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ÄLVÄNGEN. Ett år av 
planerande och förbere-
delser är nu inne i sitt 
definitiva slutskede.

Onsdagen den 15 
februari invigs Luft-
slottet i Älvängen.

Fyra föräldrapar har 
tillsammans skapat en 
mötesplats för ungdo-
mar i åldern 15-20 år.

Efter larmrapporter från 
kommunens ungdomssam-
verkan, och utifrån sina egna 
erfarenheter, bestämde sig 
föräldragruppen att de ville 
göra något åt saken.

– Vi måste erbjuda alla 
våra ungdomar en väg in i 
samhället. Alla vet att droger 
öppnar dörren för annan 
kriminalitet och att detta är 
ett av de riktigt stora proble-
men i dagens samhälle. Om 
man inte tar tag i proble-
men i tid så ökar dessa och 
samhällskostnaderna blir på 
sikt mycket kännbara, säger 
Börje Olofsson, en av ini-
tiativtagarna till Luftslottet.

Luftslottet är tänkt som en 
plats för de ungdomar som 
inte slukas upp av kommu-
nens kulturella och idrotts-

liga verksamhet. De som inte 
känner någon tillhörighet 
när fritidsgården spelat ut sin 
roll.

– Det finns inte några 
öppna kaféer eller annan 
kvällsverksamhet i Ale. Sam-
lingspunkten blir busstermi-
nalen och det är ingen värdig 
miljö att växa upp i, säger 
Börje.

Stimulerande miljö
Luftslottet erbjuder tak över 
huvudet för ungdomarna, en 
stimulerande miljö att vara i.

– Lokalfrågan löste sig 
sent på hösten, tack vare 
Lena och Percy Rhodén. 
Vi kommer att hyra en lokal, 
granne med Hamek, som 
motsvarar våra önskemål 
fullt ut. Vi har fått hjälp av 
elever från Lärlingsgymna-
siet att måla golv och väggar 
och inom kort ska det snick-
ras en spaljé, skohylla och så 
vidare. Verksamheten är redo 
att flytta in och nu planerar 
vi som bäst för invigningsfi-
randet den 15 februari, säger 
Helen Pettersson.

Luftslottet kommer 
att hålla öppet tre kväl-
lar i veckan, onsdag, fredag 
och lördag. Minst en vuxen 

kommer att finnas med vid 
alla tillfällen.

– Vi hoppas naturligtvis att 
fler vuxna vill ansluta sig till 
oss. En dag i veckan kommer 
vi att ha en föräldraträff i 
lokalen, så att de som känner 
sig oroliga för sina ungdo-
mar kan träffas och dela med 
sig av sina erfarenheter med 
andra i samma situation, för-
klarar Mike Lundgren som 
också berättar om ett upp-
rättat samarbete med Natt-
vandrarna i Älvängen.

Vad kommer ungdo-
marna att kunna syssel-
sätta sig med?

– Det är upp till dem 
själva. Det viktigaste är att de 
har någonstans att hänga. Vi 
kommer att kunna erbjuda 
filmvisning, men det är del-
tagarna själva som bestäm-
mer vad de vill göra, säger 
Börje.

Drogfritt umgänge
Luftslottet är en satsning 
grundad på ett drogfritt 
umgänge. Deltagarna får 
köpa ett medlemskort för 20 
kronor och underordnar sig 
därmed också de umgänges-
regler som Luftslottets sty-
relse bestämt.

– Det är praktiskt på 
många sätt att ha en ideell 
förening. På så sätt kan vi 
ställa krav på ungdomarna 
att de gemensamma ord-
ningsregler vi kommer över-
ens om också efterlevs, säger 
Ulla Pärlebring, som också 
vill skicka en tacksamhetens 

tanke till de kommunala 
tjänstemännen, Birgitta 
Augustsson och Thomas 
Berggren, som på olika sätt 
stöttar Luftslottets arbete.

– Thomas Berggren sade 
till oss: ”Ni behöver inte 
lyckas, bara ni försöker”. Det 
har vi tagit fasta på. Om det 

någon gång byggs ett Ung-
domens hus i Älvängen så får 
detta utgöra grunden.

Luftslottet blir verklighetLuftslottet blir verklighet
– Ny mötesplats för ungdomar

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vi grejade det! Föräldragruppen som sett till att Luftslottet i Älvängen, en mötesplats för 
ungdomar, blivit verklighet. Onsdagen den 15 februari sker invigningen. Föräldragruppen som 
bildar styrelse är Jeanette Olofsson, Kent Knap, Helen Pettersson, Börje Olofsson, Ulla Pär-
lebring och Mike Lungdren. Saknas på bilden görs Carina Knap och Jens Svensson.

ALE. Den 14:e februari är årets rödaste dag.
Inte röd som i almanackan men skiftande i olika nyanser av kärlekens färg.

Inför alla hjärtans dag laddar Ales butiker upp med rosor, choklad och tänkvärda budskap i skrift.

Jeanette Olofsson och 
Catharina Öhlund på Ljuva 
Hem i Nödinge har slagit 
på stort inför kärlekens dag. 
Stora hjärtan som de till-
verkat själva av ståltråd och 
rosa papperstussar möter 
besökarna i entrén, där 
såväl chokladkartonger som 
doftljus trängs bland vackra 
krukor och te i röda påsar. 

– Jag tror att trenden går 
allt mer åt upplevelsepresen-
ter och det kan vara allt från 
massage och choklad till att 
laga en god middag till sina 

nära, säger Jeanette Olofs-
son.

På en av hyllorna står en 
lång rad massageljus med 
eteriska oljor i en mängd 
olika dofter: vanilj och chili, 
mandarin, havsbris och 
Catharina Öhlunds favorit 
hallon och kvitten. När ljuset 
brunnit ner en bit kan man 
använda oljan att massera 
med och eftersom den inte 
blir lika varm som i ett van-
ligt stearinljus kan man hälla 
den direkt på huden. 

JOHANNA ROOS

Nytänkande i all ära, men 
när det kommer till Alla hjär-
tans dagblommor är det röda 
rosor som står högst på öns-
kelistan och på Bergendahls 
blommor i Älvängen har det 
blivit dags att fylla på lagret. 

– Det är nog mest tjejer 
som köper någon annan sort 
medan killarna kör på ett 
säkert kort och väljer röda 
rosor, säger Birgitta Ber-
gendahl.

JOHANNA ROOS

Hög tid förromantik
Birgitta tipsar
Så sköter du dina rosor
•  Linda in i mycket tidnings-

papper om det är kallt ute
• Skär en lång snittyta

• Ställ rosorna i kokhett vatten
• Tillsätt växtnäring

• Byt vatten var tredje dag
Rosspråk
En: Du är mitt allt

Två: Låt oss resa bort 
tillsammans 

Tre: När får jag träffa dig igen?

Fyra: Jag ser upp till dig och 
är tacksam

Fem: Jag gör vad som helst
för dig

Sex: Jag tvivlar på ditt ord

Sju: Jag älskar dig

Åtta: Jag förblir dig trogen
intill döden

Nio: Jag vill vara ensam
med dig

Tio: Vill du gifta dig med mig?

Romantik på gammeldags 
vis med röda rosor i ett fång 
eller en modernare variant i 
form av en ”upplevelsepre-
sent” har ingen större bety-
delse. Här är det tanken 
som räknas. 

Helgonet Sankt Valen-
tin som just denna dag led 
martyrdöden för sin starka 
tro på kärleken ler troligt-
vis i sin himmel över alla 
kärlekshyllningar som fort-
farande äger rum den 14:e 
februari.

Tänkvärda budskap i 
form av små nedskrivna 
texter är en stor trend just 

nu. Det menar Inger Fristek, 
som jobbar i presentbutiken 
Drömhuset på Ale Torg.

– Det är framför allt ung-
domar som tycker det är roligt 
att köpa små Alla hjärtans 

dagpresenter. Vi har bland 
annat böcker med olika kär-
leksteman och kommer även 
att få in muggar med olika 
budskap på. 

JOHANNA ROOS

Inger Fristek på Drömhuset sprider kärleksbudskap.Inger Fristek på Drömhuset sprider kärleksbudskap. Birgitta Bergendahl och Josefina Millings laddar med rosor.Birgitta Bergendahl och Josefina Millings laddar med rosor.

Massageljus hör till upplevelsepresenterna.Massageljus hör till upplevelsepresenterna.Jeanette Olofsson och Catharina Öhlund på Ljuva Hem.Jeanette Olofsson och Catharina Öhlund på Ljuva Hem.


