BRA START. Sommaren blev en succé för Ulf Severlnssons nystartade vägkrog. Mycket att göra och många gäster.
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Lokal mat vägen

Krogen vid E6:an hämtar sina råvaror från bönder i
Måste en vägkrog vara lika med
en trött schnitzel och fettig bearnaisesås? Nej, menade egenföretagaren Ulf Severinsson, och
öppnade vägkrogen Lokal Diner
med råvaror hämtade direkt frän
bonden.
- Drömmen är att öppna en
kedja med Lokal Diners över hela
Sverige, säger Ulf Severinsson.
Precis bredvid E6:an mellan Getinge
och Slöinge i den natursköna Susedalen
i Halland slog han upp portarna till sin
nya krog i början av juni. Öppningen
överträffade förväntningarna.
Ulf och hans tre anställda hade svårt
att hinna med när hungriga turister
vällde in på krogen.
- Kul med en bra start, men skönt
att få hämta andan, konstaterar han när
Land Lantbruk träffar honom första
veckan i augusti.
Han är själv lantbruksutbildad och
har lång erfarenhet av att arbeta på gårdar. Med växande irritation har han sett

hur böndernas situation blivit allt mer
pressad.
- Det är ju matproduktion det handlar om. Det är fruktansvärt när affärerna lockar med färskpotatis för 1 krona
kilot. Det är som att spotta odlaren i
ansiktet.

Bra läge och duktiga bönder
Det var en bidragande faktor till idén
om en vägkrog baserad på lokala råvaror. Alla förutsättningar fanns ju på
plats - bra affärsläge och duktiga bönder som tagit kontroll över sin produktion och försäljning.
- Det finns många gårdsbutiker i de
här trakterna, konstaterar Ulf Severinsson.
Att leverantörerna finns på så nära
håll bär med sig flera fördelar. Det ga-

ranterar inte bara färska råvaror i maten utan bidrar också till att skapa ett
vinnande nätverk.
- Vi har fått ett skyltfönster direkt
vid E6:an. Det blir ett bra kretslopp när
Ulf rekommenderar oss och vi honom,
säger Ralf Tebaay, en av leverantörerna
som föder upp ekologiska grisar och
driver gårdsbutik med kafé på Gudmundsgården utanför Slöinge.
- Sedan behöver jag inte ens ta med
mig frysväskan när jag hämtar glassen
från Sias glassfabrik här i Slöinge, säger
Ulf Severinsson och skrattar, så nära är
det.
Förutom dagens lunch till det
facila priset av 80 kronor serveras
också mackor och hembakat på Lokal
Diner.
- Vi jobbar med vårt grundkoncept

FAKTA Arrenderar av Trafikverket
• Det är Trafikverket som äger och förvaltar Sveriges drygt 350 rastplatser och
Susedalens rastplats är en av dem.
- Ulf Severinsson fick arrendera eftersom

han hade en bra idé om att servera lokal
mat som är dels bra för besökarna, dels
också för de kringboende, säger Solvieg
Adolfsson, turistansvarig Trafikverket.

