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Nästa torsdag, den 19 febru-
ari, är tanken att Café Blå ska 
ha nypremiär. Allt hänger på 
om miljö- och hälsa ger sitt 
godkännande.

– Vi hoppas inte att det ska 

vara några problem. Vi plane-
rar för invigningsfest i nästa 
vecka, säger Katarina Ren-
ström.

Det var för ett och ett halvt 
år sedan som det senast er-

bjöds fika på Café Blå. Däref-
ter har lokalen renoverats och 
gjorts i ordning, men den ti-
digare hyresgästen fick aldrig 
startat upp någon verksam-
het. I mitten av december fick 
Katarina Renström en funde-
ring på att byta sin tjänst på 
Ica Supermarket och istället 
bli caféägare. Sagt och gjort. 
Vid årsskiftet träffade hon 
en uppgörelse med fastig-
hetsägaren Anders Johans-

son och knappt två månader 
senare står hon redo att hälsa 
kunderna välkomna.

– Mycket av det jag syss-
lat med på Ica kommer att 
gå igen i det här arbetet, som 
exempelvis att göra mackor, 
sallader, baguetter och smör-
gåstårtor, säger Katarina som 
behåller namnet men som i 
övrigt tänker sätta sin person-

liga prägel på Café Blå.
– Det ska kännas inbju-

dande och vara barnvänligt. 
Det kommer att bli något 
av ett lunchcafé eftersom jag 
ska satsa en del på pajer, sal-
lader och soppor. Naturligt-
vis kommer det att finnas ett 
stort utbud av traditionella 
kondisprodukter också. 

Du öppnar lagom till fet-

tisdagen, vilket lär inne-
bära stor efterfrågan på 
semlor?

– Ja, jag vet hur det är att 
baka semlor. Det har jag gjort 
på Ica, säger Katarina som 
emellertid har två andra fa-
voritbakverk.

– Chokladbollar och ka-
nelbullar slår det mesta.

JONAS ANDERSSON

Café Blå i Älvängen återuppstår

Nästa torsdag slår Katarina Renström upp dörren till Café Blå i Älvängen.

Premiär 1 april 2009

Tack för alla åsikter. Fler än vi hade kunnat ana har 

varit inne på dinel.se och tyckt till om hur de vill

att vårt nya elhandelsföretag ska vara. 

 Just nu sitter vi och grunnar på hur vi ska få ihop 

alltihop till premiären. En inte helt enkel uppgift,

för alla tycker ju inte likadant.

 1 april kan du själv bedöma

hur långt vi har kommit. 

Skit
i miljön!

Miljöel är 
viktigast!

Utgångspris 3 695 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 140 kvm
Tomt 401 kvm

Byggt 2005
Adress: Bohushöjdsvägen 60
Visas sön 15/2 13.00-14.00
och tis 17/2 17.30-18.30

Med Bohus bästa läge och panoramautsikt över Göta Älv o Bohus fästning kan vi nu erbjuda en av de
populära funkisvillorna, ritad av arkitekten Gert Wingårdh. Med smakfull inredning, öppen planlösning,
stora fönsterpartier och ljusa färger. Nästan underhållsfritt. Kan det bli bättre ? Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1743.

BBohus - Bohushöjd

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 950 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boyta 156 kvm
Tomt 570 kvm

Byggt 1974
Adress: Mistelgången 13
Visas ons 18/2 17.30-18.30

Välhållet 1 1/2 plansvilla med nytt yttertak -06, kök från -04 och nytt badrum -07 på övervåningen.
Insynskyddad baksida. Mycket populärt område i Nödinge med närhet till dagis, skola och
kommunikationer. Vägbeskrivning: Från E 45 tag av in på Norra Kilandavägen och sedan höger in på
Börsagårdsvägen. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1788.

BNödinge

Utgångspris 1 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boyta 130 kvm
Tomt 1 271 kvm Plan

Byggt 1973
Adress: Långa Gatan 45
Visas sön 22/2 14.00-15.00

1-plans fasadstensvilla med garage. Bra ytterläge i området på plan hörntomt. Värmepump från 2005.
Mycket populärt område i gemytliga Skepplanda. Barnvänligt med närhet till skola, förskola, simhall,
kommunikationer och naturen. Bokade visningar ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-1522.

B Skepplanda

ÄLVÄNGEN. Känd från Ica.
Snart lämnar Katarina Renström Supermarket 

i Älvängen för att istället bli caféägare på andra 
sidan gatan.

– En utmaning! Det ska bli kul att göra något 
annat, säger hon till lokaltidningen.


