Skärså 24 november 2020
Våren 2019 hade vi äran att öppna upp dörrarna till Albertina och så mycket kärlek
och glädje som vi har mottagit sedan dess är nog få krögare förunnat. Det kändes
som att sommaren aldrig skulle ta slut och intresset för både våra pubkvällar och de
följande temakvällarna under hösten var otroligt positivt, liksom både intresset och
responsen för vårt julbord, vilket avrundade vårt första år på allra bästa sätt.
Att få spendera mer tid i Skärså och få möjlighet att ta hand om Albertina var faktiskt
en dröm som gick i uppfyllelse. Att få verka i en miljö som för oss och våra familjer
betyder så mycket, har varit både spännande, utmanande och helt otroligt givande.
Inte minst tack vare alla fantastiska människor vi mött! Vår underbara personal som
helhjärtat ställt upp och som skapat en positiv och härlig arbetsmiljö trots att det
vissa dagar varit riktigt utmanande och sist men inte minst tack vare våra helt
fantastiska gäster, gamla som nya, vilka vi har haft förmånen att få ta hand om.
2020 firar Albertina 40 år och trots att årets jubileumssäsong inleddes väldigt
osäkert, på grund av Covid-19, blev det till slut en helt magisk sommar och höst,
som faktiskt med råge slog alla våra förväntningar!
Många i riskgrupper stannade hemma, men vi satsade då på ”helgpåsar” och
hämtmat, vilket verkligen uppskattades. Framförallt var det otroligt roligt med alla de
helt nya gäster som kom, varav många faktiskt besökte Skärså för första gången!
Tänk vad stolta vi var över att få chansen att visa upp vårt älskade Skärså och möta
deras förvåning efter en för många ganska lång resa genom skogen.
Vi dukade upp det bästa av lokala traditioner och kunnande i form av drycker och
råvaror, rökta fiskar, ostar, bakverk och mycket mer och baserat på det otroligt
positiva gensvar vi fått från dessa nya besökare från hela landet, tror vi inte det var
sista gången de besökte Hälsingland och Skärså…
Allt roligt har dock ett slut och när vi nu summerar två fantastiska år har vi
– inte utan vemod – trots allt beslutat oss för att lämna över rodret för Albertina.
Stort och varmt tack för att ni har givit oss så mycket glädje!
Vem vet, vi kanske ses i Skärså eller någon annanstans framöver…
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