Månadsmöte den 6 oktober 2021, kl. 18.00 – ca 20.00

Besök på Staffanstorps Gästis

Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.
Äntligen fick vi träffas på riktigt igen! Första medlemsmötet efter pandemirestriktionerna blev på
Staffanstorps Gästgivaregård.
Hotellchef Johan Hargemyr välkomnade oss med en
räkmacka i hotellets restaurangdel.
Styrelsemedlemmarna presenterade sig och dessutom
fick vi information om att vi utlyser en
logotyptävling.

Sedan tog Anitha Sweder-Thorstensson, från ägarfamiljen, med oss till Gästgiveriet där hon
berättade historia om gården som går flera hundra år tillbaka.
Värdshuset ”Stanstorpa kru” som låg söder om Malmövägen blev gästgivaregård år 1873.
1880 byggde ägaren, Nils Nilsson, en ny gästgivaregård norr om landsvägen och det har alltså sedan
dess bedrivits gästgiveriverksamhet på den nuvarande platsen, där också skjutsstationen anlades
bredvid.
I en av de vackra salarna finns välbevarade ”gåramålningar” i form av
matstilleben.
Gåramålningarna är från 1905 då en kringvandrande vagabond
tröttnade på att driva omkring och måla av storböndernas gårdar. Mot
ersättning i form av mat och logi försåg han de grundmålade vita
väggarna med stora guldmedaljonger som pryddes med vinglas,
vatten, en nedlagd hare, en urtagen fasan och druvor, äpple och päron
med mera.
På en tavla i entrén kunde vi se att en tur till Dalby kostade 1:70 på
den tiden. Utanför entrén finns de gamla länkarna kvar där hästen
kedjades fast medan ägaren kanske tog sig en sup med fläsk och bröd!

På ovanvåningen finns konferenssalarna; Stora rummet
plats för 50 i biosittning och Lilla rummet – ”cigarrrummet”.
I trädgården fanns en stor uteservering och scen som bl.a.
används för allsång på sommaren. På gästgiveriets
julbord brukar glöggen serveras ute i trädgården.

Vi vandrade sen tillbaka över parkeringen till den nyligen invigda
hotellbyggnaden. Johan och Anitha visade oss runt i några av de 29
rummen som vi alla blev väldigt imponerade av. Modernt men med
många historiska detaljer. Rumsnamnen var namn på gamla yrken,
och i varje rum fanns detaljer från just det yrket som givet namn till
rummet.
Det fanns 2 sviter på andra våningen med egna uteplatser med
jacuzzi.
I källarplan en fin relaxavdelning med ångbastu, behandlingsrum
och ett gym.

Ordförande Michael tackade för oss med en gåvotavla och vi
avslutade en mycket trevlig kväll.

Vid noteringarna
Ingela Sterckx
Vice ordförande
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