
fokus företag  |   nummer 36  |   vecka 42  |   201016

VÄSTERLANDA. Kan ett 
vandrarhem i Väster-
landa, som har öppet 
året om, verkligen bära 
sig?

Det gör det!
Älvbacken Bed & 

Breakfast har blivit 
mäkta populärt – inte 
minst bland danskarna.

I fem år har familjen Leng-
strand drivit Älvbacken Bed 
& Breakfast, som ligger vack-
ert inbäddad i dalgången intill 
Göta älv.

– Stället säljer sig själv. 
När gästerna kommer upp 
på krönet och ser det fantas-
tiska landskapet som breder 
ut sig så är de sålda, säger Per 
Lengstrand.

Det tidigare hönseriet har 
renoverats och blivit vandrar-
hemsdel med mysigt inredda 
rum. Fastigheten omges av en 
vacker trädgård med utsikt 
över älven.

– Min fru Anette är väl-
digt intresserad av blommor, 
så hon ser till att hålla ordning 
i trädgården. Många uppskat-
tar också utsikten över älven, 
förklarar Per Lengstrand.

Gästerna kommer nästan 
uteslutande från grannlandet 
Danmark, de inhemska besö-

karna är inte till närmelsevis 
lika många.

– Så är det. Danskar har vi 
många av, men även en del 
tyskar och holländare. Den 
svenska marknaden har hit-
tills varit trögast. Dock har vi 
kunnat skönja ett litet trend-
brott den här säsongen. Nu 
får vi exempelvis besök av ett 
par stockholmare, som ska bo 
här under tre veckors tid då 
de arbetar med att restaure-
ra Lödöse kyrka.

Hur ser ni på framtiden?
– Det beror på våra två 

söner och vad de har att säga 
om en eventuell utveckling. 
Skulle man komplettera verk-
samheten med konferensdel 
blir det en helt annan grej. 
Det är en avvägning, men 
vem vet?

Hur som helst är familjen 
Lengstrand ett levande bevis 
på att den omtalade entrepre-
nörsandan i Västerlanda inte 
är någon myt.

– Västerlandaborna är ett 
driftigt släkte med många 
egenföretagare, avslutar Per 
Lengstrand.

Älvbacken lockar danskar till Västerlanda
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Det gamla hönseriet har renoverats och utgör 
sedan fem år tillbaka Älvbacken Bed & Breakfast 
i Västerland.

Rummen är designade i olika stil, men hemtrevnad är deras gemensam-
ma nämnare.

– Möjlighet till över-
nattning året om
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Mediapartner

Göteborg, Scandinavium 25-26 november

Läs mer om evenemanget på www.onstage.se

Supershowen OnStage är tillbaka med en kunglig show!
Eller vad sägs om musik av Prince, Queen och Elvis (the king of rock) mfl. 

Det finns även möjlighet att boka galapaket med mat komponerad av 
stjärnkocken Leif Mannerström.


