
NOL. En före detta apo-
tekstekniker som har 
blivit en hejare på att 
baka pizza.

Mustafa ”Musse” 
Akin valde att sadla om 
när han kom till Sverige 
från Turkiet 1981.

Sedan tio år tillbaka 
driver han Brandsbo 
Pizzeria, som jubilerar 
nästa månad.

Det var i december 1981 
som Mustafa Akin landade 
på svensk mark. Backa blev 
första bostadsadressen och 
nolbo blev han först år 2000. I 
hemlandet arbetade ”Musse” 
som apotekstekniker, men 
trots att Arbetsförmedlingen 
kunde erbjuda honom jobb 
inom denna sektor valde han 
att tacka nej och istället på-
börja en helt ny yrkesbana.

– Min före detta svåger 
ägde en pizzeria. Det var han 
som lärde mig att baka pizza 
för 25 år sedan, berättar Mus-
tafa.

1982 började Mustafa att 
arbeta på Lisebergs restau-
rang, därefter tog han anställ-
ning på La Gondola.

– Året därpå köpte jag ett 
gatukök i Varberg. Fyra år 
senare sålde jag gatuköket 
och övertog en pizzeria på 
Hisingen. Samtidigt öppna-
de jag en klädaffär med im-
porterat skinn från Turki-
et. Affären stängde jag 1990 
sedan jag drabbats av tre in-
brott, förklarar Mustafa Akin 
och fortsätter:

– 1997 sålde jag pizzeri-
an på Hisingen och året efter 
köpte jag Brandsbo Pizzeria. 
Jag kände ägarna som ville 
sälja och på den vägen är det.

Sedan ett par år tillbaka 
äger Mustafa hela den fastig-

het där restaurangen inryms. 
Han trivs ypperligt med livet, 
såväl yrkesmässigt som soci-
alt.

– Det känns jättebra. Det 
är lugnt och skönt att bo här 
och jag har trevliga kunder. 
Det finns inget att klaga på, 
säger Mustafa.

Var det svårt att anpas-
sa sig till den svenska kul-
turen?

– Nej, det tycker jag inte. 
Jag flyttade från den turkis-
ka storstaden Konya till Gö-
teborg och jag tycker inte att 
omställningen var särskilt 
svår.

Vad är den största skill-
naden med att bo i Sverige 
jämfört med Turkiet?

– I Sverige är det mer ord-
ning och reda. Personligen 
tycker jag det är lättare att 
leva i Sverige.

Under  nästa 
månad kommer  
Mustafa Akin  och 
hans personal att 
fira 10-årsjubileum. 
Kunderna erbjuds 
rabatterade priser på 
pizzor och dessutom 
planeras det för lör-
dagsunderhållning 
med någon form av 
överraskning för gäs-
terna.

Hur ser fram-
tidsplanerna för 
Brandsbo Pizze-
ria ut?

– Eftersom jag 
äger fastigheten har 
jag en del idéer. Jag 
funderar på att öppna 
någon form av kom-
pletterande verksam-
het i huset.

Sedan i maj i fjol 
äger Mustafa Akin 
även restaurang Del-

finen i Lysekil, en rörelse som 
han hoppas ska få samma po-
sitiva utveckling som den i 
Nol.

– Jag har tre anställda som 
sköter verksamheten i Lyse-
kil. Nu är det en lugn period, 
det blir desto mer att göra på 
sommaren.

Man kan anta att du 
jobbar mer än 40 timmar i 
veckan?

– Ja, absolut! Det känns 
som om att 24 timmar på 
dygnet inte är tillräckligt alla 
gånger. Jag trivs dock med 
mitt jobb och har ingen riktig 
koll på hur mycket jag arbetar, 
avslutar Mustafa Akin.
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Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal 
och gäller t.o.m. 2008-03-31. *Bränsleförbrukning blandad  körning: 
4,5 l/100 km. CO2 119 g/km. Miljöklass 2005. Bilen på bilden är extra-

utrustad. Opel Försäkring kan tecknas från 125 kr/mån.

Operation snålkörning Malmö – Nice. 
Artikel i Teknikens Värld nr 25, 2007:
”På 227 mil har vi alltså gjort av med 112,3 liter diesel. 
Vår lilla Corsa har infriat förväntningarna och nöjt sig 
med 0,49 l/mil. Notan slutar på 1 156 kronor och frågan 
väcks, hade vi kunnat komma under 1000-lappen? 
Troligen.” 

 Från

128 900 kr

Premiär för Sveriges nya

miljöbil
0,45
l/mil*

Opel Corsa 1.3 CDTI 
Enjoy ecoFLEX (75hk)

DESSUTOM:

10 000 KR
STATLIG MILJÖ-

BILSPREMIE!

www.toyota.se

Pluspaketet ger dig en bil fullspäckad med fördelar. Automatisk luftkonditio-
nering och cd-spelare med 6 st högtalare är några exempel. Allt utan extra 
kostnad. Välkommen in på en provkörning som klarar bilprovningen!

Om det inte funkar fi nns Toyota Auris. Från 156.000 kr.
Just nu Pluspaket och AAC utan extra kostnad*. Värde: 19.500 kr.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 5,0–7,1 L/100 KM.  
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 151–166 G/KM. MILJÖKLASS 2005.
*GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER. KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN, AVTAL ELLER RABATTER.

Ladda inför bilprovningen.
Vem vet, det kanske funkar?

F R O N T E N

B A K L U C K A N  M I T T E N

N Y C K E L R I N G E N

B A K L U C K A N  H Ö G E R

B A K L U C K A N  V Ä N S T E R

R A T T E N

Öppet: Måndag-fredag 9-18 lördag 11-14 Tel. 0303-24 57 70 
Bultgatan 42, Rollsbo Ind. omr.  www.toyotakungalv.se

”Musse” – pigg restaurangägare som jubilerar

Mustafa ”Musse” 
Akin äger och driver 
Brandsbo Pizzeria i 
Nol som 10-årsjubile-
rar i februari.

MUSTAFA AKIN
Ålder: Fyller 46 i år.
Bor: Nol.
Familj: Skild, två barn.
Intresse: Promenerar mycket, 
gillar att se på fotboll. Tycker det 
är roligt med all sport.
Favoriträtt: Kinamat.
Bästa pizzan: Kebabpizza special 
med fetaost och vitlökssås.
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