
”Stockholmsgatans 
café och konditori. 
Den gamla sorten 
som serverar 

grötfrukost. Har äldre skön 
inredning och oftast gott om 
folk vid borden.”

@mariae75

SPANING

ALLA HAR VI våra egna smult-
ronställen i Göteborg med om-
nejd. Vill du dela med dig av 
ditt tips? Ta en bild, lägg upp 
den på Instagram, förklara vad 
den föreställer och hashtagga 
den med #tvadagar så kanske 
den blir publicerad här på 
spanarsidan. Observera att din 
profil måste vara öppen för att 
bilden ska gå att se.

STOCKHOLMSGATAN, BAGAREG�RDEN

[ instagr amtipset ]

AGNES  
ARPI
... är frilans - 
journalist och  
Två Dagars spanare.

FREDRIC 
ASKERUP
... är frilans- 
journalist och  
Två Dagars spanare.
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Så många nya lägenheter kan det 

bli på Radiotorget i Järnbrott. Enligt 

de förslag som diskuteras skulle 

delar av de befintliga byggnaderna 

rivas och ersättas, bland annat 

Forum-byggnaden, vilket väcker en 

del känslor. Torget byggdes 1953 

och var då unikt i sitt slag. Andra 

tycker att Radiotorget haft för 

många trista år och skulle behöva 

en nystart.
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SNOWBOARDKAMP 
OCH FESTIVAL

Vad: För första gången  

arrangeras Ale Invite, en 

snowboardtävling i kombi-

nation med en festival. Se 

snowboard eliten göra upp 

i backarna samtidigt som 

du lyssnar på liveband, äter 

festivalmat eller gör mark-

nadsfynd.

Var: Alebacken, Alafors.

När: Lördag från kl 12.00.

PLASKA MED 
FRÖKEN SILL

Vad: Med sång och gung tar 

Fröken Sill med familjen på 

plaskande äventyr.

Var: Landvetters kulturhus, 

Härryda.

När: Lördag kl 12.00 och 

14.00.

PORTRÄTT  
AV 50 SVENSKAR

Vad: I utställningen Look in 

my direction, som invigs i hel-

gen, porträtterar fotografen 

Klas Sjöberg 50 personer som 

lever i Sverige men har sitt 

ursprung någon annanstans.

Var: Göteborgs Naturhisto-

riska Museum, Göteborg.

När: Lördag kl 11.00.

MÅSTEN 
I HELGEN

HOZE KVAR PÅ HÖJDEN
STIGBERGSLIDEN 17

Förtydligande: Vi skrev förra veckan att Hoze flyttat in som bakficka på Fiske-

krogen som koncept, och det stämmer. Krögare José Cerda, som precis blivit 

nominerad i två kategorier till White Guide, har signerat menyn på Fiskekro-

gens Bifångst, men den lilla krogen Hoze är fortfarande kvar på sin Stigbergs-

höjd. FREDRIC ASKERUP

MÅNGFALD  
PÅ VASAGATAN
VASAGATAN 5

Lite oroligt i stammisleden 

blev det när vi skrev att 

gamle turkfavoriten Bazar, 

på Haga Kyrkogata, hade 

sålts. Tur då att den inte 

lades ner, utan bara knöddes 

in i ägarens spanska krog 

Muchacho, runt hörnet på 

Vasagatan i stället. Spanskt/

latinamerikanskt, turkiskt 

och persiskt (som menyn 

utökats med på senare år) 

huserar numer på ett och 

samma ställe alltså.

FREDRIC ASKERUP

DET BUBBLAR 
I ARKADEN
DROTTNINGGATAN 40–42

Bubbleroom, en av Nordens största 

onlinebutiker för mode, går tio år 

efter starten mot strömmen och har 

börjat öppna fysiska butiker. Den 

senaste, Make Way & Friends, finns 

i Arkaden. Make Way är Bubble-

rooms eget märke, och ”friends” är 

de andra. Man kan även nät shoppa 

på plats i butiken.

AGNES ARPI

EXKLUSIVT FÖR EROTISKA HJÄLPMEDEL
ANDRA L�NGGATAN 3

Andra Långgatan är som bekant inte bara en gata för ölhak och alternativ 

handel, det är också stadens mest kända gata för lättklädd dans och butiker 

med diverse erotiska hjälpmedel. Bra för att hålla hyrorna nere, enligt forskare. 

Andra låtsas som att de inte ligger där. Nu har i alla fall den stora butiken Mar-

tinshop, eller Mshop, nära Järntorget, renoverat både fasad och interiör. Det 

är ljust, öppet och fräscht och liknar snarast en NK-avdelning. Enligt källor har 

vissa flanörer gått in i tron om att det är en ny exklusiv make up- eller klädbu-

tik som öppnat. Men där finns alltså i stället underkläder och sexleksaker.
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LOKALA  
HAMBURGARE
�STRA HAMNGATAN 3

Och där kom den då: ”Götebur-

gare”. Själva lokalburgaren har ju 

dock funnits på en och annan Göte-

borgsmeny genom åren, men inte 

som namnet på en grillrestaurang. 

Och när nu ännu ett hamburgerhak 

dyker upp är det i det gamla Hassel-

bladshuset. Inom ett tillståndsen-

hets-avstånd kommer restaurangen 

även få alkoholrättigheter och bli 

med bar.

FREDRIC ASKERUPKROGEXPORT  
TILL HUVUDSTADEN
KUNGSHOLMEN

På senare år har den lilla expor-

ten av Göteborgskrogar mest gått 

söderut och mot Malmö (Bee kök 

och bar och Dubbel Dubbel) så 

det tillhör inte vanligheterna att 

en Göteborgskrog öppnar filial i 

huvudstaden. Men nu i mars intar 

Årets kock-självförtroendefyllda 

Swedish Taste Kungsholmen med en 

vin- och matlagningsstudio. ”Vi vill 

visa Stockholm vad västkusten kan 

erbjuda både när det gäller råvaror 

och matlagningskonst. De flesta av 

kockarna som kommer att verka 

i Stockholm har arbetat hos oss i 

Göteborg och har därför en nära 

relation till råvarorna från havet”, 

menar krögare Magnus Lindström.
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SETT NÅGOT?
HÖRT NÅGOT?

Tipsa oss!
tvadagar@gp.se

#tvadagar


