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Stuprör och hängrännor
Hur används dina skattepengar effektivast?

Tre smakpärlor i Älvkarleby

Kristian, Lena och Evalis dri-
ver tillsammans restauranger-
na Sleven i Grytan i Skutskär, 
Smedsladan i Älvkarleby och 
Golfrestaurang Älvan på Älv-
karleby Golfklubb. 
Devisen är alltid: Färska 
och bra råvaror, matlagning 

från grunden och prisvärda 
smakupplevelser 
– allt kryddat med personligt 
och trevligt bemötande.

För öppettider, beställningar och menyer:
Sleven i Grytan     Smedsladan     Golfrestaurang Älvan
www.grytan.info          www.smedsladan.se               www.alvkarlebygk.com
Tel: 026-580 10 07       Tel: 072-733 13 10     Tel: 026-724 10
     

Smedsladan i Älvkarleby
Unik mysig liten restaurang i ombyggd lada från 1907 vid Dalälvens strand, 
med erkänt god à la cartemeny med klassisk svensk mat. Pub och After-fishing. 
Kvällsöppet onsdag – lördag from april t.o.m. december. 
   Även perfekt att abonnera för bröllop eller födelsedagsfester upp till 40 
personer. Fullständiga rättigheter.

Golfrestaurang Älvan
Café och restaurang i natur-
skön och harmonisk miljö 
med utsikt över Dalälven 
och golfbanan. Öppet varje 
dag under golfsäsongen. 
Passar utmärkt att boka 
för evenemang, fester eller 
event. Fullständiga rättig-
heter.

Sleven i Grytan
Uppskattad frukost- och lunchres-
taurang i centrala Skutskär. Öppet 

året runt. Kocken Birgittas rejäla 
husmanskost med à la carte under 
vissa  helger. 
   Boka gärna för sällskap, fester och 
sammankomster upp till 80 perso-
ner. Konferensrum för ca 20 per-
soner finns att hyra. Även catering. 
Fullständiga rättigheter.

Smedsladan

Golfrestaurangen Älvan

Sleven i Grytan

En upplevelse för hela familjen

Älvkarleby Golfklubb är 
en familjär klubb som er-
bjuder 18-håls golfspel i en 
fantastisk miljö längs Daläl-
vens strand. 
   - Vi har en stabil ekonomi 
och välkomnar gärna fler 
spelare och medlemmar, 
säger ordförande Lennart 
Billfalk. 

Älvkarleby Golfklubb är en 
tillgång för alla spelare i re-
gionen. Banan öppnas som 
regel i april, oftast först i lan-
det norr om Dalälven.
   - Banorna ser riktigt fina ut 
i år, trots mycket snö i vinter. 
Vi är många som jobbar hårt 
för att kunna erbjuda bra spel 
i en vacker omgivning, säger 
greenkeeper Leif Persson 
med mångårig erfarenhet av 
banskötsel.

Pro på banan
Liksom förra året är Dan 

Barsk anställd som tränare/
pro. Därmed kan klubben er-
bjuda individanpassad träning 
på alla nivåer.
   - Vi erbjuder grönt kort-kur-
ser vår, sommar och höst, vi 
har barn- och ungdomsgrup-
per hela sommaren och in-
dividuell träning för de som 
önskar, förklarar Dan.

Skön stämning i Älvkarleby
De som spelar på Älvkarleby 
Golfklubb vittnar om ett vän-
ligt bemötande och avslapp-
nad atmosfär.
Martin Andersson är kansli-
chef:
   - Golf är lika mycket ett 
socialt umgänge som idrott, 
motion och friskvård. Därför 
är vi måna om att alla spelare 
och medlemmar får ett gott 
och trevligt bemötande. Vi 
hjälper alltid till om det be-
hövs. Det ska vara en fin to-
talupplevelse att besöka oss.

I klubbhuset finns även en 
restaurang och café, liksom 
en butik med försäljning av 
allt en spelare behöver. Klub-
ben har för närvarande ca 900 
medlemmar och har plats för 
fler.
   - Uppgifter om nybörjar-
kurser och medlemsskap i 
klubben hittar man på vår 
hemsida. Alla som är intres-
serade av att börja spela golf 
på vår bana är naturligtvis 
också mycket välkomna att 
kontakta kansliet, säger Len-
nart som varit med i klubben 
sedan starten.

Älvkarleby Golfklubb erbjuder 
bra golfspel, en vacker natur-

miljö och en familjär stämning. 
Klubben välkomnar gärna fler 

medlemmar, i alla åldrar.

Tel: 026-725 10
info@alvkarlebygk.com
www.alvkarlebygk.com

Previa är Sveriges 
ledande företag inom 
företagshälsovård. 
   - Hälso- och arbets-
miljöarbete är idag 
strategiskt betydelsefulla 
frågor för allt fler verk-
samheter och organisa-
tioner, säger distrikts-
chef Maria Rosén.
Previa hjälper privata företag 
och offentliga verksamheter 
att skapa sunda och lönsam-
ma arbetsplatser där chefer 
och medarbetare trivs och 
presterar. Med tjänster inom 
företagshälsa skapar Previa 
påvisbara resultat som bidrar 

till kundernas framgång.
   - Vi har arbetsgivare i olika 
storlek som kunder i Älvkar-
leby kommun. Såväl inom of-
fentlig förvaltning som inom 
den privata sfären.
   Vi kan erbjuda värdeska-
pande hälso- och arbetsmil-
jöarbete till alla våra kunder, 
oavsett storlek.
   Vi är den lokala företags-

hälsan, med det stora företa-
gets resurser.

Kommunen anlitar Previa
Älvkarleby kommun anlitar 
Previa som sin företagshälsa.
   - Älvkarleby kommun arbe-
tar målinriktat för ökad hälsa 
bland medarbetarna genom 
sitt planerade hälso- och ar-
betsmiljöarbete, menar Maria.

Fakta:

Previa tillhandahåller 
tjänster inom hälsa, ar-
betsmiljö, rehabilitering 
och ledarskap. Företa-
get arbetar aktivt för att 
bidra till att företag och 
organisationer ökar sin 
attraktionskraft, effek-
tivitet och konkurrens-
kraft.
   Previa har ca 1 000 
medarbetare på över 70 
orter landet över. 
Ca 6 000 företag med 
900 000 medarbetare 
använder Previas tjäns-
ter.

Previas verksamhet vilar på ett genuint folkhälsoperspektiv – häl-
sa är en förutsättning för ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv.

Tel: 026-17 63 60  •  www.previa.se

- resultat genom människor


