
SURTE. Det är en dröm 
som har gått i uppfyl-
lelse för surtesonen 
Christer Köpman. 

Efter fl era års betän-
ketid vågade han till 
slut ta steget och köpa 
”kinesen”. 

– Surteborna ska bli 
stolta när de kommer 
in i restaurangen.

Den 1 mars fick han nyck-
larna. Knappt en månad 
senare är restauranglokalen 
på hörnet i Surte centrum 
inte i närheten av vad den har 
varit. Mörkt och murrigt har 
blivit ljusblått och fräscht. 

Tillsammans med sina för-
äldrar Östen och Ulla samt 
många hjälpsamma vänner 
och bekanta har Christer 
Köpman arbetat hårt från 
morgon till kväll för att hinna 
klart till invigningen den 6 
april. 

– Många tycker nog att jag 
är helt knäpp, men jag har 
sagt i många år att en dag ska 
jag köpa ”kinesen” och öppna 
en egen restaurang. När jag 
äntligen fick tillfälle var det 

inget att tveka på. Nu kör jag.
Konceptet är en stor flört 

till bygden och Surte glasbruk 
och tanken är att historien 
ska leva vidare inne på restau-
rangen. 

– Jag är själv född och upp-
vuxen i Surte och jag vill att 
surteborna ska känna stolthet 
när de kommer hit. Ovanför 
bardisken har jag ett par glas-
skåp där jag tänkt att de lokala 
föreningarna ska få skylta, 
men det är först till kvarn som 
gäller…

Christer har själv arbe-

tat som kock i 15 år och har 
många idéer om upplägget på 
menyn.

Han avslöjar att luncherna 
till stor del kommer att bestå 
av svensk husmanskost medan 
det på kvällarna går mer åt à 
la carte. 

– Jag vill att det ska hända 
mycket roligt här på kväl-
larna och försöker att få hit 
en trubadur som kan spela 
någon gång i månaden. After 
works och quiz-kvällar är 
också något jag tänkt på och 
förslag på quiz, gärna med 

Ale-anknytning, tas tacksamt 
emot.

På baksidan av menyerna 
kommer man att kunna läsa 

om hur Surte hytta kom till 
och det är en ödmjuk nybliven 
krögare som berättar om hur 
en dröm gick i uppfyllelse. 
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Snart färdigt. Christer Köpman (t.h) har tillsammans med 
pappa Östen och mamma Ulla samt många hjälpsamma vän-
ner och bekanta slitit hårt för att hinna klart till invigningen. 
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– Restaurangen Köpmans hytta öppnar i april
Surte-pôjk har tagit över

Surte-pôjk. Christer Köpman har i många år velat köpa restaurangen Golden river i Surte och 
det är en dröm som går i uppfyllelse när han nu öppnar Köpmans hytta. 

ALAFORS. Den tunga busstrafi ken 
på Ledetvägen genom Alafors 
oroar många. Sverigedemo-
kraten Börje Ohlsson har i en 
motion begärt vägbulor och att 
mindre bussar ersätter.
Ale kommun hoppas att elbussar 
ska vara lösningen i framtiden.

Efter två och ett halvt år fi ck Börje 
Ohlsson (SD) i måndags sin motion 
besvarad. Hans förslag om att 
stoppa den tunga busstrafi ken ge-
nom Alafors och endast låta denna 

gå längs Alingsåsvägen vann inget 
omedelbart gehör, däremot delar 
sektor samhällsbyggnad åsikten 
om att trafi ken är ett bekymmer 
särskilt med hänsyn till skolbarnen. 

Ale kommun har tillsammans 
med Västtrafi k verkat för en 
tätortsnära busstrafi k till pendel-
tåget och tanken var att införa 
mindre bussar. Tyvärr meddelade 

Västtrafi k i juni 2012 att det inte 
fanns ekonomi för att införa detta 
till 2013.

Ale kommun kommer dock 
att fortsätta påtala önskemålet 

om mindre matarbussar och 
förhoppningen är att elbussprojek-
tet i Älvängen blir lyckosamt, då 
kan detta vara lösningen även för 
Alafors i framtiden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Elbuss kan vara lösningen även för Alafors?


