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NÖDINGE. Så har då 
restaurangen på Ale 
Torg fått nya ägare.

Gröna Oliver slog upp 
dörrarna i måndags.

– Vi satsar på maten i 
första hand mer än att 
bli en nöjeskrog, säger 
Nader Javanshir som 
kommer att driva rörel-
sen tillsammans med 
storebror Naser.

Nader Javanshir har iranskt 
ursprung, men har bott i 
Sverige sedan 1998. Han har 
alltid varit intresserad av mat 
och att det blev restaurang-
branschen för hans del föll 
sig tämligen naturligt.

– När jag kom till Sverige 
började jag att arbeta på ett 
bageri/konditori innan jag 
tog anställning på en res-
taurang i Majorna, berättar 
Nader.

Nytt koncept
Efter att ha arbetat som kock 
på Indian Palace bestämde 
sig Nader Javanshir för att 
öppna eget. 

– Jag utvecklade ett kon-
cept med ett utbud av indisk 
och persisk mat i kombina-
tion med svensk husmans-

kost. Det slog väl ut.
För närvarande driver 

Nader Javanshir tre restau-
ranger, inkluderat Gröna 
Oliver.

– Det är en lunchkrog på 
Mölndalsvägen och Lilla 
Julian i Gårda. Fastighetsä-
garna i Gårda är desamma 
som här i Nödinge, så det var 
dem som tipsade mig om Ale 
Torgs restaurang, berättar 
Nader.

Variation
Gröna Oliver kommer att 
erbjuda gästerna en variation 
av grillrätter, indiska specia-
liteter, fisk, pasta, sallad och 
svensk husmanskost.

– Till en början satsar vi 
enbart på luncher till dess att 
vi får vårt alkoholtillstånd. 
Då kommer vi att ha öppet 
lite längre på kvällarna och 
på helgerna.

Nader vill att Gröna 
Oliver ska ha något för alla 
smaker och för alla plån-
böcker.

– Alla ska ha råd att äta här 
och därför kommer priserna 
på samtliga rätter att vara 
under hundralappen. 

Har du hunnit acklima-
tiserat dig i Nödinge?

– Jag tycker det verkar 
trivsamt här. Vi tittade på 
hus här för något år sedan, så 

helt nytt är är det inte. Vem 
vet, kanske bosätter man sig i 

Nödinge någon gång i fram-
tiden.

Ny krögare på Ale Torg
– Varierad kost utlovas

Nader Javanshir är kock och tillika ägare till Gröna Oliver som i förra veckan slog upp dörrarna på Ale Torg.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Antog utmaning 
efter ett års 
träning
LÖDÖSE. Kepsen av för 
Margit UrsinHvid, 49.

I helgen var hon en av 
17 600 som fullföljde 
Vätternrundan på 30 
mil.

Det var för övrigt 
hennes första långlopp 
någonsin.

För ett år sedan campade 
Margit med maken Stig utan-
för Motala. De tog då tillfället 
i akt att se starten av 
Vätternrundan.

– Jag blev väl-
digt fascinerad och 
kände att det där 
skulle jag också 
vilja göra, berättar 
Margit.

Hon förstod att 
det var en utmaning utöver 
det vanliga och satte omgå-
ende igång med träningen. 
Den har minst sagt varit mål-
medveten.

–Arrangören rekommen-

derar att man ska ha minst 
100 mil på cykel i benen, 
men jag chansade inte utan 
hade väl trampat närmare 130 
mil när jag startade i lördags, 
säger Margit.

Många av milen på cykeln 
har gått till Sportlifes trä-
ningsanläggningar i Älväng-
en och Nödinge, där bland 
annat löpbanden har väntat.

– Det har blivit upp mot 
elva pass i veckan.

Trots en diger 
träningsdos skulle 
de 30 milen runt 
Vättern visa sig bli 
en riktigt hård nöt 
att knäcka.

– Efter elva mil 
i Jönköping och 
14 mil i Fagerhult 

tänkte jag kliva av. Jag var 
så trött, mest beroende på 
att jag hade haft svårt för att 
sova natten innan loppet. När 
jag väl övertygat mig mentalt 
om att jag faktiskt hade kraf-

ter kvar fortsatte jag. Till sist 
tänkte jag bara att inget ska 
stoppa mig. "Jag ska i mål och 
ha mitt diplom", berättar tuf-
fingen från Lödösen.

19 timmar och 34 minu-
ter efter startskottet rulla-
de Margit UrsinHvid i mål, 
utan varken cykelhaveri eller 
fysiska skador.

– Men jag var rejält trött!
Det är nog bara ett frisk-

hetstecken.
Vätternrundan är ett mo-

tionslopp och ingen tävling. 

– Margit, 49, cyklade första Vätternrundan

MARGIT URSINHVID

Ålder: 49
Bor: Lödöse.
Yrke: Textilarbetare.
Stjärntecken: Tvilling.
Intressen: Aktiv i Slöjd- och hant-
verksföreningen i Lödöse.

BRA KÄMPAT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bragden. Margit UrsinHvid från Lödöse Bragden. Margit UrsinHvid från Lödöse 
cyklade sitt första riktigt långa lopp nå-cyklade sitt första riktigt långa lopp nå-
gonsin i helgen. Det blev Vätternrun-gonsin i helgen. Det blev Vätternrun-
dans 30 mil som knäcktes.dans 30 mil som knäcktes.


