Så mycket mer
än en restaurang
Idag har jag varit på ett fantastiskt ställe. Det ligger inte långt bort, tvärtom, det
ligger i centrala Torsby. Det är inte dyrt och inte heller svårt att hitta dit. Ljus och
fräsch inredning, där man kan få sig ett mål mat eller en fika i lugn och harmonisk
miljö. Det är Valbergsgårdens restaurang och café det handlar om.
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Men det är inte egentligen maten eller
fikat som är det mest fantastiska,
utan det är de som jobbar där.
De tar emot varje besökare individuellt, det är hej och du, de tilltalar
dem med förnamn och ger en hjälpande hand om det behövs. Här är
det individer som tas emot, var och
en med sina behov och önskningar,
inte bara siffror i en statistik.
Det är väl konstigt att ett vänligt
bemötande är något som man blir
förvånad eller glatt överraskad över
att finna. Det är väl egentligen så det
alltid ska vara eller hur? Därför blir
man så hjärtans glad när det är så!
Onsdagen den 18 april var jag på
besök på Valbergsgårdens restaurang och café som i början av året
öppnade i ny regi. Jag var där i mitt
jobb, för att fotografera och skriva
en informationstext om verksamheten. Men det blev något helt annat,
och så mycket bättre.
Det blev ett så postivt möte. Med
de äldre som kom för att äta och
fika, med personalen som jobbar
med att servera och serva kunderna.
Var och en individuellt. Tjejerna, ja
kvinnorna kanske, heter Lena Westerberg, Gunilla Björ, Lisbeth Paulsson och Laila Bergkvist gav var och
en precis det som kunden tycktes
önska. Ett glatt hallå, några vänliga
ord, hjälp med att lägga upp mat
om man önskade hjälp med det,
lite extra sallad från buffén, hjälp
med brickan osv. Eller bara en kort
samtal. Alla är hej och du med varandra. Maten för dagen var dillkött
och potatis och det tycktes vara något som man lät sig väl smaka. Annars, berättade Lena, att fläsk nog
är den allra största favoriten. Maten

tillagas på kommunens centralkök
Bergåsen som ligger i Torsby Sjukhus och kommer med matbilen till
Valbergsgården, ångande het i sina
kantiner.
Salladsbuffén gör personalen
själv i ordning fräsch och fin varje
morgon. Allt för att kunderna ska få
igång smaklökarna. Blandade färger
och färskt och gott.
Möblemanget är nytt från början
av året och det gör också sitt till för
trivseln. Borden och stolarna vita,
fina lampor i vitt och gardinerna
också. Det är ljust och inbjudande.
Öppettiderna har förbättrats. Nu
är det öppet kl. 10-15. Lunchen
serveras kl. 11.30-13.15. Numera
slipper gästerna vänta ute i hallen
utan kan när som helst från kl. 10
gå eller rulla in och sätta sig vid sin
favoritplats i lokalen. Prata lite med
några andra tidigt anlända, läsa en
tidning eller bara ”titta på folk”,
precis så där som vi alla andra vill
göra. Det har ju inget med ålder att
göra, behovet av att välja själv när
man vill komma, att se lite liv och
rörelse omkring sig osv.
Restaurangen används inte bara
för mat och fika, utan det händer
även annat där. T.ex. en gång per
månad är det underhållning med
musikanterna Håkan Lindh och Leif
Jansson Då går det livat till om man
förstår personalen rätt.
En av gästerna, Märta Tyremo
från Lämbacken har också tagit
initiativ till att visa film på storbildstvn som finns i ett rum i anslutning till restaurangen. Hon har egna
dvd-filmer som hon gärna vill dela
med sig till andra, och det brukar
vara väldigt populärt.

Så jag vill varmt rekommendera ett
eller ännu hellre flera besök till
Valbergsgårdens restaurang och
café! Alla som vill får komma dit,
man behöver alltså inte bo på
Valbergsgården. Och man kan vara
i vilken ålder som helst. Välkommen!
ANNETTE LAURITZEN KARLSSON
informationsstrateg
0560-160 04
annette.lauritzen@torsby.se

Vad är det för mat?
Matsedeln för Valbergsgården, Torsby
Sjukhus, alla skolor och förskolor m.m.
finns på kommunens webbplats www.
torsby.se/matsedel. Matsedeln för Valbergsgården finns förstås också anslagen på Valbergsgården, för innevarande
och nästkommande vecka.
Vad kostar det?
Varmrätt inklusive smör, bröd, dryck
och sallad 55 kr.
Hämträtt inklusive sallad 50 kr.
Vill du bara fika finns kaffe, te, och
några olika bullar och kakor. Prisex kaffe
5 kr, bulle 5 kr, morotskaka 10 kr.
När är det öppet?
Caféet är öppet kl 10-15 måndagfredag. Lunch serveras kl. 11.30-13.15
måndag-fredag.
Vill du veta mer?
Telefon till Valbergsgårdens restaurang
och café är 0560-161 17.
Vägbeskrivning
Valbergsgården ligger på Valbergsvägen
2, gå in i stora entrén. Restaurangen ligger en våning upp. Trappor och hiss finns
innanför dörren, en bit in till vänster.
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