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– Tack bra! Vi är så gott 
som klara, återstår bara lite 
detaljer. 17 april är satt som 
releasedatum.

Din egen recension av 
skivan, hur låter den?

– Lika många skivor som 
bandet är år har det blivit, 
alltså 55. Vi värnar vårt 
varumärke vilket innebär 
att det typiska Streaplers-
soundet är att känna igen. 
Samtidigt som den historis-
ka förankringen finns där, 
så är vi också noga med att 
det hela tiden ska ske en ut-
veckling för varje ny platta 
som släpps. Vi tar nya steg 
utan att tappa vår själ. Per-
sonligen tycker jag att vår 
nya skiva är den hittills bäs-
ta. Vi har hittat låtar som 
passar väldigt bra för våra 
respektive sångare – Kjetil 
Granli, Anders Larsson 
och undertecknad.

Vad får nya skivan för 
namn?

– Hela veckan lång.
Det är inte bara en 

ny skiva som är på gång, 
ni har även fått in en ny 
gitarrist?

– Det stämmer! Henrik 
Uhlin har slutat och vi har 
fått in en annan Henrik. 
Det är Henrik Göransson 
med ett förflutet i Date. 
Det är en fantastiskt duk-
tig gitarrist som vet vad 
det handlar om. Han var 
med oss ute på turné första 
gången i helgen.

Förra året blev det 
ingen spelning för Stre-
aplers i Furulundsparken 
i Alafors. Hur blir det i 
år?

–  Fredagen den 22 au-
gusti är bokad. Det ser jag 
verkligen fram emot. Fur-
ulund är en oerhört vacker 
folkpark och något av hem-
maplan för mig.

JONAS ANDERSSON

Hur går det med 
nya plattan?

HALLÅ DÄR...

…Kenny Samuelsson, boendes i Torp och sångare i dansbandet 
Streaplers.

SKEPPLANDA. Upp och 
ner.

Så beskriver ägarna 
till Café Molin sitt första 
år på Albotorget.

– Vi har fått äran att 
lära känna många här-
liga människor. Det blir 
väldigt personligt på en 
liten ort, säger Jonas 
Molin.
Nu på lördag tänker Rakel 
och Jonas Molin bjuda alla 
besökare på kaffe och där-

med celebrera 1-årsfirandet 
för Café Molin.

– Tiden går fort när man 
har roligt. Och roligt det har 
vi. Vi skrattar mycket och det 
smittar av sig på kunderna, 
säger Rakel.

– Man måste kunna bjuda 
på sig själv. Vi vill inte bara 
stå bakom disken och servera 
fika till kunderna, det blir så 
opersonligt då. Skepplanda 
är ett litet samhälle och fak-
tum är att den sociala kon-
takten är mer värd än själva 

kaffetåren för en del.
Antalet kunder varierar 

från dag till dag. Det är ingen 
dans på rosor att driva café på 
Albotorget, men paret Molin 
tänker kämpa vidare.

– Vi vet att vi utgör en po-
pulär mötesplats för många 
människor och förhoppning-
en är att ännu fler ska hitta 
hit. Vår cateringverksamhet 
hoppas vi kunna utveckla 
ytterligare. En sak som har 
mött väldigt positiv respons 
är leveransen av färskt ba-

geribakat bröd på lördags-
morgnar till kunder i och 
runt Skepplanda, säger Jonas 
Molin.

Sista fredagskvällen i varje 
månad sker dessutom under-
hållning på Café Molin. Det 
är ett samarbete med Teater-
vinden som mynnat ut i di-
verse olika arrangemang.

– Det bjuds alltifrån teater 
till trubadurunderhållning. 
Dessa event har blivit en suc-
cé, avslutar Jonas Molin.

JONAS ANDERSSON
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 Rakel och Jonas Molin hälsar  
 välkommen till 1-årsfirandet av  
 Café Molin som äger rum nu på lördag. 

Café Molin 1-årsjubilerar

TAPETVECKOR

Björn Borg, vår ambassadör!

ALLTID PÅ TAPETEN

Investera i din bostad. Den enda investering
som betalar sig direkt. Börja med att dekorera
dina väggar med spännande mönster och vackra
färger. Välkommen till Colorama! 

rabatt på massor av tapeter
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ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97C, VÅN 6/6

BOAREA CA 60.9 M² /2 ROK

ACCEPTERAT PRIS 695 000 KR AVGIFT 3 235 KR/MÅN

VISAS MÅ 10/3 17.30-18.30  RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BR 2 ROK - SURTE
Välplanerade 2:a på högsta våningen med utsikt över

älvdalen. Med ett centralt läge och tågpendeln ett stenkast

ifrån så är du inne i Göteborg på ca.14 min. Föreningen

kommer renovera samtliga badrum under 2014!

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50

lansfast.se/ale


