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Humor bakom bardisken
På dagarna ansvarar han för reservdelarna på Bilab och kvällstid träffas han 

säkrast bakom bardisken på Vadbacka gästgiveri.
För Jonas Bengtsson är det glädje och skoj som gör arbetet värt mödan.

Tillsammans med Mikael 
Johansson har du drivit 
Vadbacka gästgiveri i över 
ett år nu, blev det som du 
hade tänkt dig?

– Bättre! Jag har jobbat 
här innan vi tog över och 
hade en känsla för hur det 
skulle ha kunnat vara istäl-
let. Inredningen skulle vara 
svart och vit med inriktning 
åt det enkla hållet, det visste 
vi och det blev bra. Det är 
första gången jag har egen 
firma så det är spännande, 
även om det var mycket 
frågor precis i början. Jag 
jobbar mest i köket som 
kock, men på fredag- och 
lördagskvällar står jag i 
baren också.

Du jobbar dagtid på Bilab, 
vad är det som får dig att 
även orka med kvällspas-
sen bakom bardisken?

– Det är klart att man är 
lite trött ibland, men gäs-

terna gör att det är värt det. 
99 procent av gångerna 
kommer man inte till en 
bar för att vara tråkig. Det 
är mycket glädje och skoj. 
Sedan är det klart att, när 
någon säger att ”det här var 
det bästa jag har käkat”, då 
går man ju upp i limningen. 

Var skulle du vilja resa
 någonstans?

– Jag är egentligen en lat 
människa, men att göra en 
långresa och spela golf i 
olika kontinenter som Syd-
afrika och Australien hade 
varit roligt. 

Har du någon dröm du vill
uppfylla?

– Jag är seglare i botten så 
en liten dröm jag har är att 
någon gång göra en långseg-
ling. Jag och min förra chef 
brukade skoja om att dröm-
men hade varit att öppna 
en liten kvarterskrog där 

ingen äter från menyn, utan 
beställer sina egna special-
rätter. Nu är man där.

Hur är din relation till 
julen?

– Den har ändrats, men 
ändå inte. Jag gillar julaf-
ton med en massa folk, men 
det behöver inte bara vara 
familjen, utan ett stort säll-
skap med vänner också. 
Kalle Anka har jag släppt 
men en tänd brasa är aldrig 
fel och hårda paket ska det 
vara. 

Tänker du avlägga något 
nyårslöfte?

– Jag funderar på att sluta 
röka, men jag gillar inte 
löften. Målet är att sluta 
under 2012 så jag har hela 
året på mig.
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Namn: Jonas Bengtsson
Ålder: 40
Bor: Onsala
Gör: Driver Vadbacka gäst-
giveri i Skepplanda tillsam-
mans med Mikael Johansson. 
Jobbar även som reservdels-
chef på Bilab i Kungälv.
Intressen: Golf, musik, poker
Stjärntecken: Fisk
Favoritmusik: Hårdrock, 
bland annat Evergrey och 
gamla klassiker som Metal-
lica, och Iron Maiden.
Favoritmat: Italienskt med 
mycket kallskuret och skaldjur. 
Gör helst en lördagskväll: 
”Kör nio hål (golf), käkar en 
god middag med vänner, tar 
ett par kalla och umgås."
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Kom och fynda!
Reapriser på massor av 

utvalda varor.


