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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
kväll var det äntligen 
dags för invigning.

Luftslottet öppnade 
dörrarna och in ström-
made besökare.

– Det känns nästan 
overkligt, förklarade 
Mike Lundgren, glad 
förälder och en av ini-
tiativtagarna till pro-
jektet.

Fyra föräldrapar har gjort idé 
till verklighet. Nu är det dags 
för ungdomarna att ta över 
och sätta fart på verksamhe-
ten.

– Vi kommer att finnas på 
plats och hjälpa till, men det 
är ungdomarna själva som ska 
utforma Luftslottet efter sina 
egna önskemål, säger Börje 
Olofsson.

Det som tidigare var en 
öde och intetsägande lokal i 
norra Älvängen har med fri-
villiga krafter och värdefulla 
insatser från Lärlingsgymna-
siet förvandlats till en varm, 
ombonande och på alla sätt 
charmig mötesplats.

– Nu har ungdomarna fått 
tak över huvudet och någon-
stans att hänga. De behöver 
inte dra omkring i samhäl-
let. Vi kommer att erbjuda 
filmvisning varje kväll, sedan 
är det upp till medlemmarna 

att styra aktiviteterna, klargör 
Börje Olofsson.

Ett medlemskort i Luft-
slottet kommer att kosta 20 
kronor om året. Som medlem 
har man att förhålla sig till de 
umgängesregler som fören-
ingens styrelse bestämt. Först 
och främst handlar det om att 
det är en satsning grundad på 
ett drogfritt umgänge.

– Jag är stum av beundran. 
Det är ett fantastiskt engage-
mang som föräldragruppen 
visar upp. Jag hoppas att fler 
vuxna vill sälla sig till denna 
skara, sade Thomas Berg-
gren från Vakna när han tog 
del av invigningsfestlighe-
terna.

Många ville visa sin upp-
skattning och i vimlet syntes 

bland andra Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M) som kom i 
sällskap med kommunalrådet 
Mikael Berglund (M).

– Ett härligt bevis på med-
borgarkraft, sade Berglund 
och skickade sina varmaste 
lyckönskningar till Luftslot-
tets initiativtagare och dess 
medlemmar.

Invigningskvällen till ära 
bjöds alla besökare på korv 
med bröd, kaffe, festis och 
bulle. Glädjen över att kunna 
dra igång verksamheten var 
påtaglig hos alla inblandade 
parter. Luftslottet kommer 
att hålla öppet onsdag-, 
fredag- och lördag kväll för 
ungdomar i åldern 15-20 år.

JONAS ANDERSSON

Luftslottet har öppnatLuftslottet har öppnat

Birgitta Augustsson, koordinator SSPF, Thomas Berggren, Vakna, Percy Rhodén, fastig-Birgitta Augustsson, koordinator SSPF, Thomas Berggren, Vakna, Percy Rhodén, fastig-
hetsägare, samt Jan Olsson och Carina Zito från Lärlingsgymnasiet uppmärksammades hetsägare, samt Jan Olsson och Carina Zito från Lärlingsgymnasiet uppmärksammades 
med diplom för sina insatser för Luftslottet.med diplom för sina insatser för Luftslottet.

Ungdomarna gläds över sin nya mötesplats i norra Älvängen.
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Tipsa Alekuriren! - Leva som man lär
Nu behöver vi Din hjälp med att hitta personer till vår artikelserie som 
startar inom kort.  Känner du till någon som lever som den lär?
Det kan till exempel handla om:
• en miljömedveten livsstil • speciella kost- eller träningsvanor
• ett annorlunda boende • relationer • brinnande intressen och engagemang
• någon som hjälper andra och är en bra förebild • att ha en stark tro på något speciellt
Det är bara Du som sätter gränserna för vad som ryms inom ramen för att leva som man lär. 

Tipsa Johanna!      johanna@alekuriren.se • 0303-33 37 30 • 0707-71 29 45
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Varmt

välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Tel 0303-963 41 Lahallsvägen 13, Nödinge

Ordinarie öppettider

Vardagar 9.30-18
(Kvällstid efter ök)

Öppet hus

Välkomna hit att ta del 
av våra fina erbjudanden 

på hårvårdsprodukter, 
kläder, smycken mm

Torsdag 1 mars kl 18-21

Salong Ulla
Malins Hårdesign

�

Vi firar 5 år tillsammans med 

Vi ses i spåret!
Kom och var med på  
Barnens Vasalopp på  
Dammekärr söndagen 
den 26 februari Kl 14.00

Banan går runt ängen på Dammekärr i 
valfritt antal varv. Medalj och diplom 
till alla deltagare. Varmt välkommen!

Arrangör: OK Alehof 
I mån av tillgänglighet så lånar vi ut skidutrustning.


