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ALAFORS. Det firades 
ordentligt i Ahlafors 
gamla fabriker i fredags.

Den kommunala 
dagverksamheten för 
ungdomar fyllde 20 år, 
Spinneriet 10-årsjubile-
rade och samtidigt var 
det invigning av ett nytt 
ungdomsboende.

– Om fem år ska man 
inte bara prata om 
Fryshuset i Stockholm 
utan även om Spinneriet 
i Alafors säger Kris-
tina Hallams, enhets-
chef inom Individ och 
familjeomsorgen i Ale 
kommun.

Många kommunala tjäns-
temän och politiker fanns 
på plats i Ahlafors fabriker i 
samband med invigningsce-
remonin av ungdomsboendet 
– Nya Spinneriet.

– Det känns fantastiskt 
härligt att äntligen vara här. 
Jag känner samma stolthet 
idag som när barnen gick ur 
första klass, förklarade Kris-
tina Hallams vars glädje inte 
gick att ta miste på.

– Vi har lyckats behålla 
den gamla goa känslan från 
spinneriet och låtit något nytt 
växa fram. Ett tack till all per-
sonal och till alla underbara 
ungdomar som har hjälpt till 
i arbetet.

Gratulanter
Gratulanterna och talarna 
stod i kö. Bland dem som 
valde att säga några ord och 
framföra sina hyllningar var 
Paula Örn (S), som repre-
senterade kommunledningen, 
Boel Holgersson (C), ordfö-
rande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden, samt Lis-
beth Tilly, sektorchef arbete, 
trygghet och omsorg.

Invigningsceremonin hölls 
på Pelarteatern där besökar-
na bjöds på soppa och därtill 
musikunderhållning. Gäster-
na fick sedan möjlighet att 
bevittna de nya lägenheterna 
som iordningställts en trappa 
upp.

– I Nya Spinneriet har vi 
totalt nio platser. Där bor fyra 
ungdomar idag, berättade 
Kristina Hallams samtidigt 
som hon visade runt i loka-
lerna.

– Visst är det fint? Ljusa 
och fräscha lägenheter!

Vidare finns sex platser i 
Gamla Spinneriet och fem 
fristående enrumslägenheter 
för dem som nästan är flyg-

färdiga och redo att flytta ut 
på byn.

– Vi har byggt ut befintligt 
ungdomsboende för att även 
ha plats för ensamkomman-
de flyktingbarn, konstaterar 
Kristina Hallams.

Storslagna visioner finns 
vad det gäller Ahlafors fabri-
ker. Ale kommun har tillsam-
mans med Pelarteatern och 
Ahlafors IF sökt projektpeng-
ar ur Allmänna Arvsfonden 
för att skapa Mötesplats Spin-
neriet.

– Det ska bli en plats där 
människor kan mötas över 
alla gränser. Mötesplats Spin-
neriet ska bli lika omtalat som 
Fryshuset.

Nytt ungdomsboende 
i Alafors invigt

Bengt Landin, Svenska Stenhus, Boel Holgersson, ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknads-
nämnden, Kristina Hallams, enhetschef inom Individ och familjeomsorgen, och oppositionsrådet 
Paula Örn visar stolt upp kommunens nya ungdomsboende i Ahlafors fabriker.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Många kom för att ta del av fredagens invigningsfirande.

Esbjörn Öberg välkomnade till invigningen av Nya Spinneriet.

– Invigning av nytt ungdomsboende

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, 
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DETTA FIRAR VI MED
FINA ERBJUDANDEN!


