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KAKEBONANZA
HOS NO.9
Lukt av nystekte scones fyller lokalet, tente stearinlys
på alle bord og behagelig bakgrunnsmusikk. Mørkbrent
nykverna kaffe. Klokka er ni og Monika Rosenvinge har
vært i sving godt og lenge før hun tar i mot de første
gjestene med et stort smil.
Av Åse Kari Gravråk

– Vi ville gjerne favne over alle, ynge og eldre, menn og damer.
Og det har vi klart, sier Monika. - De unge synes det er kult her,
samtidig kommer mange gamle kjente.
Satset for fullt
Hun valgte å satse for fullt, brukte alt av sparepenger og pusset opp
fra skrætsj i tre måneder før hun åpnet en splitter ny kafé i Jernbanegata. Siden åpningsdagen i april har No.9 kafé og butikk trukket fullt
hus.
– Ja, alle dager er det fullt midt på dagen. Firmaer og smågrupper
kommer til lunsj, og vi har fått mange stamgjester. Gjester kommer
langveis fra også, det er nok jungeltelegrafen som råder, mener hun.
De hjemmebakte kakene som Monikas makker Hilde Hannevig står
for har blitt viden kjent, og de er veldig nøye med å kverne kaffen
akkurat som man vi ha den.
Service service service
– Men den aller viktigste suksessfaktoren er uten tvil service. Service,
service og atter service. Absolutt hele tida, sier Monika. Du må tenke
service og være service når du driver i denne bransjen. Å få folk til å
føle seg velkommen uansett om du er alene eller i en gruppe, oppleve

det lille ekstra. Det har jeg alltid ment har vært det viktigste og det
må man bare holde på.
Kopper, møbler og interiør kan kjøpes
I tillegg til å drive kafé er Monika interessert i interiør, derfor ble konseptet kafé og butikk helt naturlig. En type livsstilbutikk der du kan
kjøpe alt de har, alt fra kaffekoppen du drikker av til bilder på veggen
og lamper i taket. Vil du ha stolen du sitter på kan du få kjøpe den
også. Alt er til salgs, bortsett fra de gamle kjøkkenstolene til Monika
som hun har malt grønne. Hun er opptatt av å ha merker som ingen
andre i byen har, derfor drar hun på på gave- og interiørmesser et
par ganger i året.
– Å det er skikkelig gøy skjønner du! Jeg har et trent øye så jeg finner
det jeg vil ha.
På denne fine tida er det julebutikk i No.9. Masse gaveidéer i smått
og stort, her finner du kanskje noe til hun og han som har alt. Men
før du bestemmer deg, nyt en kopp mørkbrent nykverna kaffe og
Hildes ostekake med pepperkakebunn. Kanskje du likeså godt kan
kjøpe asjetten og koppen også. Eller hva med vasen i vinduet?
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