

är en rätt satsning, säger 
Razvan.

Mångårigt förflutet
Även Jessica Johansson har 
ett mångårigt förflutet inom 
restaurangbranschen. I julas 
blev hon emellertid arbetslös 
och när möjligheten dök upp 
om att få ansvara för golfkro-
gen var svaret givet.

– Någon gång i livet måste 
man våga. Jag såg det som en 
möjlighet när tillfället gavs 
och jag har stärkts i min upp-
fattning under förberedel-
setiden. Jag är väldigt nöjd 
med resultatet och hoppas att 
gästerna ska trivas här, säger 
Jessica.

Framgent räknar Jessica 
Johansson med att arrangera 
temakvällar och trubaduraft-
nar. Dessutom finns redan 
långt framskridna planer gäl-
lande julbord.

– Vår förhoppning är att 
attrahera en bred målgrupp, 
inte bara golfarna. De som 
känner för att bara köpa en 
fika och sitta på vår ljuvliga 
altan ska kunna göra det, 
avslutar Jessica Johansson.

Hemmakänsla ska prägla nya golfkrogen
– Husets gamla stil har bevarats

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jessica Johansson är krögaren som ska få Golfkrogen Backa Säteri att blomstra. Den nya 
restaurangen har en magnifik uteplats som vetter mot det nionde hålet.

5 SNABBA
Kött – Fisk
Vin – Öl
Sommar – Vinter
Golf – Fotboll
Bio – Krogen

Vi tror på rättvisa. 
 Ingen lön för lika arbete.

Frivilliga sjöräddare sedan 1907.

–Hos oss är det intresset som styr, inte lönen. Det blir en 
helt annan glöd när man ställer upp frivilligt.

Viktor Töllefsen jobbar som stuveriarbetare och lastar 
fraktbåtar. Ulla (till höger på bilden) är skeppare och 
säljer fritidsbåtar. Torbjörn (med ryggen mot kameran) är 
navigatör och jobbar som ekonom. Bland de frivilliga på 
räddningsstationen fi nns också ingenjörer, projektledare, 
montörer, maskinbefäl, studenter och en vd. 

–Att vi jobbar tillsammans på lika villkor skapar en stark 
teamkänsla. Det är rättvist ombord: alla är viktiga, ingen 
har lön, säger Viktor. 

Det är eldsjälar som Viktor, Ulla och Torbjörn som är 
ryggraden i Sjöräddningssällskapet. Vi är en ideell förening 
utan bidrag från staten. 

Varje år krävs stora resurser för att driva våra 64 
räddningsstationer. Inte minst behövs mycket pengar för 

att utrusta och utbilda alla frivilliga sjöräddare.
Ge ett bidrag på pg 900 500-0 eller på www.ssrs.se. 

Där kan du skänka pengar online eller bli medlem.    
Som medlem får du kostnadsfri hjälp om du skulle 

råka ut för till exempel motorstopp eller roderhaveri när 
du är ute med båten. Det är så Viktor och hans kolleger 
tackar dig för ditt stöd.  
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