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ÄLVÄNGEN. I februari 
öppnade Luftslottet, 
en ny mötesplats för 
ungdomar i Älvängen.

Nu läggs verksamhe-
ten ner.

– Väldigt tråkigt, men 
vi orkar helt enkelt 
inte. Vi hade behövt 
fl er engagerade föräld-
rar, säger eldsjälen och 
en av initiativtagarna, 
Börje Olofsson.

Med hjälp av elever på Lär-
lingsgymnasiet, frivilliga 
föräldrar och ungdomar 
iordningställdes den gamla 
snickerilokalen i norra Älv-
ängen. Föreningen Luftslot-
tet kunde i februari öppna en 
ny mötesplats för ungdomar. 
Inledningsvis stod dörrarna 
öppna tre gånger i veckan, 
men besöksfrekvensen blev 
aldrig den önskade.

– Sent i våras slutade ung-
domarna i princip att besöka 
oss. Vi beslutade oss då för 
att mer eller mindre stänga 
under sommaren och öpp-
nade i full skala i september. 
Sedan dess har det bara varit 
sporadiska besök och då i 
första hand under onsdagar. 
Fredagar och lördagar är 
ungdomarna ute och festar, 
eftersom vi är en drogfri 

verksamhet utan ekonomi att 
erbjuda tillräckligt attraktiva 
alternativ har vi inte lyckats 
locka hit målgruppen, säger 
Börje Olofsson.

Fyra föräldrapar hade som 
mål att tillsammans med ung-
domar skapa en ny mötes-
plats som mer var baserad på 
målgruppens önskemål och 
behov. På sikt var tanken att 
ungdomar själva skulle styra 
och driva aktiviteterna i en 
eventuell föreningsregi.

– Vi hann inte så långt och 
det är självklart tungt för få 
föräldrar att orka driva verk-
samheten med kontinuitet. 
Vi hade behövt vara väldigt 
långsiktiga för att lyckas 
och uppbackningen från Ale 

Fritid hade behövt vara mer 
engagerad. Ungdomarna vi 
vänder oss mot är ju de som 
är utanför systemet och verk-
ligen behöver stöd. Vi har 
lärt oss mycket och tiden 
på Luftslottet blir ändå ett 
positivt minne. Många har 
stöttat oss, fastighetsägaren, 
Vakna och andra företagare 
är vi väldigt tacksamma mot, 
avslutar Börje Olofsson.

Föreningen Luftslottet 
avslutar omgående sin verk-
samhet och inventarier över-
lämnas till annan förenings-
verksamhet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Luftslottet läggs ner
– För få engagerade föräldrar

Faksimil Alekuriren vecka 8, 2012.

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 

att styra aktiviteterna, klargör 
Börje Olofsson.

Ett medlemskort i Luft-

bland andra Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M) som kom i 

Luftslottet har öppnatLuftslottet har öppnat

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

Ungdomarna gläds över sin nya mötesplats i norra Älvängen.

Gäller t o m 16 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

JULTIDER!
Solrosfrö 
20kg

Talgbollar 

6-pack

Hyacinter

Ordpris 365:-
298kr

15kr

15kr

Åre Choklafabrik
God jul-strut

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Öppettider i jul

Alla
lördagar

kl 12-15
Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Handla för 300 kronor i någon av butikerna* 

på Ale Torg söndag 16 december och du deltar 

i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn 

på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” 

(Gäller matvaror, max en av varje).

Vid varje köptillfälle erhåller du max 3 lotter.

Dragning sker måndag 17 december kl 12.

Söndagslotten

Här fyller förra årets vinnare Susanne Johansson 

vagnen med så mycket som möjligt under tre 

minuter: det blev matvaror för 5 498 kronor.

Var med
och tävla!

* Gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen

Lördag 15/12 10-15
Söndag 16/12 11-15
Mån-fre 17-21/12 10-20
Lördag 22/12 10-17
Söndag 23/12 11-17

10-13
Juldagen Stängt
Annandagen 11-15

10-19
10-15
10-15

Stängt
10-19
11-15

Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 16 dec kl 23

ICA KVANTUM 7-23 förutom:

ÖVRIGA BUTIKER


