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Hajrija Grubor och Mohamed Said är glada över att kunna öppna den nya restaurangen Palma inom kort. Att jobba i ett restaurangkök är en dröm som går i 
uppfyllelse för Hajrija.   Foto: MAGNUS LINDGREN

Balkanplattan kommer bland annat att ingå i menyn på nya restaurangen 
Palma,   Foto: PRIVAT

Det blir framförallt en lunchrestaurang men det kommer även bli pubkväl-
lar och annat.   Foto: MAGNUS LINDGREN

Det är i gamla restaurang 
Patronen Kök och Bar som 
den nya restaurangen kom-
mer att öppnas, mitt i cen-
trala Robertfors.

Ägare till restaurangen 
är Hajrija Grubor och hen-
nes söner, Sasa och Nisse 
Grubor. Sasa och Nisse 
driver även taxirörelsen 
Tians Taxi och Nisse är en 
av ägarna till nya bilfirman 
Bildrömmen i Robertsfors. 

Tillsammans med Moham-
med Said och hans fru Ma-
ria Bergqvist kommer de 
att driva restaurangen som 
kommer att erbjuda en bred 
meny.

– Först och främst kom-
mer det att vara en lunchres-
taurang med husmanskost, 
för det finns ingen riktig 
lunchrestaurang, säger Ma-
ria Bergqvist.

Palma Restaurang och 

Bar kommer även att pro-
filera sig mot barnfamiljer

– Det är framförallt det 
som fattas här i Robertsfors. 
Det finns inget riktigt ställe 
för familjerna, infliker Mo-
hammed Said.

– Vi har många idéer för 
familjerna, vi ska ha barn-
kalas och bufféer med fika 
på kvällarna, berättar Ma-
ria.

Restaurangen kommer 
även att erbjuda take away, 
ha olika temakvällar och 
pubkvällar.

På menyn kommer det 
även att finnas á la carte 
och grillat, samt några 
rätter som kanske inte så 
många svenskar har provat 
tidigare.

– Det kommer att bli lite 
bosnisk mat, några rätter, vi 

kommer bland annat att ha 
en stor platta som heter Bal-
kanplattan, berättar Maria.

– De svenskar som har 
provat bosnisk mat, alla 
tycker det är gott, och då 
tänkte vi att vi sätter någ-
ra rätter på menyn, säger 
Hajrija Grubor, som alltid 
drömt om att få jobba i ett 
restaurangkök.

– Alla som man träffar 
i Robertsfors säger att de 
vill prova något nytt, säger 
erfarne kocken Mohammed 
Said som tillsammans med 
Hajrija och längre fram även 
Maria kommer att ansvara 
för matlagningen.

När nyheten om den 
nya restaurangen släpptes 
i korta ordalag på Facebook, 
uppstod stor glädje och nyfi-
kenhet. Många skrev kom-

mentarer om att de inte vill 
ha en till pizzeria i Roberts-
fors.

– Det kommer att finnas 
pizza också, men det blir 
mest hemlagad mat, berät-
tar Hajrija.

– Kommer det en familj så 
är det alltid någon som vill 
ha pizza, så vi måste kun-
na erbjuda det också, säger 
Maria.

I skrivande stund jobbar 
familjerna med renovering 
och planering långt in på 
kvällarna. Bland annat 
håller man på att sätta upp 
ett flertal tv-apparater i res-
taurangen för att gästerna 
ska kunna titta på sport och 
annat medan de är på besök. 
Gästerna kommer även att 
kunna se menyn på storbild-
sskärmar.

Restauranglokalen kom-
mer att se annorlunda ut än 
vad den gjort tidigare.

– Vi kommer att skärma 
av så att det inte blir som en 
skolmatsal utan mera lite 
båsaktigt, berättar Maria.

Trots att restaurang-
branschen haft det kämpigt 
under pandemin så väljer 
familjerna att satsa. De tror 
att läget kommer att se an-
norlunda ut inom en snar 
framtid.

– Jag tror det är rätt tid-
punkt nu, för vaccineringen 
mot covid-19 har kommit en 
bit på vägen så att folk kan 
börja röra på sig lite mer 
i samhället, menar Maria.

– Sen har vi två salar så 
gästerna kan sprida ut sig, 
avslutar Hajrija.

MAGNUS LINDGREN 

ROBERTSFORS. Två familjer öppnar ny restaurang 
i Centrumhuset i Robertsfors. Restaurangen heter 
Palma Restaurang och Bar och siktar på att ha premi-
är i början-mitten av april. Sedan en månad tillbaka 
har de två familjerna, både de vuxna och deras barn, 
hjälpts åt med att göra i ordning restaurangen inför 
premiären.

Palma – en oas för familjerna

Priset syftar till att upp-
märksamma entreprenörer 
som gör skillnad och skapar 
positiv utveckling för sitt lo-
kala samhälle.

En omröstning där privat-
personer kan lägga sin röst 
på den entreprenör som de 
tycker ska vinna utmärkel-
sen pågår mellan 25 mars-23 

april. En jury kommer sedan 
presentera den slutgiltiga 
vinnaren. Vinnaren tillde-
las ett stipendium på 100 000 
kronor för att utveckla sin 
verksamhet.
Hur ser du på nomine-
ringen?

– Nomineringen kom som 
en överraskning och vi blev 
otroligt glada och hedrade 
att vårt arbete uppmärk-
sammas! Nomineringen ger 
oss extra energi att fortsätta 
vår utveckling med mål om 
att bidra till fler arbetstill-
fällen på landsbygden och 
utveckling av besöksnäring-
en i regionen. Förhoppnings-
vis kan vi även inspirera 

fler att våga satsa på lokalt 
företagande, säger Malin 
Lindmark.
Vad skulle det kunna 
innebära om du vann?

– Som företagsnamnet 
hintar om så är platsen 
otroligt viktig för mig. Mitt 
mål har varit att kunna le-
va och verka på landsbygden 
och att kunna bidra till en 
positiv utveckling för om-
rådet. Om vi skulle vinna 
utmärkelsen Årets Lokala 
Hjälte 2021 ser vi det som en 
bekräftelse på att vi är på 
rätt väg och att vårt äventyr 
bara börjat! Vi kommer att 
fira med personalen och sen 
öronmärka vinsten till vår 

nya satsning - att kombinera 
tillverkning och handel med 
en mötesplats och upplevel-
ser av tvålhantverket.

Verksamheten går bra. De 
flesta kunderna finns i Sve-
rige men allt fler i andra 
EU-länder hittar till den 
svensktillverkade tvålen.

– Vi har även återförsälja-
re i Tyskland och Finland. 
Vi hoppas att fler utländska 
besökare ska hitta till Ratan 
när gränserna öppnas upp 
igen och att de sedan ska 
återkomma till oss antingen 
i vår fysiska butik eller via 
vår webshop.

MAGNUS LINDGREN 

RATAN. Malin Lindmarks 
företag, Malin i Ratan, har 
blivit nominerat till ICA:s 
entreprenörpris Årets 
Lokala Hjälte 2021. Malin  
i Ratan är en av fem nomi-
nerade entreprenörer i hela 
Sverige.

En av fem nominerade

Malin Lindmarks företag, Malin i Ratan, är nominerat till ICA:s entrepre-
nörpris Årets Lokala Hjälte 2021.   Foto: MALIN I RATAN


