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mening att rusta upp lokalen 
heller. 

Kommunen hjälpsam 
Både Dragan Miladinovic 
och restaurangägaren Zden-
ko Jelacis är tacksamma för 
att kommunen lät dem slippa 
de tre uppsägningsmånader-
na, vilket hade resulterat i en 
ännu större ekonomisk be-
lastning. 

– De har hjälpt oss att 
komma härifrån med så lite 
skulder som möjligt och det 
är vi tacksamma för, säger 
Dragan.

Zdenko, som tillsammans 
med hustrun Anita har dri-
vit verksamheten sedan 2006 
menar att det gått upp och 
ner.

– Det gick ganska bra i 
början och även under ut-
byggnaden av motorvägen, 

men sedan en tid tillbaka har 
det gått ner. Vi hoppades på 
att kunna fortsätta, men det 
är svårt att få folk till restau-
rangen på lördag och söndag. 
Vi vill tacka Ale kommun som 
ställt upp för oss och alla våra 
gäster genom åren. 

I höstas köpte kommunen 
in hela fastigheten där även 
konditoriet Cederleüfs och 
Svenheimers samt yogastudi-
on Andrum hyr in sig. Huset 
kommer så småningom att 
rivas för att lämna plats åt ny-
byggnation, men än så länge 
löper kontrakten på tillsvida-
re med 9 månaders uppsäg-
ning.

Vad som nu händer med 
den snart tomma lokalen i 
bottenvåningen är oklart, 
men någon ny hyresgäst är 
inte aktuellt. 

– Kan inte de driva restau-
rangen så kan ingen annan 
göra det heller. Det blir en 
tom lokal om inte kommunen 
har behov av den, säger Lars 
Lindström, mark- och explo-
ateringschef. 

Trots att Dragan Miladi-
novic karriär som krögare i 
Älvängen blev kort är han 
inte bitter. 

– Livet går vidare. Jag 
valde att satsa här för att jag 
var entusiastisk över vad man 
kunde göra med stället, men 
nu går jag vidare. Jag har inte 
varit arbetslös en dag sedan 
jag kom till Sverige från Kro-
atien för 30 år sedan och det 
ska nog lösa sig den här gång-
en också. Det gäller bara att 
anpassa sig efter arbetsmark-
naden och ta de jobben som 
finns. En tanke är att försöka 
öppna en restaurang i Norge, 
alternativt starta ett tjänstefö-
retag här i Sverige där jag får 
användning av mina erfaren-
heter som hantverkare, vi får 
se vad som händer.

JOHANNA ROOS

Slutlunchat på La Plaza
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ÄLVÄNGEN. Fredagen 
den 31 januari serveras 
den sista lunchen på La 
Plaza innan restaurang-
en stänger för gott 1 
februari.

– Vi lever bara på lun-
cherna och det går inte 
ihop ekonomiskt, säger 
Dragan Miladinovic, 
som tog över driften i 
december.

Lönsamheten har sedan en 
tid tillbaka dalat rejält för La 
Plaza. När Dragan Miladino-
vic tog över driften av restau-
rangen 1 december hoppades 
han på att utökade öppettider 
på kvällar och helger skulle 
locka fler besökare, men nu 
ger han upp.

– De kvällar vi haft öppet 
har det varit fem personer 
i lokalen, dessutom samma 
varje gång. Jag funderade ett 
tag på om man skulle ordna 
till exempel trubadurkvällar, 
men även det hade blivit för 
stora utgifter för att det skulle 
gå ihop. 

Att enbart leva på luncher-
na menar han inte är ekono-
miskt hållbart för restaurang-
en och dessutom betalar långt 
ifrån alla gäster fullpris.

– Av våra 60-70 lunchgäs-
ter är det bara drygt hälften 
som betalar ordinarie pris, 

resten har någon form av ra-
batt. I lunchen ska allt ingå 
och i bästa fall går vi plus mi-
nus noll. Jag ser ingen annan 
utväg än att stänga, även om 
det så klart är tråkigt. 

Han menar att det inte 
bara är hyran som blev för 

hög, utan även kostnaden för 
att värma upp lokalen. 

– Jag har en elräkning på 
8000 kronor i månaden. Det 
är ett gammalt hus och det 
drar kallt från både fönster 
och dörrar. Eftersom det 
snart ska rivas finns det ingen 

Svårigheten att locka gäster 
till restaurangerna på kväl-
lar och helger verkar vara 
genomgående i kommunen. 

Jannike Åhlgren men-
ar att trenden till stor del 

hänger ihop med vilken typ 
av bostäder man väljer att 
bygga. 

– Traditionen i Ale är 
att bygga små villor som 
lockar unga människor och 

framför allt barnfamiljer. 
De som har tid, resurser 
och möjlighet att gå ut och 
äta är främst 55 plus och de 
har hittills inte varit en mål-
grupp för bostadsbyggan-
det, men det är på väg att 
ändras. Som en konsekvens 
av den nya centrumplane-
ringen med fler lägenheter 
kommer det också att ges 
ett bättre underlag för res-
taurangerna.

Vad kommunen kan göra 
för att stötta näringsverk-
samheten inom branschen 
menar hon är en svår fråga.

– Det är jättetråkigt att 
det är så svårt att driva. Man 
kanske kan fundera kring 
närproducerat och titta på 
vilka tjänster man skulle 
kunna koppla på, men det 
är en svår fråga. 

JOHANNA ROOS

Varför har restauranger svårt att överleva i Ale?
ALE. La Plaza är långt ifrån den första restaurang-
en i Ale som fått kämpa för sin överlevnad. 

Näringslivschef Jannike Åhlgren tror dock på 
ett trendbrott i framtiden, genom att bostäder för 
nya målgrupper byggs.

– Restaurangen 
stänger den  
1 februari

Kort karriär. Redan två månader efter att Dragan Miladinovic tog över driften av La Plaza stänger nu restaurangen. ”Jag ser ingen annan 
utväg än att stänga, även om det så klart är tråkigt”, säger han. Huset på Torggatan kommer att rivas inom en oviss framtid för att lämna 
plats åt nybyggnation.
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BOHUS. Bohus centrum 
har blivit en ny knut-
punkt för kollektivtra-
fiken. 

Ändå kan man varken 
köpa biljett eller ladda 
sitt färdkort på orten.

Enligt Västtrafik sak-
nas försäljningsställe 
som uppfyller kraven.

Att Bohus centrum har svårt 
att konkurrera som kommer-
siellt köpcentrum är ingen 
nyhet. Butiker har en efter 
en tvingats stänga till följd 
av det sviktande kundunder-
laget och gallerian har istäl-
let blivit en samlingsplats 
för verksamheter inom vård 
och hälsa. Bland annat finns 
vårdcentral, mödra- och 
barnavårdcentral, familje-
central, fotvård och apotek. 

I och med utbyggnaden 
av kollektivtrafiken har Bo-
hus blivit en knutpunkt för 
såväl buss som tågtrafik och 
hållplats för både pendel- 
och regiontåg. Därför har 

många bohusbor reagerat på 
att det inte finns någonstans 
att köpa färdbevis. Närms-
ta ställe är antingen Coop 
Konsum i Surte eller Ica 
Kvantum i Nödinge. 

Enligt Lena Jovén, kom-

munikationschef på Västtra-
fik känner man till att det 
finns ett behov.

– Vi har tidigare haft 
samarbete med Bohus ser-
vicebutik, men det fick vi ty-
värr avsluta i juni förra året 

eftersom de inte uppfyller 
alla kriterier. Vi har tittat på 
andra alternativ och målsätt-
ningen är att hitta ett nytt 
försäljningsställe. 

JOHANNA ROOS

Många tåg men inga biljetter

Efterlyser försäljningsställe. Bohus har blivit en knutpunkt för kollektivtrafiken, men det finns ingen-
stans att köpa biljett eller ladda sitt färdkort.
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