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”Nu börjar allvaret.”
Det är en fras man fått höra 

under hela grundskolan. 
”Nu är det färdiglekt för till 

hösten är det mellanstadiet som 
gäller”, bannade lärarna och viftade 
med pekpinnen. Och sedan högsta-
diet och gymnasiet. 

Första skoldagen varje höstter-
min gick man därför hemifrån med 
bestämda steg, väl förberedd på att 
möta den stora utmaningen. 

Men jag tyckte aldrig att det där 
allvaret infann sig. Överallt fanns 
ändå mjuka kuddar att landa på, 
snälla överseende ögon och alter-
nativa vägar för att nå målen. 

Det är väl så en trygg barndom 
ska vara och jag är lyckligt lottad 
som fick växa upp i en ombonad 
och skyddad miljö.

Det var först när flyttlasset till 
min första egna lägenhet gick som 
jag kände igen mig i skolfrökens 
ord: Nu börjar allvaret. 

Att skriva på anställningen för 
sitt första jobb, om det så handlar 
om att servera pizza för 50 spänn 
timmen, innebär en entrébiljett till 
vuxenvärlden.

Innan dess kan du inte bli fri. 
I bästa fall studsar du runt bland 
mjuka kuddar i en urvuxen säng, 
men i värsta fall möts du av hård 
asfalt och kalla väggar.

Om en egen inkomst är entrébil-
jetten till vuxenvärlden är en egen 
bostad själva arenan. Där skapas 
tryggheten och friheten som gör 
det möjligt att ordna en bra livssi-
tuation för sig själv och en framtid 
att bygga på.

I ett samhälle där det krävs allt 

mer för att få ett jobb och där unga 
stängs ute från bostadsmarknaden 
kommer man inte vidare. Många 
går därför förlorade innan de ens 
fått en ärlig chans. Att få nej efter 
nej från alla håll tär på självförtro-
endet och hoppet om att få känna 
sig behövd bleknar.

Efter att ha gått in och ut genom 
alla skolans öppna dörrar möts 
man plötsligt av en låst. Stängt för 
dagen. Stängt för säsongen. Stängt 
på grund av ett ombyggt samhälle.

När ska livet börja då? Hur ska 
man kunna bli vuxen när det krävs 
så oerhört mycket för att klättra ett 
enda litet steg och uppnå det allra 
mest grundläggande?

När hyreslägenheter i rasande 
takt ombildas till bostadsrätter 
blir det allt tydligare att rätten till 
en egen bostad är en klassfråga. 
Har du föräldrar som kan låna dig 
hundrafemtiotusen till handpen-
ningen så kan du vara säker på att 
få en någorlunda central etta. Har 
du det däremot inte kan väntan 
på en passande hyresrätt bli lång, 
liksom väntan på en meningsfull 
tillvaro. 

Det är svårt att bygga nytt bil-
ligt, brukar det låta.

Problemet tror jag snarare ligger 
i att man hellre ser sin egen plån-
bok växa än de långsiktiga sam-
hällsekonomiska vinsterna, som 
betalar sig dubbelt i längden. 

Ta det omtvistade bostadsom-
rådet Pennygången i Högsbohöjd 
som exempel där Stena Fastigheter, 
mot hyresgästernas vilja, tänker 
lyxrenovera och chockhöja hyrorna 

med upp mot 60 procent. En tred-
jedel kommer inte ha råd att bo 
kvar, men vart ska de ta vägen? 

I takt med att Göteborg växer 
närmar sig förorterna stadskärnan 
och då lönar det sig plötsligt att 
schasa ut låginkomsttagarna, bygga 
balkonger och lägga parkettgolv 
för att istället välkomna en mer 
välbärgad medelklass. 

Visst kostar det att både bygga 
nytt och underhålla fastigheter, 
men när man som ung, precis 
utflyttad från föräldrahemmet och 
med sin första riktiga lön inte ens 
har råd med en hyresrätt i Högs-
bohöjd, då har det gått för långt.

Vill vi ha ett samhälle där man 
fortfarande i 30-årsåldern är bero-
ende av sina föräldrar? Det där 
”allvaret” som skolfröken pratade 
om i klassrummet hade ändå en 
viss förväntan med sig. Nu börjar 
det. Livet, framtiden, friheten och 
ansvaret som kommer med det. 

Men när man sedan står där 
med alla sina nycklar, men ingen 
som verkar passa 
i vuxenvärldens 
lås, då förstår 
jag att det 
första steget 
känns tungt.
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Stängt på grund av ett ombyggt samhälleALAFORS. Furulundsparken 
är städad och står redo att 
öppna grindarna för en ny 
säsong.

Premiär blir det på val-
borgsmässoafton – tisdag 
30 april.
Våren ska traditionsenligt 
hälsas välkommen i Ahlafors 
IF:s folkparksidyll. 

För tredje året i rad bjuder Ahla-
fors IF in till valborgsmässofirande 
i Furulundsparken. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 300 per-
soner.

– I år hoppas vi på ännu fler 
besökare. Bortsett från de inle-
dande fotbollsmatcherna på Sjö-
vallen så blir valborgsfirandet vårt 
första publika evenemang detta 
jubileumsår när föreningen fyller 
100 år, säger AIF:s ordförande 
Claes Berglund.

Samtidigt som grindarna 
öppnar startar ponnyridningen för 

barn på parkeringen. Inne i parken 
blir det sång- och musikunder-
hållning av olika slag. Skolever 
från Alafors kommer att uppträda, 
PRO-kören sjunger in våren och 
lite senare på kvällen gör Rolf & 
Yngve sin entré. Fiskdamm, lot-
terier och chokladhjul utgör andra 
aktiviteter denna kväll. Årets hög-
tidstal kommer att hållas av Ahla-
fors IF:s klubbmästare, Harald 
Axberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors IF:s klubbmästare Harald 
Axberg.

Valborgsfi rande i Furulundsparken

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Göta – familjevilla! 
Välkommen till denna välplanerade villa 
med bra läge i Göta. Prisvärt boende 
med plats för hela familjen. Låga 
driftskostnader genom vedkamin
och luftvärmepump. Promenadavstånd 
till bad i Ryrsjön. Skola/dagis i området. 
En riktig familjevilla i barnvänligt område 
som ska ses på plats. 
Välkommen på visning! 143 kvm.

Pris 1.495.000:- Ring för visning.
Aspekullavägen 6
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Göta

Radhus i Lödöse
Välplanerat radhus i gott skick med stora 
sovrum. Uteplats och balkong i
västerläge & lättskött täppa. Garage i 
länga. Barnvänligt område med
gångavstånd till skolor och affär. Bilfri 
innergård. Nya E45 och pendeln
ger en restid på ca 20 min till Göteborg. 
Ett mycket bra alternativ för
förstagångsköparen. Välkommen! 
134 kvm. 

Pris 1.375.000:- Visas 27/4.
S:ta Marias Väg 56
Henrik Kjellberg  
Mobil: 0727-316 360

Lödöse

3:a i populära Bohus!
Välkommen till en 3:a i populära Brf 
Solbacken som du kan sätta din egen
prägel på! Lägenheten har balkong, 
ligger på första våningen och är i behov 
av uppfräschning. Nära Bohus centrum 
och pendeln som tar dig på 17 min till 
Göteborg. Även nära Kungälv. Bohus har 
nära till natur och fritidsaktiviteter. Boka 
dig för visning! Vån. 1/3. 65,5 kvm. 
Avg. 3.583:- 

Pris 665.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning 29/4. 
Byvägen 16B. 

Mobil: 0705-377 619

Bohus Se gärna våra 
samtliga 50 

objekt på vår 
hemsida!

www.axelssonsfast.se

Funderingar på att  
sälja ditt hus i vår?

Då är det dags att boka  
tid för en värdering nu.

Ring eller maila oss

0303-74 66 90


