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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Öppet som 
vanligt hela
sommaren!

Vi önskar alla en 

trevlig sommar!
www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Service • Ac reparation
Reservdelar & Tillbehör

Släpvagnsservice
4-hjulsinställning

Diagnosutrustning
Elektronik • Däckcenter

Luktar AC:n 
illa eller har 
dålig effekt? 
Dags för en genomgång 
nu när sommaren och 
värmen är på gång... 

Vi gör AC-service 
på alla modeller!

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15
ALVHEM: Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, söder avfart -91, norr avfart -92 

www.bengtshusvagnar.se

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 

LAGERVAGNAR
Välvårdade beg. husvagnar 

och husbilar till bra pris!

En kvalitet som klarar allt!

Störst i Europa!

Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 

USPASTORP. Det fi nns mycket roligt 
att göra på hemmaplan.

Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter erbjuder ett smörgåsbord 
av aktiviteter för sommarlediga.

– Nu råder det högtryck för vår 
del, säger Anne Tallheden.

Det var 2011 som Anne och Martin Tallhe-
den övertog Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter. De driver rörelsen som en hobby-
verksamhet vid sidan av sina ordinarie arbeten.

– Jag håller min snickarfirma igång och Anne 
har kvar sin tjänst på Volvo, berättar Martin.

Under sommarmånaderna, när uthyrnings-
frekvensen och beläggningen är som störst, 
involveras hela familjen vilket inkluderar 
sönerna Urban och Henric. Dessutom tar man 
hjälp av timpersonal vid behov.

– Det har varit alldeles lagom att göra under 
de två första åren, säger Anne.

Ett redan framgångsrikt koncept med fot-
bollsgolf, femkampsbana, utomhuspool, bastu 
och vedeldad tunna har under Tallhedens för-
sorg kompletterats med en beachvolleyplan 
samt ett område för paintball.

– Det passar så bra in i den här miljön. 
Beachvolleyplanen är placerad en serve från 
poolen och används flitigt av våra gäster. 
Många kommer hit för att spela fotbollsgolf och 
beachvolley, för att sedan bada i poolen, säger 
Martin.

– Paintballen kom till tack vare grabbarna. Vi 
har iordningställt en bana i skogen där man kan 
ta skydd bakom pallar och träd. Det är populärt, 
inte minst vid svensexor och företagsarrang-
emang.

Uspastorp andas verkligen svensk sommar 
med grönskande natur och hästhagar i lantlig 
idyll. 

– Din upplevelse nära naturen är vår slogan 
och det kan vi verkligen stå för. Det är en fan-
tastisk miljö och det är lätt att man blir lite hem-
mablind, säger Anne.

Loftet på det gamla kostallet är försett 
med nio rum och totalt 27 bäddar. Det gamla 
boningshuset som finns på gården har plats för 
ytterligare åtta gäster.

– Vi har planer på att rusta upp det gamla 
huset. Det får bli nästa projekt, säger Martin 
som blev färdig med isolering och iordningstäl-
lande av ladan lagom inför ett midsommarbröl-
lop. Tanken är att ladan så småningom skall 
fungera som mötes- och festlokal året runt.

Någon invasion av turister räknar Tallhe-
den inte med i sommar. De gäster som väljer 
att övernatta har vanligtvis en koppling till de 
fester som arrangeras på gården, även om det 
finns undantag.

– Strögästerna är betydligt fler under semes-
terperioden. Sedan har vi ett bra samarbete med 
Ale kommun, som bland annat väljer att för-
lägga sina sommarläger hos oss, förklarar Anne.

Blir det bara en någorlunda hyfsad sommar 
lovar Anne och Martin Tallheden fina förutsätt-
ningar för fotbollsgolf, beachvolley och bad.

– Sedan kan man ju alltid komplettera sin vis-
telse här med boccia eller krocket i gröngräset, 
avslutar Martin Tallheden.

JONAS ANDERSSON

Högtryck i Uspastorp

I drygt två år har Anne och Martin Tallheden 
drivit Uspastorp Konferens- och även-
tyrscenter.


