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Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50
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BOAREA CA 101 & 120 M²  PRIS FRÅN 1 980 000 KR

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

BOSTADSRÄTTSVILLOR - ÄLVÄNGEN
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett

kvarter med välplanerade bostadsrättsvillor i två storlekar;

101 och 120 kvm. Inflyttning hösten 2016.

Få mer information om projektet på Veidekkes hemsida:

http://veidekkebostad.se/skogsglantan
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Café Molin firar 2-årsjubi-
leum, hur känns det?
– Det känns jättebra. Det offi-
ciella firandet äger rum mån-
dagen den 2 mars då vi kom-
mer att bjuda alla kunder på 
dubbel espresso samtidigt som 
det är gratis flipperspelande 
för den som vill.

Det ryktas om att du över-
givit caféet, stämmer det?
– Nej absolut inte, men min 
fru Rakel är den som sköter 
ruljansen på dagarna. Tyvärr 
tvingades vi ha stängt caféet 
under drygt två månader på 
grund av sjukdom, men nu 
är allt som vanligt igen vilket 
ortsborna uppskattar. Själv ar-
betar jag på Meca sedan en tid 
tillbaka, men har fortfarande 
hand om kvällsevent och annat 

som är knutet till caféet.

Vad är tjusningen med att 
vara verksam på en liten 
ort som Skepplanda?
– Det blir väldigt personligt, 
som att folk kommer hem till 
vårt vardagsrum. Vi kan nam-
nen på nästan samtliga våra 
kunder. Vi har förstått att café-
et spelar en oerhört viktig roll i 
samhället. Det känns kul!

Du var med och startade 
upp Skepplandaförening-
en?
– Det stämmer. Det var för 
cirka ett år sedan och söndag-
en den 1 mars har vi bjudit in 
till årsmöte här på Skepplanda 
bibliotek. Alla intresserade är 
välkomna, inte bara medlem-
mar. Tanken med föreningen 

är att göra Skepplanda trevli-
gare och tryggare för dem som 
bor här. 

Kan du ge något konkret 
exempel på vad Skepplan-
daföreningen åstadkom-
mit?
– Det har hänt en hel del, 
bland annat har vi med kom-
munens hjälp lyckats få en 
permanent scen till Albotorget 
som för övrigt har fräschats 
upp betydligt.

Skepplandadagen blev 
en succé i fjol, blir det en 
favorit i repris?
– Jajamän! Lördagen den 9 
maj kommer Skepplandadagen 
att äga rum. Frågan är om vi 
lyckas överträffa fjolårets ar-
rangemang som lockade ett 
par tusen besökare. Det var 
helt ofattbart!

Vem i hela världen skulle 
du helst vilja ta en fika 
med?
– Nelson Mandela hade varit 
roligt att få träffa, men jag sä-
ger Stephen Hawkins som vore 
intressant att samspråka med.

JONAS ANDERSSON

Jonas har blåst 
liv i Skepplanda

För två år sedan öppnade han Café Molin på Albotorget.
I fjol drog han igång Skepplandaföreningen.

Jonas Molin är utan tvivel en kraft som har sett till att blåsa liv i Skepplanda.

JONAS MOLIN

Ålder: 41.
Bor: Skepplanda.
Intressen: Flipper, hockeyspel, 
retrospel i övrigt, veteran-
moppar.
Godaste bakverk: Kanelbulle.
Så vill jag ha mitt kaffe: ”Det 

ska vara nymalt svart”.
Äter helst: ”Godsaker från 
delikatessen, bland annat 
parmaskinka och vällagrade 
ostar”.
Favoritmusik: ”Då är det 
hårdrock framförallt”.
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Din nya foderbutik 
i Älvängen

Vi har foder och tillbehör till

HÄST    HUND    KATT
FJÄDERFÄ     FÅR

Fabriksvägen 5, Älvängen  
mellan STC och Blåtunga

www.ljungbackensnatur.se Vi finns även på Facebook


