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Skön läsning för lata 
stunder i sommar!
SaffransköketSaffransköket
Yasmin CrowtherYasmin Crowther

Maryam är uppvuxen i IranMaryam är uppvuxen i Iran 
men är nu gift med enmen är nu gift med en 
engelsk man och bor iengelsk man och bor i
London. En dag händerLondon. En dag händer 
något dramatiskt somnågot dramatiskt som 
Maryam delvis är skyldigMaryam delvis är skyldig 
till.till.
Hon flyr hem till Iran förHon fl yr hem till Iran för 
att söka sig själv. Hemma iatt söka sig själv. Hemma i 
England försökerEngland försöker
hennes dotter Sara genomhennes dotter Sara genom 
foton och brev förstå defoton och brev förstå de 
hemligheter modern bärhemligheter modern bär
på. En berättelse om svek,på. En berättelse om svek, 
hat och kärlek till sitthat och kärlek till sitt 
barndomsland. En mycketbarndomsland. En mycket
vacker och välskriven bok om relationer, landsflykt ochvacker och välskriven bok om relationer, landsfl ykt och 
återvändande.återvändande.

Rådgivningstelefonen är öppen måndagar klockan 15.00-16.00 och torsdagar 08.30-09.30 och 
telefonnumret är 0303-330551. Telefonrådgivningen vänder sig till alla föräldrar som har barn 

eller ungdomar upp till 20 år. När du ringer får du prata med en familjebehandlare eller en 
kurator som har tystnadsplikt. Om du vill kan du vara anonym. 

Ibland behöver man som förälder 
någon att prata med, någon som 
lyssnar och kanske kan ge råd 
och stöd. Det kan vara små eller 
stora problem, att man känner 
oro eller har bekymmer för sitt 
barn eller tonåring. För att möta 
detta behov som många föräldrar 
har gör nu ungdomsenheten inom 
individ- och familjeomsorgen i Ale 
kommun en satsning och öppnar en 
rådgivningstelefon.

Till att börja med kommer en 
familjebehandlare att svara i 
telefonen och till hösten också en 
kurator. Den här servicen ligger i 
linje med arbetet där individ- och 
familjeomsorgen försöker lösa 
problem när de uppstår.

Man behöver inte uppge sitt namn 
när man ringer om man inte vill. 
Om det skulle visa sig att problemen 

är större och att det 
fi nns ett behov av 
andra insatser så kan 
familjebehandlaren eller 
kuratorn lotsa vidare 
till en socialsekreterare 
eller till annan lämplig 
person.

Genom att lugnt tala 
om det svåra, lyssna, ta 
emot, vrida och vända, 
tänka tillsammans ta 
fram det positiva och 
vara stödjande kan man 
hjälpa föräldrar att se 
sin egen förmåga och att 
utveckla den.

Det man kan söka råd och stöd 
för kan vara problem som rör 
barnet eller tonåringen, problem 
som rör familjesituationen eller 
föräldrarollen.  Frågeställningarna 

kan vara mycket olika, ja det mesta 
som man som förälder oroar sig 
för när det gäller sitt barn eller 
tonåring.

Rådgivningstelefonen är öppen hela 
sommaren.

Behöver du råd i din föräldraroll?Behöver du råd i din föräldraroll?

Tillsammans är 
man mindre ensam
Anna Gavalda

Camille är en sjuk och 
utbränd ung kvinna som tas 
omhand av sin granne.
Grannen är en utfattig 
aristokrat som bor i en 
paradvåning i Paris. I 
våningen bor också Franck 
och hans gamla mormor som 
vantrivs på sitt äldreboende. 
Man får följa de här lite udda 
personerna under ett år. 
Fyra kantstötta människor 
som lutar sig mot varandra 
och istället för att falla reser 

sig upp. En må-bra bok som man inte kan lägga ifrån sig.sig upp. En må-bra bok som man inte kan lägga ifrån sig.

Musikcafé på Glasbruksmuseet
På tisdagar under sommaren erbjuds musikunderhållning med 
bl a ungdomar från musikskolan.  Serien inleds 19/6 med 
visprogrammet ”Så lyssnande tyst”, M Redin/E.Pernblad i 
samarbete med SV.

Tisdagar kl 12.00 - 14.00, Glasbruksmuseet i Surte

SKOLSKJUTS
för grundskoleelever

Är det aktuellt med skolskjuts 
för ditt barn?  Vilka regler och 
riktlinjer som gäller kan du läsa 
om  på  kommunens  hemsida. Där 
fi nns också blanketter för att göra ansökan. 
Du kan också läsa om möjligheten för elever, 
som inte får gratis busskort, att köpa ett till 
halva priset, sk subventionerat busskort. 
Information och blanketter hittar du på www.
ale.se. Sökväg: Skola och utbildning * Barn 
7-15 år * Grundskola * Skolskjuts. 
Skolskjutsansvarig: Axel Sager, 0303 330 392, 
axel.sager@ale.se

Har du besökt Ale 
kommuns hemsida?
Där fi nns mycket information om 
alla våra verksamheter och tjänster 
men kanske har vi missat något. 
Ta chansen att säga vad du tycker 
om kommunens hemsida. Tipsa 
om förbättringar eller
om information som du 
saknar. Just nu och ca en 
månad framåt genomför vi en 
enkätundersökning där besökare 
får berätta vad som var bra och 
vad som var dåligt. Gör din röst 
hörd! (Enkätrutan poppar upp 
automatiskt när du varit inne på 
kommunens hemsida 2 minuter)

www.ale.sewww.ale.se

LINKS
glasutställning
16 juni - 19 augusti 2007
Vernissage lördag 16 juni kl 13

Antonia Lindell   ❊ Jenny Skrufserud

Glasbruksmuseet i Surte


