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VÄLKOMNA!

ALVHEM. En golfkrog 
har blivit två för famil-
jen Merstrand.

Först Backa Säteri 
i Nödinge och sedan 
några veckor tillbaka 
ansvarar de också 
för restaurangen på 
Kungsgården i Alvhem.

– Ett sätt att ytterli-
gare utveckla vår verk-
samhet, konstaterar 
Kaj Merstrand.

När den tidigare krögaren 
på Kungsgården blev tvung-
en att sluta på grund av sjuk-
dom var goda råd dyra för Ale 
Golfklubb. En kontakt togs 
med Kaj Merstrand, som till-
sammans med sin familj tog 
över Restaurang Backa Säteri 
förra våren.

– Det var en snabb process 
minst sagt. Golfklubben ville 
ha in en efterträdare så fort 
som möjligt och efter ett par 
dagars funderande antog vi 
erbjudandet, säger Kaj Mer-
strand som inte har hunnit 
med någon semester den här 
sommaren.

– Det får vänta till janu-
ari. Den 14 juli var vi igång 
här i Alvhem och sedan dess 
har det varit full fart hela 
tiden. Alla pusselbitar är 
inte på plats ännu, men sakta 
men säkert börjar vi sätta vår 

prägel på restaurangen.
Precis som i Nödinge 

kommer lunchgästerna att 
få njuta av traditionell hus-
manskost. Halvfabrikat är 
bannlyst hos de nya krögar-
na, som istället väljer att till-

laga allt från grunden. Det är 
i första hand sonen Dennis 
som kommer att agera kock 
i Alvhem.

– Kött, fisk och pasta 
samt ett vegetariskt alterna-
tiv kommer alltid att finnas 

på menyn. Ett rikt sallads-
bord är också en självklarhet. 
Luncherna i Nödinge och 
Alvhem kommer att ha vissa 
likheter, däremot kommer 
det att skilja en del när det 
gäller vår à la carte. Vår 

numera berömda hambur-
gertallrik ska vi dock imple-
mentera även här på Kungs-
gården, lovar Kaj Merstrand.

Personalstyrkan kommer 
att utökas vad det lider, först 
vill de nya ägarna känna av 

marknaden och se vilka behov 
som finns.

– Det första intrycket är 
odelat positivt. Miljön är 
storslagen och vi har fått en 
underbar respons från gäster-
na så här långt.

Kaj Merstrand betonar att 
övertagandet av Ale GK:s 
restaurang inte är ett led i att 
försöka avveckla Restaurang 
Backa Säteri – tvärtom.

– Vi överger inte Nödinge 
för att istället göra en sats-
ning i Alvhem. Vi tror det 
är två verksamheter som kan 
komplettera varandra på ett 
utmärkt sätt. Vi har byggt 
upp något bra i Nödinge och 
tänker bibehålla samma kva-
litet även i fortsättningen.

Vad har Kungsgården 
som Nödinge saknar?

– Framförallt så sväljer den 
här anläggningen betydligt 
mer folk och vi ges nu möj-
lighet att arrangera större 
konferenser. Vi får dessut-
om tillgång till ett större kök 
och av den anledningen kan 
vi också utveckla vår cate-
ringverksamhet, avslutar Kaj 
Merstrand.

Dubbla golfkrogar för Merstrand
– Nu har de tagit över verksamheten på Kungsgården

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
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Familjen Merstrand, pappa Kaj tillsammans med Dennis och Moa, har tagit över ansvaret för golfrestaurangen på Kungsgår-
den i Alvhem. Sedan tidigare driver familjen också Restaurang Backa Säteri.

SPF Alebygdens fredags-
vandrare har inte haft semes-
ter. Vi har fortsatt utanför 
programmet och har avverkat 
följande promenader: Besök 
på Hålanda hembygdsgård, 
vandring i Alafors-Älvängen 
samt promenad till Gödde-
röds gård, Rödbo.

Hålanda hembygdsför-
enings ordförande Christer 
Damm guidade 22 med-
lemmar i trakterna av Mau-
ritzberg. Här besökte vi 
först kvarnen där familjen 
Dahlbäck har sina beramade 
konserter. Vi gick sedan via 
Drottninggärdet upp till 
Lilla Verleberg. Här fikade 
vi samtidigt som vi njöt av en 
vidsträckt utsikt. Vi konsta-
terade också att det kommer 

att bli ett fint svampår. Vi 
följde sedan leden ner till 
Grönån och hembygdsgår-
den i Skaggata. Här infor-
merade Christer om ram-
sågen som hembygdsfören-
ingen har restaurerat och 
som senast var i bruk för ett 
år sedan. Vi tackade för en 
mycket intressant vandring. 
Därefter var det lagom att ta 
bussen hem. Många som steg 
på efter vägen såg förvånade 
ut och undrade nog om det 
hade brunnit på äldreboen-
det. 

Tio medlemmar tog 
bussen till Alafors och gick 
spåret till Älvängen. Vi 
besteg Ranneberget och njöt 
av utsikten. En Göta Kanal-
båt passerade lämpligt. Efter 

fika tog vi oss till båthamnen. 
Vi följde järnvägen till Rep-
slagarmuseet och bevittnade 
hantverksutställningen. 

Tolv personer tog sig till 
Eriksdal och gick till Gödde-
röds gård i Rödbo. Här hade 
vi turen att träffa på Leif 
Samuelsson som brukar 
släktgården. Den ligger fan-
tastiskt fint med utsikt mot 
Kungälv. Han tog sig tid att 
guida oss runt och berätta 
om verksamheten. Flera i 
gruppen hade hört Leif när 
han framfört sitt fina bildspår 
om livet på en bondgård.

De spontana fredagsvand-
ringarna fortsätter hela som-
maren. Kontakta Lennart 
Mattsson om tider.

Lennart Mattsson

Sommarvandringar med SPF
Ordföranden i Hålanda hembygdsförening, Christer Damm, guidade SPF:s fredagsvandrare.


