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Vi vet att många småföreta-
gare lever ett otryggt liv.  

Det vill vi ändra på!

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa  Box 6057, 102 32 Stockholm
Besöksadress: Dalagatan 1

Telefon 08-723 44 00  www.smakassa.se

Nu har vi sänkt m
edlemsavgifte

n

till 
181 kr/m

ånad

Ett medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig 
trygg även om du skulle bli arbetslös. Försäkra dig 

i sveriges största a-kassa för företagare.

Vi försäkrar företagare i alla branscher.  
Även familjemedlemmar som deltar i 

verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.

Det räcker inte att vara medlem i en företags- 
eller branschorganisation, du måste också vara 
medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad 

arbetslöshetsersättning.

Så för din trygghets skull, ring SmåA  
på 08-723 44 00 eller besök

www.smakassa.se och bli medlem.

ALAFORS. Rosamis har 
fått nya ägare.

Det är kusinerna 
Reneé Palmdahl, 
Älvängen, och Sabina 
Johnsén, Alafors, som 
driver rörelsen sedan 
den 2 februari.

– Det var snabba 
ryck, konstaterar de 
nya affärsinnehavarna.

Sabina Johnsén har ett förflu-
tet som caféägare i Göteborg, 
men det var för ett tiotal år 
sedan. För Reneé Palmdahl 
är det en helt ny bransch med 
allt vad det innebär.

– Jag har arbetat inom 
vården, men tappade lusten 
och kände att jag ville göra 
något nytt. Jag pratade med 
Sabina, som var mammale-
dig, och sade till henne att vi 
skulle titta på en smörgåsbu-
tik som var till salu, berättar 
Reneé.

Sagt och gjort. Nu har 
kusinerna blivit affärskom-
panjoner och verksamheten 
är i full gång.

– Vi har fullt upp. Det 
kändes också bra att ta över 
en redan etablerad rörelse, 
säger Reneé.

Störst är rusningen mellan 
åtta och nio på morgonen 
då många arbetare vill ha en 
smörgås eller baguette till 
kaffet.

– Kundmassan består 
emellertid inte bara av arbe-
tare utan vi har även en hel 

del privatpersoner som besö-
ker oss och även skolungdo-
mar, säger Sabina.

– Vår ambition är att öka 
omsättningen och få in fler 
beställningar från företag, 
föreningar och så vidare. 
Vår specialitet är smörgåsar 
i olika former samt sallader, 
tillägger Sabina.

Kommer kunderna att 
märka av att det är nya 
ägare?

– Det hoppas vi! Vi har 
ett litet annat stuk på mack-
orna än vad som var fallet 
tidigare. Vi är generösa med 
pålägget och dekorerar med 
en hel del grönt. Man äter ju 
som bekant med ögat också, 
avslutar Sabina Johnsén.

Nya ägare till smörgåsbutiken i Alafors

I  ALAFORS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Reneé Palmdahl och Sabina Johnsén är nya ägare till smör-
gåsbutiken på Lunnavägen i Alafors.

ÄLVÄNGEN. Vägkrogen i 
norra Älvängen har fått 
nya ägare.

Förra måndagen slog 
familjen Pettersson upp 
dörrarna till Alebaren.

– Vi serverar rejäl 
grötfrukost på mor-
narna och till lunch är 
det traditionell hus-
manskost som gäller, 
säger Eva Pettersson.

Alebaren i Älvängen har bytt 
ägare vid ett antal tillfällen 
under de gångna åren. Den 
senaste tiden har lokalen 
stått tom och övergiven, men 
nu är verksamheten åter i full 
gång. Det är familjen Pet-
tersson som har tagit över 
rörelsen.

– Vi är bekanta med de 
tidigare ägarna, Torsten och 
Iréne. Det var så vi fick upp 
ögonen för den här verksam-
heten, förklarar Eva.

Eva Pettersson har levt i 
restaurangbranschen under 
en lång följd av år. I nio 
år stod hon som ägare för 
Everts Brygga i Björlanda 
och därefter drev hon lunch-
krogen Basilikum i Frölunda 
industriområde.

– De senaste åren har jag 
jobbat med missbrukare, 
men kände att jag längtade 
tillbaka till restaurangyrket. 
Förhoppningsvis är detta 
en satsning som ska bära 
sig, säger Eva Pettersson till 
lokaltidningen.

Hennes man Thomas 
arbetar som glasmästare i 
Göteborg, men kommer att 
hjälpa till på restaurangen så 
mycket han hinner.

– Thomas har arbetat 25 
år som glasmästare, men nu 
har han begärt tjänstledigt 
för att kunna ägna mer tid åt 
vårt projekt här i Älvängen. 
Han tycker precis som jag att 
det är väldigt roligt att laga 
mat, förklarar Eva.

Alebaren kommer att pro-
filera sig som en lunchkrog 
med enbart hemlagad mat.

– Det blir husmanskost, 
men vi kommer även att ha 
à la carte. Utöver det ska vi 
erbjuda hamburgare, smör-
gåsar och smörgåstårtor. 
Varje morgon kommer vi att 
duka upp med frukostbuffé, 
säger Eva.

Familjen Pettersson, som 

utöver Eva och Thomas 
består av fem barn i åldern 
9-17 år, är hemmahörande 
i Torslanda. Ale kommun är 
emellertid ingen ny bekant-
skap.

– Vi är väldigt hästintres-
serade och har varit i Ale och 
tittat på en del gårdar. Dess-
utom har vi vänner som bor 
här uppe, så helt obekanta 
med omgivningen är vi inte.

Eftersom restaurangen 
varit stängd under en period 
är Eva medveten om att 
det kan ta sin lilla tid innan 
lunchgästerna hittar tillbaka.

– De första dagarna har 
varit relativt lugna, men det 
ska förhoppningsvis ändra 
sig, avslutar Eva Pettersson.

Alebaren har öppnat igen
– Traditionell husmanskost på menyn

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Pettersson, här tillsammans med dottern Beatrice, 
hälsar välkommen till Alebaren i Älvängen. De nya ägarna 
erbjuder grötfrukost på mornarna och till lunch serveras det 
traditionell husmanskost. 


