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Sommarhatt:  

Örjan

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Torsdagen den 15 augusti
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

DJ: Tompa.

Boka bord för att försäkra dig om de  
bästa platserna vid älvkanten!

Åldersgräns: 18 år.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.00

GÖTEBORG. Nu på tors-
dag den 15 augusti har 
ungdomsfi lmen Vårvin-
ter premiär på Göte-
borgs Stadsmuseum.

Syftet är att belysa 
och förebygga drog-
missbruk bland unga 
och i rollerna ser vi 
bland annat 17-åriga 
Simon Enander från 
Bohus.

Vårvinter är en uppföljare på 
Brandstegen som spelades 
in som ett ungdomsprojekt 
i Stenungsund 2003. Filmen 
om en ung idrottskille på glid 
blev succé från första stund 
och den visades för hög-
stadieskolor runt om i hela 
Göteborgsregionen.

Som initiativtagare till de 
båda projekten står en man 
som är alltför välbekant med 
drogernas förödande effek-
ter.

Kungälvsbon Roland 
Gustafsson lyckades för 
över tolv år sedan ta sig ur 
ett mångårigt alkohol- och 
drogmissbruk och har sedan 
dess engagerat sig i problem 

som kvarstår i den värld han 
lämnade. 

– Jag är så trött på vuxna 
som säger att de ställer upp 
för ungdomarna, men sedan 
händer det ändå ingenting. 
Av rädsla för att bli inblan-
dad eller behöva bemöta 
obehagliga situationer är det 
många som tittar åt ett annat 
håll. Man kan inte rädda hela 
världen, men kan jag rädda 
en eller två är det värt var-
enda sekund.

Nära håll
Precis som med Brandste-
gen producerade han även 
Vårvinter tillsammans med 
ungdomarna. Lika viktig 
som den färdiga produkten 
är själva arbetet med att göra 
den. Tanken är att involvera 
unga i ett meningsfullt pro-
jekt som motverkar de pro-
blem som filmen belyser. 

– Jag, tillsammans med 
bland andra eldsjälen Mikael 
Engström, har satt upp rikt-
linjer, men sedan har ungdo-
marna fått fria händer, säger 
Roland.

Manuset är skrivet av 

23-åriga Alexandra Kents-
dottir, musiken har Lovis 
Björkil 16 gjort och i huvud-
rollerna ser vi Samuel 
Marshall 16 och Julia 
Johannesson 19. De med-
verkande kommer från både 
Ale, Kungälv och Göteborg.

– Filmen handlar om två 
tonårsgäng där barndoms-
kamraterna Nellie och Max 
är med i varsitt gäng. Nellie 
börjar med droger och drar 
även in Max, som inte vet hur 
han ska hantera situationen, 
berättar Julia Johannesson 
som spelar Nellie. 

Både hon och Simon 
Enander från Bohus, som har 
en biroll i filmen, har på nära 
håll upplevt drogernas nega-
tiva effekter.

– Umgängeskretsen är så 
sjukt viktig i tonåren och det 
kan vara svårt att ställa nära 
vänner mot väggen. Även om 
många vuxna är medvetna 
om problemet tänker nog 
många att ”det händer inte 
mitt barn”, säger Julia och 
Simon tillägger: 

– Efter projektet med 
filmen har man nog blivit 

bättre på att säga vad man 
tycker och stå upp för sina 
åsikter.

Pappersnäsdukar 
Tack vare sponsorer och 
Göteborgs stad, som delvis 
finansierat projektet, har 
filmen Vårvinter kunnat bli 
verklighet och premiären 
sker under självaste kultur-
kalaset. Nu på torsdag visas 
den två gånger på Göte-
borgs Stadsmuseum och 
efteråt finns tid för diskus-
sion. Förhoppningen är att 
filmen sedan ska kunna visas 
på högstadieskolor runt om 
i Göteborgsområdet som en 
del i det drogförebyggande 
arbetet och det tillkommer 
även ett arbetshäfte. 

Inför premiären på tors-
dag hoppas Roland att han 
hittat en sponsor som kan 
tillhandahålla stora mängder 
pappersnäsdukar. 

– När Brandstegen hade 
premiär på biografen Trap-
pan i Kungälv 2004 kunde 
ingen ana vilken effekt den 
skulle ha på ungdomarna. 
Lärarna hade kommit dit 
med klasserna och tanken 
var att en efterföljande dis-
kussion skulle hållas när de 
kom tillbaka till skolan, men 
det slutade med att ungdo-
marna satt utanför filmsalen 
och bara grät eftersom de 
blivit så berörda av filmen. 
Den premiärvisningen blev 
omskriven i flera tidningar. 
Hur det blir den här gången 

återstår att se, men det är nog 
säkrast att bunkra upp med 
pappersnäsdukar.

Engagerade själar. Simon Enander 17 från Bohus och Julia Johannesson 19 från Kungälv 
medverkar i fi lmen Vårvinter som visas på Göteborgs kulturkalas nu på torsdag. Kungälvs-
bon Roland Gustafsson är före detta missbrukare och ägnar sig nu helhjärtat åt att belysa 
och förebygga drogproblem genom olika ungdomsprojekt.

Ungdomsfi lmer. Filmen Vår-
vinter är en uppföljning på 
Brandstegen som spelades 
in 2003.

– Vårvinter har premiär på Göteborgs kulturkalas

Ungdomsfi lm 
som berör
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