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Onsdagen den 27 april 1983 TRELLEBORGS ALLEHANDA

Trelleborg are•
star for rnateij

TRELLE BORG: Görgen Lindholm fran Trelleborg sJa 1
e till
att FN-studenterna far mat och bor ordentligt.

Jag sover inte dâligt om nätterna. Men visst finns projektet
standigt I huvudet, sager Görgen, dã ban stiger ur sin WiiSAAB
turbo och betraktar den blivande FN-byggnaden.
S
—
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PlaLsen ar Henrik Smit.hsgãr
den Malmö. En aniaggning pa
iSO-talet iagenheter som tillhör
MKB (Malmd kommunala bo
stadabolag). Tidigare har deL
varit lagenhetshotell flu huse
rat hantverkarna bar.
Men om dryga tvá mânader
ska FN-fiaggan vaja utanfdr
denna internationella sarniings
plats med 100-Lalet studenter
fran hela jordklotet.
—

C

DeE blir en spannande ut
maning som oppnar nya vyer for
oss, sager Gorgen Lindholm, 30
âr.
AtE deL skulle ga sá bar kunde
han inte aria efter avslutad kock
utbildning.
—

VAXTE SNABBT

Vagen hat gAtt via Grand Ho-

C’
C

heten med hela boendeservicen, Muslimerna som inte äter flask
vilket innefattar betjaning, stä kott är ju ett exernpei.
derakor, forsäijning, butiker
0 S V.

NYA MATHArrER

Vi far anpassa oss, precis
Anlaggningen ska drivas i
en form av lagenhetshotell med som de fAr Lara sig en del om
regelbundna storstadningar svenska seder.
Kanske ;kan deL innebhra
samt byten av sanglinnen och
nya spännande inslag for de dv
handdukar.
riga matsaLana. MAitiderna Lagas centrait Och deL at nLurligt
NYANSTALLER
FOr narvarande hat foretaget vis en fdrdei om det gr aLt ha
“Gorgen Lindhoim AI” 9 perso liknande meny pAflerá sthilen,
ner anställda och en omsattning sager Girgen Lindholüi som flu
pa cirka sju miljoner kronor, har hektiska manader framfdr
varav râvarukostnader utgOr sig.
Det hindrar honom dock inte
cirka häiften.
aLt fundera en bit Iangre fram:
Det ar volymen vi tjänar
I och med deL bar fAr verk
pA. Nar FN-projektet drar igang samheten en heft ny dimension,
kommer vi att servera 600 por med internationella inslag... viii
tioner om dagen och bar 22 per. deL sig väl kan det dra mAnga
soner anstallda, Därtill är vi pA positiva saiçer med sig.
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