
Mats Westling behöver inte åka till 
Thailand för att koppla av. Han har sin 
egen oas på Café Jacob i Haga som 
han också namngett sin senaste platta 
efter.

Temat i Café Jacob handlar om att hitta en plats att 
längta till. En fiktiv plats som motverkar stress och 
materialism. En sådan plats har Mats Westling hittat 
på Café Jacob i Haga.

– Jag sitter här minst en timma varje dag, jag gillar att 
sitta på uteserveringen och glo på folk. Dessutom är det 
lite mer socialt än att sitta på sin egen balkong.

Men Mats behöver inte välja, har nämligen ingen 
balkong. Men lägenheten ligger i samma kvarter som 
Café Jacob så det är nästan som hans egen uteplats. Här 
bor han i en fyra tillsammans med sin fru Madeleine 
och barnen sedan 2,5 år tillbaka.

– Men vi har bott i Haga längre än så, Madeleine har 
bott här sedan 1991.

Han upplever att Haga är som en småstad i staden 
och att alla känner varandra.

– Vi har gårdsfester med levande musik som det ska 
vara.

Barnen trivs också och när de var små sprang de fritt 
ut och in på gårdarna.

– Visste vi inte var de var så frågade vi grannarna 
eller Sjöbaren, det var alltid någon som hade sett dem 
och man hjälptes åt att se efter varandras barn. Många 
som får barn flyttar ju härifrån till hus men vi har valt 
att bo kvar.

Hoppas på bilfri innerstad
När det gäller aktiviteter för barn och ungdomar så 
tycker Mats att Allégården med Frälsningsarmén och 
scouterna gör en stor insats.

– De engagerar sig verkligen och ordnar disco och 
resor för ungdomarna.

För resor i Göteborg så använder Mats helst cykeln 
eller åker buss.

– Att åka buss är ju bra och smidigt men jag tycker 
inte om spårvagnarna. De stoppar upp trafiken och 
skapar en rörighet, men är naturligtvis fantastiska ur 
miljösynpunkt.

Mats skulle gärna vilja att hela innerstaden blev bilfri 
med rejäla parkeringar i utkanten av staden och tätare 
kollektivtrafik.

– Tror att många skulle tycka det var skönt att slippa 
snurra runt med bil i en stad som inte är anpassad till 
en så massiv biltrafik som det är i dag.

Perfekt hit
Många musiker tycker att kollektivtrafiken är en bra 
plats för inspiration men Mats stannar helst i Haga på 
avstånd från trafiken. Han tycker att Haga är en be-
haglig miljö att arbeta i när det gäller hans eget kreativa 
jobb med musiken.

– Jag sitter gärna och skriver låtar på Café Jacob och 
tycker att jag får bra inspiration i Haga.

Plattan som släpptes i våras har fått bra respons med 
några hitlåtar som spelas flitigt i radion. Nu ska albumet 
även släppas i Finland.

– Singeln Perfekt blev en stor radiohit i sommar och 

spelas fortfarande flitigt i radio. Nu i höst ska jag ut på 
en turné över hela landet. Det ska bli roligt att möta 
publiken som är väldigt blandad med både unga och 
gamla.

Mats Westling spelar på Brewhouse den 24 oktober 
och på en Rosa bandet-aktivitet i Haga den 25 okto-
ber.

Erica Heimler

Tipsa Pling:  
e-post: pling@vasttrafik.se 

Västtrafik:  
Har du frågor om tider, priser 
och  biljetter eller vill lämna 
synpunkter på kollektiv- 
trafiken – ring: 
0771-41 43 00  
www.vasttrafik.se 
Box 405, 401 26 Göteborg 

Hittegods: 
031-80 20 88,  
Slussplatsen 1 

Produktion:  
Newsroom
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Linje 58 har delvis 
fått ny körväg på 
grund av arbetet 

med att bygga Parti-
hallslänken. Hållplats 
Kristinedal dras in helt 
i riktning mot Bergsjön 
(närmaste hållplats är 
i stället SKF). I riktning 
mot Brottkärr/Skintebo 
kör bussen ordinarie 
väg. Räkna med längre 
restid på grund av köer i 
området.

Måndagar till 
och med torsda-
gar fram till och 

med 23 oktober kom-
mer inga spårvagnar 
att kunna köra mellan 
Angered centrum och 
Gamlestadstorget från 
klockan 22.00 till trafi-
ken slutar gå på natten, 
på grund av arbeten. 
Linjerna 4 och 9 vänder 
vid Gamlestadstorget. 
Buss ersätter mellan 
Gamlestadstorget och 
Angered centrum.

Under etapp två av 
ombyggnaden av 
spårvagnshållplat-

sen vid Frölunda torg, till 
och med söndag, vänder 
linje 1, 7 och 8 vid nya 
hållplatsen Positivgatan.

Hållplats Smaragd-
gatan är indragen.

Buss 7 kör från nya 
hållplatsen Positivgatan 
till Frölunda torg, och 
vidare till Tynnered: Posi-
tivgatan, Frölunda torg, 
Briljantgatan, Opaltorget.

I ditt sms-meddelande skriver du in en förkortning 
för den biljett du vill köpa: GV (Göteborg vuxen), 
GU (Göteborg ungdom) eller GN (Göteborg natt). I 
Mölndal är koderna MV, MU och MN. I Partille PV, 
PU och PN.

Skicka meddelandet till 724 50. Efter några sekun-

der får du  ett sms i retur, ett kvitto.
Kvittot ska finnas  i telefonen innan du stiger på. 

Betalning sker via din mobiltelefonräkning. Har du 
kontantkort dras summan direkt från kortet. 

Något av följande abonnemang krävs: Telia, Tele2/
Comviq, Telenor, Halebop, Parlino, Tango och 3.

Så köper du kontantbiljett med sms

Dagens resenär

Lokalt lugn. På Café Jacob har Mats Westling hittat en oas där han får inspiration till sina låtar. Faktiskt så 
mycket att han låter kaféet ge namn till nya plattan. Foto: Markus Källander

Han längtar inte alls bort
Musikern Mats 
har hittat sin
egen oas i Haga

Namn: Mats Westling.
Ålder: 46 år.
Familj: Frun Madeleine och barnen Mimmi och Emma.
Bor: I Haga.
Yrke: Artist och musiker.
Färdsätt: Cyklar ofta, har en bil jag önskar att jag inte 
behövde.

Intressen: Musik, borde ha fler intressen, Men jag gil-
lar att springa också.
Lyssnar på: Havet och skogens sus, gärna tyst 
hemma.
Läser: Inte så mycket, borde kanske läsa mer men vill 
ofta vila huvudet när jag är ledig.

Fakta


