
ÖDESHÖG
I går slog Ungdomens hus upp sina
portar i Odeshög. För ungdomarna
blev det en glädjens dag.
- Det här är rena drömstället,

tycker 16-åriga Emil Axelsson, som
har hjälpt till att göra huset iordning .

Högst uppe på berget ligger det. Ett stort gult hus
som ungdomarna själva har rastat upp .

Ett 20-tal ungdomar har ägnat hela vintern åt att
bygga om huset. De har snickrat och målat . Slip-
at goly och inrett lokalerna-totalt 250 kvadrat-
meter .

Resultatet är imponerande . Den ståtliga läkar-
villan på Södra vägen, omgiven av en stor och
lummig trädgård, har fyllts med ungdomarnas
drömmar och ideer .

- Den sista tiden har vi jobbat dygnet runt för
att få allt iordning, berättar Emil Axelsson, som
går första året på bygg-och anläggningsprogram-
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met i Mjölby. För honom har Ungdomens hus
redan blivit som ett andra hem . Direkt efter skol-
an har han åkt dit för att snickra .
- Det är kul att få användning för sina

kunskaper, tycker Emil, som stolt visar oss runtö
de olika rummen .

Kafeet på bottenvåningen är husets hjärta . Det
har fått en rolig inredning. Väggarna pryds av
gröna vägskyltar och de runda cafeborden är
gjorda av 110-skyltar .

Genom att slå ut en vägg blev det möjligt att
bygga en stor bardisk (inga alkoholhaltliga
drycker kommer dock att serveras, stället är helt
drogfritt) . Och i söderläge finns en stor veranda,
som ska bli uteservering till sommaren.

ver et nor ungdomarna tf F01°: JOHNNY .GusTAVS$ONggrå_qskyltar t'il

På övervåningen
finns biljardrum, myshörna och TV-rum. Planer
finns också på att inreda ett musikrum och ett da-
tarum. I`källaren ska det bli fotolabb . Och i gara-
get på tomten en mekarverkstad . . .

Ideer är det ingen brist på . Däremot finns det
inte pengar för att förverkliga allt på en gång .
Grundplåten utgörs av 75 000 kronor som kom-
munen har satsat.

Men ungdomarna hoppas få mer pengar från
den statliga ungdomsstyrelsen .

- Det verkar som om vi har stor chans att få yt-
terligare 300 000 kronor därifrån, berättar Samu-
el Sandberg, som har anställts som projektledare .

Ungdomens hus,

Han ansvarar för driften
tillsammans med ett tiotal ungdomar som ingår i
ungdomsrådet.

Tanken är att Ungdomens hus ska vara öppet
på eftermiddagar och kvällar .

För ungdomarna i Odeshög är det en efter-
längtad satsning . De som är i åldern 16-20 år har
länge saknat en naturlig träffpunkt .
-läget är perfekt . Antligen har vi fått ett eget

ställe att vara på, säger Emil .

BIRGITTA HELLMAN


