
I samband med den officiella 
invigningen av Café Guldtup-
pen passade förvaltningschef 
Monica Birgersson på att boka 
en träff med personalen. 

Runt ett bord i kommunstyrelse-
salen sitter arbetsledarna Camilla 
Granholt Samuelsson, Carina Ring 
Andersen, medarbetaren Cecilia Si-
monsson och förvaltningschef  Mo-
nica Birgersson. Cecilia berättar att 
hon tidigare jobbat i köket på Solbo. 
Där lagade hon mest mat men det är  
bakning som hon tycker bäst om.
– Det är mycket roligare att jobba 
på café. Det är trevligt här och jag 
tycker det är väldigt kul att baka! Sen 
är det många som kommer fram och 
säger att de tycker att man bakar så 
bra, då blir man ju ännu gladare, sä-
ger Cecilia.

– Du säger att folk blir glada, berät-
tar dem det?
– Ja, varje dag är det alltid någon 
som säger det!

I köket jobbar Cecilia, Camilla 
och Carina. Cecilia beskriver att hon 
har ett litet funktionshinder och att 
ledarna är ett viktigt stöd som hjäl-
per  till ifall det är något hon inte kla-
rar av själv. 
– Jag kan kanske inte jobba på ett 
vanligt arbete så det är skönt att man 
har personer här som kan hjälpa en 
ibland. Någon man kan förlita sig 
på. Det känns tryggt när man kom-
mer hit och man behöver aldrig vara 
rädd för att göra fel eller känna sig 
dum. Jag tycker att de är väldigt em-
patiska och de vet hur man ska ta 
hand om människor.

Snart kommer Cecilia få en till 
arbetskollega. Det är en tjej från Va-
dalsgruppen som hon känner sedan 
tidigare 
– Hon kommer att vara här en gång 
i veckan. Det blir kul!

Carina och Camilla berättar att 
det känns bra att vara i Stadshuset 
och att de nu börjat hitta och bekan-
ta sig med lokalerna. 
– Vi känner oss väldigt välkomna 
och uppskattade, säger Camilla.
Cecilia var lite osäker på hur det 
skulle vara att jobba i Stadshuset ef-
tersom att det skiljer sig lite från hen-
nes tidigare arbetsplats på Solbo.
– Det är ju så mycket folk i Stadshu-
set och man visste ju inte innan hur 
de skulle ta emot en. När jag jobba-
de på Solbo träffade man ju inte de 
andra i personalen så mycket. 

Cecilia tycker det är trevligt att så 
många kommer fram och pratar

Jag tycker att jag har fått mer kon-
takt här, nästan varenda en som job-
bar i huset kommer fram och pratar. 

Cecilia, Carina och Camilla trivs 
i de nya lokalerna som de beskriver 
som fina och fräscha.
– Det är mysigt att det är som ett 
vanligt kök här och inte ett industri-
kök.   Ett stort kök och ett stort var-
dagsrum! Det känns nästan lite som 
ett andra hem, avslutar Cecilia.
 
 
Det pompösa och vackra Stads-
huset som tronar över Strömstad 
har en helt speciell historia. Stads-
huset är en gåva av Adolf  Fritiof  
Cavalli-Holmgren, född i Ström-
stad den 27. maj 1851. Hans far 
var guldsmedsmästare i staden 
och kallades för ”Guldtuppen”. 
Adolf  Fritiof, som var enda sonen 
blev kallad ”Guldtuppens son”.

På Café Guldtuppen skämmer 
man bort Stadshusets anställda. 
Varje dag serveras det nybryggt 
kaffe till fikan och till möten kan 
man beställa både kaffe, smörgå-
sar och kakor. 

Beställningar behöver  
komma in senast kl 12 
två dagar innan möt- 
et. Alla beställningar  
görs via intranätet. 

Priser: 
Bröd med pålägg: 10 kr/st 
Mjuk kaka: 8 kr/st 
Småkaka 5 kr/st

På besök hos Café Guldtuppen

Café Guldtuppens personal: Carina Ring Andersen, Cecilia Simonsson och Camilla Granholt Samuelsson.

Monica klipper bandet vid invigningen 
av Café Guldtuppen

På gott humör efter en lyckad invigning


