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Premiären ägde visserligen 
rum i onsdags, men i fortsätt-
ningen ska caféet hålla öppet 
varje lördag (klockan 13-20) i 
Alafors gamla spinnerifabrik.

– Målgruppen är i första 
hand ungdomar, men vem 
som helst är välkommen att 
besöka oss. Vill vuxna gästa 
oss är det bara roligt, säger 
Madeleine Sandberg.

– Vi börjar med att ha 
öppet en kväll i veckan, men 
om responsen blir god är det 
inte omöjligt att vi utökar 
öppettiderna. Vi får se hur 
det blir. Vi gör ett test fram 
till sommaren, tillägger 
Madeleine.

Tio ungdomar ska turas 
om att sköta cafédelen. Bak-
ning sker på plats och efter 
hand planeras det för olika 
teman.

– Den första temadagen 
blir lördagen den 14 febru-
ari då vi siktar in oss på Alla 
hjärtans dag. Det blir hjärt-
formade bakverk av olika slag 
och romantisk musik i loka-
len, säger Ossian Veronese.

– Besökarna får gärna 
komma med egna önske-
mål om tema och hur de vill 
att cafét ska utvecklas. Vi 
är öppna för förslag, säger 
Ossian.

Caféet ska förhoppningsvis 
bli en inkomstkälla för fören-

ingen, på samma sätt som de 
populära pelardiscona har 

varit under de senaste åren.
– Till helgen är det dags 

för disco igen. På fredagen 
har vi ett arrangemang för 
mellanstadieelever och på 
lördagen är det lågstadie-
elevernas tur, avslutar Made-
leine Sandberg.

Ungdomscafé har öppnats i Alafors

Madeleine Sandberg, Sofie Arnhil och Ossian Madeleine Sandberg, Sofie Arnhil och Ossian 
Veronese hälsar välkommen till det nyöppnade Veronese hälsar välkommen till det nyöppnade 

Pelarcaféet i Alafors gamla spinnerifabrik.Pelarcaféet i Alafors gamla spinnerifabrik.

ALAFORS. I onsdags var det invigning av Pelarca-
féet.

Verksamheten drivs av medlemmar från Pelar-
teatern ur Nol/Alafors Kulturförening.

– Ungdomarna efterlyser fler mötesplatser och 
då hoppas vi att vårt nystartade café kan bli en 
naturlig träffpunkt, säger Sofie Arnhil.
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NU I NYA 
STÖRRE LOKALER!

NY SÄSONG
STARTAR 26 JANUARI
Kom med och anmäl dig!

www.aleforum.se
Bohus Centrum

031-98 12 10
SalladsCaféet Bohus

Semledags!
Alltid
nygräddade!

Grötfrukosten
står serverad 
vardagar kl 08-10

Nu finnsNu fi nns

Välkommen in!Välkommen in!
ernilla Fagerholm-Kock

Certifi erad konsulent för Cambridgekuren

hos oss...hos oss...

Göteborgsvägen 66, Älvängen Tel 0735-456 653

TACK FÖR KAFFET!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kastrera katten nu!
Fram till 31/1  bjuder vi på 

öronmärkning
i samband med kastration av han- eller honkatt, 

och skickar med 
500g Specifi c foder. 

Ring för mer information

Skräddarsydda foder

ALE
DJURKLINIK

Smådjur
- nu i ny regi 

Veterinär Erika Rask AB
tel 0303-33 59 70

Nu har vi även kvällsöppet på 
onsdagar mellan kl 14 och 20. 
Det fi rar vi med 20% rabatt 
på Specifi c foder den 28/1


