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LILLA EDET. Hon flyt-
tade till Piteå och utbil-
dade sig till journalist.

Kärleken förde henne 
till Tunge och nu har 
Emma Bergh förvekli-
gat en flickdröm.

I slutet av augusti 
öppnade Café Sött & 
Nött på Göteborgsvä-
gen i Lilla Edet.

Emma Bergh har trots sin 
ringa ålder hunnit kuska runt 
en hel del i landet. Hon har 
sina rötter i Gävle, flyttade 
till Uppsala och gick fotout-
bildning för att sedan läsa till 
journalist i Piteå. Det var där 
hon fann den stora kärleken i 
Daniel Bernhardsson.

– Han var uppe och gjorde 
ett jobb när våra vägar korsa-
des. Eftersom Daniel är från 
dessa trakter bestämde jag 
mig för att flytta ner, berättar 
Emma.

Förra hösten gick flytt-

lasset och det var under ett 
besök i Lilla Edets centrum 
som hon fann sitt drömhus 
på Göteborgsvägen 35. I 
den fallfärdiga fastighet, som 
väckt ortsbornas irritation 
under en lång följd av år, 
såg Emma Bergh storslagna 
möjligheter. 

– Jag kunde inte släppa 
tanken på att öppna ett café 
och därför kontaktade jag 
kommunen för att få reda på 
vem som ägde huset. I mars 
kunde vi dra igång reno-
veringsarbetet och den 28 
augusti var det öppnings-
klart, säger Emma och fort-
sätter:

– Det var mycket slit och 
ibland frågade jag mig själv 
vad jag höll på med. Det 
var stora hål i golvet och 

inga väggar. Jag såg dock en 
potential i huset och har alltid 
älskat antika saker, loppis och 
begagnatprylar.

Journalistplanerna har fått 
stå tillbaka och istället lever 
Emma Bergh sin dröm. Den 
första tiden har gått över för-
väntan och besökarna ström-
mat till i massor.

– Jag är överväldigad! Vad 
som känns särskilt roligt är 
att folk i alla åldrar kommer 
hit. Jag har redan fått stam-
kunder, säger Emma som har 
bestämt sig för att vänta med 
själva invigningen till dess att 
husfasaden är helt iordning-
gjord.

– Det var enormt mycket 
att hålla reda på i början, 
papper som skulle fyllas i och 
regler att hålla ordning på. 

Nu känns det som man har 
kommit in i rutinerna, säger 
Emma.

Du ångrar inte beslutet 
att bli egenföretagare?

– Nej, definitivt inte. Det 
är mycket jobb, men det är 
det värt.

Eftersom Café Sött & 
Nött inte stänger förrän tio 
på vardagskvällarna och även 
har öppet lördag-söndag, blir 
det många och långa dagar 
för Emma.

– Jag får väl försöka hitta 
en lösning på det så små-
ningom. Först får det gå ett 

tag så att jag ser hur rörelsen 
fungerar.

Vad är roligast med 
arbetet?

– Utan tvekan är det alla 
människor jag träffar. Jag har 
bara bott här i ett år, men helt 
plötsligt är jag tjenis med alla 
i trakten känns det som.

I framtiden hoppas Emma 
Bergh att kunna utveckla 
verksamheten med olika 
temakvällar och eventuellt 
loppis.

– Det är faktiskt en annan 
dröm som jag bär på. Det 
vore häftigt om cafégästerna 

kunde köpa möblerna som 
står här, så får jag ställa dit 
nya. Det är en tanke jag har.

Att testa nya vägar i livet 
är inget som Emma Bergh 
räds, snarare tvärtom. En sak 
som hon emellertid aldrig 
kommer att byta ut är kaf-
fesorten.

– Eftersom jag kommer 
från Gävle finns det bara ett 
kaffe. Självklart serverar jag 
Gevalia!

Fallfärdigt hus som renoverats till café
– Emma Berg lät förverkliga sin dröm
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Utbildad journalist som blivit caféägare. Emma Bergh slår upp en kopp kaffe till stamkunden 
John Carlsson.

Den tidigare rivningshotade fastigheten på Göteborgsvägen 
i Lilla Edet har fått nytt liv och här återfinns nu Café Sött & 
Nött.
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