
SKEPPLANDA. Skepp-
landaborna har fått en 
ny mötesplats.

I måndags öppnade 
Kaffemuggen Café & 
Take away.

– Jag har förverkligat 
en gammal dröm, säger 
Tina Pedersen.

Albotorget har berikats med 
en ny näringsidkare. I mån-
dags invigningsfirade Kaf-
femuggen Café & Take away.

– Jag har planerat för detta 
i ett års tid. Den femte ok-
tober fick jag tillgång till lo-
kalen och sedan dess har det 
varit fullt upp. Med hjälp av 
min man har jag kunnat re-
novera lokalen från topp till 
tå och lyckats få den precis så 
som jag hade hoppats, säger 
Tina Pedersen, 40.

Tina har jobbat med mat 
i olika former sedan hon var 
18 år. De senaste åren har hon 
varit anställd som bambaper-
sonal på Böskolan i Örgryte.

– Nu tyckte jag tiden var 
mogen att förverkliga min 
dröm, säger Tina till lokal-
tidningen.

Tina Pedersen är ursprung-
ligen från Danmark, men kom 
till Sverige som sjuåring. Hon 
har flyttat runt på olika platser 
i Göteborgsområdet och blev 
skepplandabo så sent som för 
ett och ett halvt år sedan.

– Vi letade efter hus och 
fastnade för Skepplanda. Här 
är underbart och familjen 

stortrivs, säger Tina.
Nu har Tina Pedersen fått 

promenadavstånd till arbetet 
och hon hoppas verkligen att 
satsningen med ett café på Al-
botorget ligger rätt i tiden.

Hoppas gå runt
– Jag förväntar mig inte att bli 
stormrik, utan hoppas bara att 
det ska gå runt.

Cafét kommer att hålla 
öppet sex dagar i veckan, 
måndag-lördag. Förutom di-
verse bakverk erbjuds kun-

derna också lättare luncher i 
form av smörgåsar, pastasal-
lader och varma smårätter. I 
sortimentet går också att finna 
danska smörrebröd.

– Take away-konceptet 
med smörgåstårtor, landgån-
gar och buffé ska förhopp-
ningsvis generera kunder ut-
anför Skepplandas gränser, 
säger Tina.

På invigningsdagen kom 
många nyfikna besökare och 
flera av de som lokaltidningen 
pratade med strödde lovord 

över de ljusa och fräscha lo-
kalerna.

– Jag vill att Kaffemuggen 
skall uppfattas som ett mysigt 
och personligt café. Lokalen 
är dessutom handikappsan-
passad, så att personer som 
sitter i rullstol lätt ska kunna 
ta sig in genom dörren, avslu-
tar Tina Pedersen.
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Minimässa förMinimässa för 
Kropp & SjälKropp & Själ
Lördag den 2 februari 

kl 10.00 – 18.00
Gymnasiet i Nödinge 

Utställningar, föredrag, försäljning, 
demonstrationer och ”prova på aktiviteter”. 

Ca 25 personer deltar som utställare på 
Mässan och 10-12 som har 
miniföreläsningar

Entré 50 kr 

Hjärtligt välkomna!

VattenMarie erbjuder alla 

225%5% rabatt rabatt
på vax- och cellulitbehandlingar 

m.m. under hela januari!
0731-52 40 72

50%
på alla behandlingar

första gången
Healing, Bach Blomterapi, Stay Young och Plus & Minus.

Tea´s SjälsSpa 0733-54 47 45.

Göteborgsvägen 86, Älvängen

Café har öppnat på Albotorget

Tina Pedersen har låtit dröm bli verklighet. I måndags öppnade hon Kaffemuggen Café och 
Take away på Albotorget i Skepplanda.

LYCKA TILL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Bert Gren
Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Specialist i klinisk psykologi

INTRODUKTIONSERBJUDANDE
Psykologisk rådgivning 2x45 min 650:-

Individuell behandling 45 min 500:-
Unga vuxna 18-25 år 45 min 300:-

Boka tid på 070-549 47 98

Torggatan 2, Älvängen

Fattig 
student?

Biblioteket har 
stipendieguider


