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Sara Håkansson är en av företagarna som återfinns på Handelsplats Älvängen.  
Café Magnolia invigdes den 1 november 2013. Det är första gången som Sara 
driver egen rörelse, men erfarenhet från branschen har hon i massor. Redan som 
15-åring började hon jobba extra på ett hotell i Göteborg. Nu lever Sara sin dröm 
och har redan många tankar på hur hon ska kunna utveckla verksamheten.

FYRA RAKA
Kaffe – Te

Semla – Lussekatt

Sommar – Vinter

Bok – Film

Favoritkaka: Schackruta.

Om 2015: ”Det blir det bäs-

ta året hittills. Allt vi gjort 

bra ska vi göra bättre”.

Gör helst en ledig dag: ”Då 

Sara vill skapa 
hemkänsla

Kan du berätta om din 
bakgrund?
– Jag är uppvuxen i Nol. 
Efter grundskolan gick jag 
hotell- och restauranglinjen 
på Burgården. Jag har jobbat 
mycket till sjöss, bland annat 
tio år på Stenabåtarna. Jag 
drev Klädkällarens café inn-
an de flyttade till Bohus. Det 
gav mig blodad tand till att 
starta eget.

Hur har du upplevt den 
första tiden på Handels-
plats Älvängen?
– Det har varit väldigt roligt 
och intressant. På det hela 
taget är det en jättepositiv 
upplevelse och målsättning-
en att locka folk i alla åldrar 
till caféet har slagit in.

Vad har du för tankar 
om framtiden?
– Jag vill utveckla vår cate-
ringdel. Sedan vill jag också 
få igång olika typer av event, 
som babycafé, tapaskväll och 
så vidare. Jag har inte haft tid 
att ta tag i just den biten.

Vad är det bästa med att 
vara egen företagare?
– Du bestämmer själv plus 
att du lär dig en massa saker 
hela tiden.

Vad är den viktigaste 
egenskapen för att lyck-

as som egen företagare? 
– Att du är lyhörd, service-
inriktad och har en positiv 
inställning. Kunderna ska 
alltid stå i första rummet, det 
är de som ser till att du har 
jobbet kvar.

Om du inte drivit café?
– Då hade jag nog jobbat 
som fotograf. Det är en hob-
by som jag har.

Hur vill du att kunder-
na ska uppfatta Café 
Magnolia?
– Som ett ställe de vill kom-
ma tillbaka till. Här ska alla 
känna sig hemma, oavsett 
om du kommer ensam eller 
i sällskap med andra. 

JONAS ANDERSSON

promenerar jag i skogen”.

Ser jag helst på tv: ”Landet Runt. Det 

är väl vuxenpoäng på den?”.

Drömsemester: ”Darjeeling och den 

fina järnvägen dit”.

Ålder: 33.

Bor: Gamlestaden.

Familj: Sambo och en 

liten hamster.

Äter helst: Kåldolmar.

FÖRETAGARE I FOKUS SARA HÅKANSSON

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Återigen tusen tack 
för förtroendet!

SKI 2014

Nu är Svensk Kvalitetsindex kundnöjd-
hetsmätning för 2014 klar och vi kan 
glädjande konstatera att vi ligger kvar 
på samma höga nivå som förra året.
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