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I tjugotvå år har familjen bakom Par-
tille Vandrarhem skött om gästerna 
och ständigt utvecklat verksamhet-
en. Ställplatserna för husvagnar och 
husbilar har utökats till tjugotre, 
och de fyrtioen rummen välkom-

nar både enskilda jobbresenärer, par, 
större familjer och sällskap.

– Gästerna uppskattar verkligen att 
de kan uppleva naturen och van-
dringslederna omkring den vackra 
Kåsjön, och ändå ta sig in till Göte-
borgs centrum på tio-femton minuter. 
Många gäster kommer också för 
att besöka eller delta i evenemang, 
träningsläger, utställningar, matcher, 
mässor och konserter i Partille Arena 
som ligger nära. Självklart välkomnar 
vi, lika varmt, gästande motståndar-
lag och supporters som kommer för 
bortamatcherna mot Sävehof, berättar 
Alexandra Frölinghaus.

RENOVERAT OCH VÄLUTRUSTAT
På frågan om hur de lyckas få så mån-
ga återkommande gäster, så svarar 
Alexandra Frölinghaus:

– Oavsett om besökarna reser i job-
bet eller är på semester så värdesätter 
man vissa grundläggande egenskaper 
hos bra ett boende. Gästerna berättar 
att de gillar oss för att vi håller det rent 
och ordningsamt. Fräscha sängkläder 
och handdukar, fritt wifi överallt, en 
fin frukostbuffé, och gott om toaletter 

och duschar är också viktigt, så gäster-
na inte behöver köa. 

Faktum är att varje rum även har 
eget handfat där de flesta gäster gör sig 
morgonfräscha, så det blir aldrig köer 
till toaletterna. Och, även om Partille 
vandrarhem är mycket rymligt och 
renoverades 2016 så håller de ändå 
budgetpriser.

– Med våra stora ytor, både inom-
hus och utomhus, så kan man fritt 
välja att hålla sig för sig själv, eller ta 
plats i sällskapsrummet och se på TV. 
Behöver man tvätta kläder så finns 
såklart tvättstuga och strykjärn, tilläg-
ger Alexandra.

VÄLKOMNAR HUSDJUR
En annan uppskattad detalj är att folk 
kan checka in med sina husdjur.

– Ja, gästerna tar ibland med famil-
jens katt och hund, och det fungerar 
utmärkt. Ägarna tar ansvar för sina 
djur, och visar hänsyn gentemot andra 
gäster. Det underlättar ju väldigt 
mycket att kunna ta med sina älskade 
fyrbenta familjemedlemmar, på både 
semester och jobbresor. Vi har stora 
gräsmattor där djuren kan leka och 
springa av sig, tillägger Alexandra.

Alexandra Frölinghaus har vuxit 
upp i verksamheten och lärt känna 
många gäster.

– Det är skönt att se hur snabbt 
gästerna känner sig hemma. Vi har ju 
en avspänd atmosfär som gör det lätt 
för gästerna att vara sig själva. Enkel-
heten ger också trivsel, och gästköket 
blir ofta en träffpunkt där man hejar 
på andra gäster, och knyter kontakter 
om man vill, avslutar Alexandra.

Välkomnande atmosfär nära naturen, Göteborg och Partille Arena
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