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Den-[järde juli kommer en

Dà invigs namligen landets
vilket blir
forsta l’N-organ
världens onda internationella
sjouniversitet.

reterare i FN:s organ fOr sjO
fartsfràgor, han bar sällskap
med 300 andra specialinbjudna
personer vid invigningen.
Pa plats finns ocksà GOrgen
Lindholm fran Trelleborg sum
innehar en av nyckelrollerna I
projektet.

Sprivastnva ar generalsek

Gorgen ska so till aLt studeii-

herre vid namn C P Sprivasta
va till Malmil. DeE blir en bety
delsefull dag for Sverige.
—

Ler trn hem världen far kost
och logi.
Att deL skulle ga sá här
kunde jag inte ann när jag gick
restaurangskolan, konstaterar
den 30-àrige fOretagsledaren,
sorn just nu har bráda da
gr.
AtE fá en FN institution till
—

Sverige innebàr en stor inter
nationell framgàng, som fOr
manga positiva saker med sig.
Bland annat torde skánskt nil
ringsliv bli kant ute i världen,
genom de studiebesOk soin stu
denterna (var och en nyckel
personer mom sjOfarten) kom
mer atE gOra i omgivningen
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I och med FN-projekfrt kommer Gorgen Lindholm ockà in pa hotellverksamhetep
nar nya vyer fOr Ira mllden.

tell i Helsingborg, direkt efter
restaurangskolan. Dà värnplik
ten avslutats blev han assistent
till restaurangcliefen fOr EPA I
Lund.
Sedan iämnade jag Skâne
under Eva ãr och ansvarade fOr
en EPA-restaurang i Lysekil,
berättar Gorgen.
Sâ kallade sOdern igen, med
Tempo-reslaurangen vid Trian
geln I MalmO. Tillsammans med
en kollega i branschen hoppade
han av efter fyra ãr och startade
eget i form av restaurang Alko
via, genom vilkera de fick ansvar
for riksbankens personalmatsal.
Därmed är vi nästan inne i nu
lid.
De bägge kollegorna delade
rorelsen mellan sig. Gorgen tog
hand om riksbanken. ROrelsen
utvidgades med Stadshusets res
taurang och fastighetskontorets
matsal.
Stadshusets rasl.aurang är
hjärtat i verksamheten. Där
tillagas mesta maten och distri
bueras sedan vidare till Ovriga
ma Isa La r
—
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BRED VERKSAMIIKT
Strax efter nyar säkrades FN
kontraktet, I stenhard konkur
rens med bland annat SARA-ho
lagen.
Referenserna Iran kommu
nens personalmatsalar gjorde
naturligtvis silt till, konstaterar
en helnöjd Gdrgen Lindholm och
fortsä tIer:
Vi ska inte bara stà fOr ma
ten, utan ocksá hoteilverksam
—
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vag alt sOkra matserveringen at
ytterligare eEl stort maimöfdre
Lag, berh LIar Gorgen Lindholm.
TAR ALL T1D

Arbetet liar blivit mer direk
tOr och mindre kock...
Del är naturligtvis en sida
av saken. idag liar jag visserli
gen slips och skjorta, men màlet
är att bara kockkladerna sâ
mycket som mUjligt. Jag hoppar
oft.a in och serverar for att inte
tappa kontakten med verklighe
ten.
Pappersarbetet växer dock.
Hemma i Trelleborg ligger var.
je kväli en hog med fakturor,
brev och handlingar alt gà ige
nom.
Familjen blir naturligtvis
lidande. Jag har fru och tvà smâ
barn. Hustrun har tagit tjanstle
digt i tre mánader tills vi arbetat
upp det liar nya projektet,
—
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MUSLIMER
En annan trefleborgare, Fred
die Lienau, kommer alt hjälpa I
till och hâlla i trádarna av FN
projektet. Han arbetar for när
varande som kamrer pa Gatu
kontoret, men liar tagit tjänstle
digt elI àr for alt prova pa del:
här arbetet.
Den fjärde juli sker invig
dâ skall alit plotsligt
ningen
vara i full gang.
Inkorningen blir naturligt
vis jobbig. Dessutom vet vi ju in
te riktigt alla nya krav som
stalls. Folk kommer ju frànhela
världen och har speciella vanor.
—
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