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NÖDINGE. Backa Säteri 
prövar nya grepp.

Nu har golfkrogen i 
Nödinge försetts med 
en minisportbar.

Invigning av den-
samma sker nu på 
fredag.

Det var i våras som familjen 
Merstrand tog över Restau-
rang Backa Säteri. Den första 

tiden har varit rolig, men tuff 
förklarar Kaj Merstrand.

– Trenden pekar dock åt 
rätt håll och vi tror stenhårt 
på den här verksamheten.

När höstmörkret faller på 
och uteserveringen tappar sin 
dragningskraft sker nu en in-
vändig satsning. En minis-
portbar har iordningställts 
omedelbart till vänster om 
entrén. 

– Här tänker vi visa trav, 
fotboll, golf och så vidare. 
Det ska kännas som ett stort 
vardagsrum där kompisgäng 
kan samlas för att titta på en 
match. Vi håller dessutom på 
att utveckla en särskild pub-
meny, berättar Kaj.

– Den här satsningen har 
efterfrågats av våra gäster. Vi 
hoppas verkligen att det ska 
slå väl ut.

Pubpremiär blir det nu på 
fredag då det planeras för tru-
badurunderhållning och bar-
öppning.

– Min tanke är att vi ska 
ha någon typ av underhåll-
ning varje fredagskväll, av-
slutar Kaj Merstrand.

Backa Säteri inviger minisportbar

NÖDINGE. Ale kommuns 
satsning på föräldra-
stöd fortsätter.

Tisdagen den 20 
september startar 
Connect, som är en 
anknytningsbaserad 
föräldrautbildning.

– Den vänder sig till 
tonårsföräldrar, förkla-
rar Anna Gabrielsson, 
en av kommunens Con-
nectledare.

Connect är en tioveckorskurs 
som hjälper föräldrar till ton-
åringar att förstå och hantera 
deras beteende. Den första 
kursen som Ale kommun 
anordnar kommer att drivas i 
Familjehusets regi med Trol-
levik som hemvist.

– Varje kurstillfälle spänner 

över 90 minuter vilket inklu-
derar en inledande fikastund, 
berättar Anna.

Beteende, anknytning, 
konflikt, autonomi, empati, 
balans, förändring, glädje och 
smärta samt motgång är de 
principer som Connect base-
ras på. Övningar görs utifrån 
dessa principer där handle-
darna framför olika rollspel.

– Vi illustrerar olika frå-
geställningar som förhopp-
ningsvis ska leda till många 
kreativa diskussioner. Det är 
deltagarna som gör kursen 
och det är upp till var och en 
hur mycket de vill dela med 
sig av sina tankar och erfa-
renheter, säger Madeleine 
Sandahl-Rehnberg, som ska 
leda första Connect tillsam-
mans med Anna Gabrielsson.

Minimum åtta och maxi-
malt 14 deltagare ska utgöra 
den första utbildningsgrup-
pen i Trollevik. Anmälan 
krävs av de föräldrar som vill 
delta på kursen.

– Förhoppningsvis får vi 
se både mammor och pappor 
på utbildningen. Det har visat 
sig vara en framgångsfaktor 
på andra håll där Connect 
genomförts. Varje enskilt 
kurstillfälle sätter igång tan-
karna hos deltagarna och 
den bästa diskussionen kan i 
många fall ske i bilen på väg 
hem, säger Martin Löwen-
dahl.

Syftet med Connect är att 
få tonårsföräldrarna att bli 
tryggare i sin föräldraroll. 
Utbildningen ska förhopp-
ningsvis också öka toleransen 

och förståelsen för ungdo-
marnas sätt att uttrycka sig.

– Det är inte ovanligt att 
konflikter trappas upp och att 

man får en stämning som blir 
laddad. Kan en part ha för-
mågan att hålla sig lugn och 
reflektera över situationen 

är mycket vunnet, avslutar 
Martin Löwendahl.
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Madeleine Sandahl-Rehnberg, Martin Löwendahl och Anna Gabrielsson är tre av Ale kom-
muns utbildade kursledare för Connect. Connect är en utbildning som vänder sig till tonårs-
föräldrar. Den första kursen startar på Trollevik i Nödinge tisdagen den 20 september.
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