agare

Hej föret

” Vi har förverkligat vår dröm och passion för godis och välsmakande mat.
Idag driver vi Sweet Moments samt
restaurang Nordic på Öster i Bollnäs”

RESTAURANG NORDIC - allt görs från grunden med råvaror

V

från lokala
leverantörer

i sitter i en julpyntad restaurang en
tidig morgon i början av december. Det är
tyst och lugnt. I köket börjar tillagningen av
svensk husmanskost. Allt görs från grunden, med råvaror från lokala leverantörer.
Om några timmar kommer det att sitta
lunchgäster vid de dukade borden och från
en egen avhämtningsdel kommer det att
säljas matlådor.
Stället är Restaurang Nordic by Sweet
Moments som drivs av paret Jelena och
Ivica Petrovic. Vi börjar samtalet med att
kika i backspegeln.

Företag: Restaurang Nordic
Ägare: Jelena och Ivica Petrovic
Grundades: 2020
Ort: Bollnäs
Verksamhet: Restaurang
Kontakt: 072-844 89 98
nordic@sweet-moments.se

RESTAURANG NORDIC
by Sweet Moments

För nästan exakt sex år sedan flyttade Jelena och Ivica från Serbien till Sverige och
Bollnäs. Att valet föll på just Bollnäs är tack
vare att de hade en släktning som redan
bodde här. Bara två-tre veckor efter flytten
så började Ivica att jobba i köket på Scandic
och två-tre månader efter att de hade blivit
Bollnäsbor så utökades familjen till tre så
det var en omvälvande tid på många sätt.
Även om familjen Petrovics nya vardag
var annorlunda än den de var vana vid så
etablerade de sig snabbt.
- Vi kände tidigt en stark kärlek till Bollnäs
och människorna kring oss.
Jelena började ett jobb på Bollnäs kommun
och Ivica fortsatte jobba i köket på Scandic.
Samtidigt så började en dröm att växa, en
dröm om att starta och driva något eget,
en dröm om att kunna dela sin passion
med andra, en passion för godis och välsmakande mat, ett ställe för ”wonderful
moments and memories”.
De började leta lämplig lokal. Den skulle
inte vara för stor och den skulle vara nära
där människor redan var i rörelse.
Samtidigt så började de observera och notera vad Bollnäsborna tyckte om och eventuellt saknade. Genom att aktivt lyssna
och lära sig vad de kommande kunderna

önskade sig så växte idén och planen om
Sweet Moments sakta men säkert fram.
- Efter två-tre års aktivt letande så blev den
perfekta lokalen tillgänglig och vi bestämde oss för att satsa.
Även om vi samtidigt väntade vårt andra
barn så kände vi ändå att det var nu eller
aldrig. Ivica sade upp sig från sin anställning och gemensamt tog vi klivet ut i det
okända berättar Jelena.

”

alltifrån klassisk svensk
husmanskost till lättare
rätter med inspiration från
Medelhavet, samt kakor
och bakverk

”

En okänd värld av svensk byråkrati skulle
det visa sig. Helt annorlunda än den de
var van vid från Serbien. Det var då de tog
kontakt med Näringslivs- och utvecklingskontoret, sommaren 2019.
– Vi hade själva kommit ganska långt i våra
förberedelser men tyckte det var svårt att
komma vidare i processen själva.
Det gjorde det inte precis enklare att det
var mitt i semestertiderna så det var skönt
att få ett bollplank och guidning från Näringslivs- och utvecklingskontoret.
I oktober kunde Jelena och Ivica äntligen
öppna dörrarna till Sweet Moments och
erbjuda Bollnäs invånare en känsla av
Medelhavet.
- Den första veckan blev intensiv och det
var tydlig att vi hittade en nisch som Bollnäsborna saknade. Vi hade fullt varje dag
berättar Ivica.
- Det gick bra för oss fram till slutet på februari, början på mars i år. Då drabbades vi
som många andra av pandemin och vi har

fått kämpa hårt för att hålla verksamheten
i gång. Men även om de har fått kämpa så
har Jelena och Ivica i sann entreprenörsanda valt att satsa och gasa istället för att
bromsa.
Ett år efter att de startade Sweet Moments
öppnade de dörrarna till ytterligare en
restaurang, Restaurang Nordic, i vilken de
erbjuder svensk husmanskost.
- Vi kände att vi ville komplettera utbudet
i Sweet Moments med traditionell svensk
mat och då vi fick möjligheten att hyra
lokalen på Östra Stationsgatan 20 så bestämde vi oss för att satsa. Nu har även Jelena sagt upp sig från sin anställning i kommunen. Tillsammans med våra fantastiska
medarbetare kan vi nu erbjuda alltifrån
klassisk svensk husmanskost till lättare
rätter med inspiration från Medelhavet och
kakor och bakverk, allt efter våra kunders
önskemål berättar Ivica.
Även om vi har fått kämpa så har vi i
sann entreprenörsanda valt att satsa
och gasa istället för att bromsa. Vårt tips
till de som funderar på att starta och
driva eget företag är att hitta din nisch
och våga, och våga be om hjälp.
Vi från Näringslivs- och utvecklingskontoret tackar för en trevlig intervju,
och önskar Jelena och Ivica stort lycka till i
framtiden.

