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! Vi ser fram emot
att etablera oss i
vad som ofta kallas
Sveriges närmaste
stad.

Pinos Värdshus tar bara emot slutna sällskap. Foto: Jonas Sylvén

Pino driver undangömd pärla i
Grillby
69-årige Pino Cafaro har jobbat på femstjärniga krogar över hela Europa och
blivit lovordad av Italiens president. Nu driver han en undangömd pärla i
Grillby där maten får gästerna att tappa hakan.

Nyheter
Publicerad 11:44, 6 dec 2016

Doften av grönsaksbuljong möter Italiensk schlager. I matsalen står bordet prydligt dukat med vita
servetter.

– Gästerna kommer om en timme, det är några galanta damer, säger Pino Cafaro.

Han far mellan skärbrädan och kastrullen med grönsaker i det stora öppna köket. Pino Cafaro är
full av energi trotts att han snart fyller 70 år.

– Jag tycker om att spela och kompromissar aldrig, säger han.

När han tog över Grillbys Värdshus år 2003 var det många som var skeptiska. Vilket många även
var när han öppnade Uppsalas första fisk och skaldjursrestaurag.

– "Vem ska komma och äta här Pino?" sa de. Sedan hade jag fullt varje kväll, säger 69-åringen.

Det var kärleken som förde Pino Cafaro till Sverige år 1973.

Några år senare gick han en köksmästarutbildning i Stockholm. Där fick han lära sig affärssvenska
och att driva restaurang.

– Min grundutbildning fick jag på Sardinien i Italien, säger han.

Pino Cafaro är 69 år gammal, bor i Grillby och älskar att laga mat. Foto: Jonas Sylvén

Grillbys Värdhus byggdes samtidigt som stationshuset och såg sina glansdagar på 70-talet, under
90-talet stod lokalen mest och förföll.

När Pino Cafaro tog över verksamheten var det mycket som behövde göras om.

– Jag har rivit många väggar, men behållit en del, det är lite fabrikskänsla, säger han.

Idag bor han på övervåningen tillsammans med sin sambo. Hon och dottern, som bor i Enköping,
brukar hjälpa till att ro om gästerna ibland.

– Jag vill inte kalla det för restaurang. Då tänker folk bara på en tallrik med mat. Det här är mer än
så. Det är är ett ställe som gör folk glada.

Pino Cafaro blev inbjuden att träffa Italiens president. Foto: Jonas Sylvén

Den första tiden i Grillby beskriver 69-åringen som tuff. Men de senaste åren har han blivit en
naturlig del av samhället och trivs väldigt bra.

– När man bor utomlands måste man vara som en svamp och suga i sig allting nytt, säger Pino
Cafaro.

I samma veva som han tog över Värdshuset och flyttade till Grillby blev han kontaktad av den
Italienska amabssaden.

Tillsammans med 50 andra italienare som var bosatta runt om i världen blev Pino Cafaro inbjuden
att träffa Italiens president.

– Det var för att vi var goda representanter och ambassadörer för Italien. Det var ett stolt
ögonblick, säger han.

Pino Cafaro ser inte matlagningen som ett jobb, utan bara som en lust. Foto: Jonas Sylvén

På väggarna i köket hänger kastruller och köksredskap överallt. Pino Cafaro håller upp en gaffel.

– Känn! Den väger mycket, man ska ha ordentliga grejer, säger han.

Snart anländer de galanta damerna.

Pino Cafaro har under timme farit runt som ett yrväder mellan de olika rummen, pratat och visat
runt. Men inte för en sekund har han glömt maten på spisen.

Den italienska schlagern står fortfarande på i bakgrunden och doften av mat är intensivare.

– De här gästerna har varit här förut. Nio av tio kommer tillbaka, eller föresten, tio av tio kommer
tillbaka, säger Pino Cafaro.

Pinos Värdshus
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ANNONS CITROËN (EXTERN LÄNK)

Citroën privatleasing har många fördelar
Ingen kontantinsats, inget billån, bara en smidig månadskostnad.
Privatleasing med Citroën har många fördelar.

Kommentarer från 

Byggstart. Nu inleds bygget av ett nytt Ica Supermarket och 189 hyresrätter på Doktor Westerlunds gata. Foto: Thorbjörn
”Tobbe” Andersson/Svenska Aero-bilder AB

Byggstart för Enköpings nya
stadsdel
Nu inleds bygget av Enköpings nya stadsdel Lillsidan intill Doktor
Westerlunds gata. Först ut blir 189 hyresrätter och en helt ny Ica-butik, men
planerna för området är större än så.

Nyheter
Publicerad 10:02, 19 apr 2021

Det som idag är ett industrikvarter i Enköpings västra delar ska
inom bara några år, vara ett helt nytt bostadsområde.

Bilvalets gamla lokaler, på Doktor Westerlunds gata, är rivna
sedan länge. Och snart är det dags att ta det första spadtaget för
”Nya Lillsidan”.

”Enköping är mycket bra”

Tomten som köptes av Ica Fastigheter, har därefter sålts vidare till bostadsbolaget Magnolia, som i
sin tur upprättat ett entreprenadavtal med ByggPartner.

Och det är Byggpartner som kommer att bygga de första 189 bostäderna i området.

– Vi är mycket glada över att nu utveckla boenden i Enköping som ligger mitt i den expansiva
tillväxtregionen Stockholm-Mälardalen, säger Björn Bergman, Regionchef Öst på Magnolia Bostad
och tillägger:

– Läget i Enköping är mycket bra och vi ser fram emot att etablera oss i vad som ofta kallas
Sveriges närmaste stad.

Bostäderna, som alla är hyresrätter, kommer byggas i två delar, i den norra respektive södra delen
av området.

Matvarujätte flyttar in

Som Mitt i Enköping tidigare rapporterat om har ICA-koncernen i flera år haft planer på att ersätta
två befintliga matbutiker med en ny. Ica Stjärnköp i centrum och Ica Västerhallen på Västerleden.

Den butiken kommer nu att byggas i den norra delen av det nya området. Och ovanpå butiken, som
blir ett Ica Supermarket, kommer 52 lägenheter att byggas. Storlekarna varierar mellan 1-3 rum
och kök. Ica-butiken byggs också den av Byggpartner på uppdrag av Ica Fastigheter.

Inflytt 2024

I den södra delen kommer de resterande 137 hyresrätterna att byggas. Där varierar stoleken mellan
1 till 4 rum och kök. Bygget beräknas stå helt färdigt 2024 enligt Magnolia bostad. Kostnaden för
de båda etapperna beräknas bli 272 miljoner kronor.

Stora planer

Men planerna för Enköpings västra delar är större än cirka 190 hyresrätter och en ny Ica-butik.
Mycket större.

Planen är att området intill Doktor Westerlunds gata i framtiden ska bli hem åt 900 hushåll
fördelat på både hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Dessutom planeras det för ett LSS-boende,
en ny förskola, nya butikslokaler och en ny cirkulationsplats i området.

ICA. Byggpartner bygger 189 bostäder och ICA-butik på nya Lillsidan. Foto: ICA Fastigheter/Liljewalls arkitekter

Fredrik Gustafsson
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ANNONS DELL (EXTERN LÄNK)

Dell XPS – Enorm styrka
Överträffa vart du än är. Shoppa nu.

Kommentarer från 

Foto: Mostphotos

Blomtjuvar bröt sig in i kassabod
Blomsterstöld i Myranområdet och några rattfyllor. Här är helgens
blåljusrapport.

Nyheter
Publicerad 12:10, 19 apr 2021

Myranområdet, Blomsterlandet
Fredag
Inbrott. Personal på Blomsterlandet upptäcker vid 08-tiden på fredagsmorgonen att någon brutit
sig in i en kassabod intill butiken. Åtta kanariepalmer, tre krukor och ytterligare fem växter har
tillgripits. Varorna har ett värde på omkring 5 000 kronor.

Romgatan, Elgiganten
Lördag
Stöld. En man går in på Elgiganten i Romberga och tar en högtalare, värd 1 300 kronor. Mannen
lägger högtalaren i sin väska och passerar sedan kassalinjen. Personalen fattade misstankar mot
mannen och följde efter honom. Men när han konfronterades blev han aggressiv. Mannen
försvinner från platsen till fots. Stölden har förmodligen fångats på film.

Simtuna
Lördag
Rattfylleri. Vid 01-tiden natten till lördag stoppar polisen en manlig förare i Simtuna utanför
Enköping. Efter provtagning visar det sig att mannen hade 0,5 promille alkohol i utandningsluften.
Mannen får sitt körkort omhändertaget och är nu misstänkt för grovt rattfylleri.

Stockholmsvägen
Lördag
Drograttfylleri. En manlig förare stoppas vid 09.30-tiden på lördagsmorgonen av polis på
Stockholmsvägen. Det visade sig att föraren, en man i 30-årsåldern, var påverkad av narkotika.
Mannen misstänkt för drograttfylleri.

Fredrik Gustafsson
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Undvik det här när du annonserar på
Google
Vi listar de vanligaste felen som svenska företag gör på Google –
och berättar hur du bör göra istället.

Kommentarer från 

Blomtjuvar bröt sig in i kassabod
 Blomsterstöld i Myranområdet och några rattfyllor. Här är

helgens blåljusrapport. MÅNDAG 19/4 12:10

Byggstart för Enköpings nya stadsdel
 Bygger. 190 bostäder på gång i ny stadsdel Nu inleds

bygget av Enköpings nya stadsdel Lillsidan intill Doktor Westerlunds
gata. Först ut blir 189 hyresrätter och en helt ny Ica-butik, men
planerna för området är större än så. MÅNDAG 19/4 10:02
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Tar endast emot slutna sällskap.

Som gäst får man en skräddarsydd matupplevelse. Pino Cafaro kallar det själv för
"matfantasier".
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