
ÄLVÄNGEN. Alla vet att 
konstnären Ivar Aro-
senius bodde en tid i 
Älvängen.

Men var undrar 
många?

Lugn nu är skylten på 
plats.
På samma sida som Älvängens 
Folkets Hus, ett stenkast däri-
från, ligger lunden som borde 
vara en minneslund efter Ivar 

Arosenius. Här bodde en av 
Sveriges mest kända konstnä-
rer 1907-1909, då han tragiskt 
gick bort blott 29 år gammal. 
Huset brändes ner 1973. Hans 
liv och verk kommer att skild-
ras i Sigun Melanders bok 
"Den lyckliga familjen" som 
släpps 100 år efter hans bort-
gång.

– Releasen är planerad till 
21 september och sen blir det 
ett antal föreläsningar med 
koppling till boken, berättar 
Sigun Melander.

Lena Franzén har använt 
sin konstnärliga förmåga och 
har framställt en skylt i Arose-
nius anda. Den signalerar nu 
till tomten längs Göteborgs-
vägen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BOHUS. Föräldrafören-
ing behövs det?

Ja, är svaret enligt 
de nio personer som 
fullföljde utbildningen i 
Bohus.

Till hösten blir det en 
ny omgång av COPE 
föräldrakurs.

Under våren har föräldrar till 
barn i åldern 3-12 år i Surte-
Bohus erbjudits möjlighet att 
utveckla sitt föräldraskap. Ut-
bildningen som COPE-cer-
tifierade handledare håller i 
syftar till att ge praktiska och 
konkreta strategier för att 
bättre förstå och hantera sina 
barn i olika situationer.

– Grundprincipen är att 
föräldrarna ska utbyta erfa-
renheter. Vi ger lite näring åt 
diskussionerna, men kommer 
inte med färdiga lösning-
ar, säger Anna-Carin Gun-
narsson, en av handledarna.

I den utvärdering som 
gjordes efter vårens omgång 
framgår att utbildningen har 
varit lyckosam.

– En viktig lärdom som 
många föräldrar har gjort är 

att fokusera på barnens goda 
sidor, att berömma istället för 
att bara fördöma, säger hand-
ledare Anita Österberg.

En fråga som fick mycket 
tid och där föräldrarna utbyt-
te erfarenheter var när det 
gäller hämtning och lämning 
i förskolan.

Inga val
– Här tror jag många förstod 
vikten av att vara fysiskt när-
varande och framför allt att 
vara tydlig. Det får inte finnas 
några alternativ för barnen, 
säger Anna-Carin Gunnars-
son.

En värdefull ingrediens 
har varit att kunna erbjuda 
barnpassning under kvällen.

– Det gör det möjligt för 
båda föräldrarna att gå med 
och dessutom har vi många 
ensamstående föräldrar som 
också får chans att delta tack 
vare barnpassningen, säger 
Anita Österberg.

Föräldrakursen COPE 
består av tio träffar, varav 
en introduktion. Kvällarna 
inleds med en kort film, där 
deltagarna får se en för för-

äldrar typisk situation.
– Gruppen får sedan i upp-

gift att diskutera hur situatio-
nen löstes och kanske hur den 
borde ha löst sig.Vi diskute-
rar olika strategier och delta-
garna får i uppgift att till nästa 
vecka prova något som vi har 
pratat om. Det är väldigt gi-
vande och lärorikt, säger 
Anna-Carin Gunnarsson.

Ale kommun och Västra 
Götalandsregionen bekostar 
utbildningen.

– En fungerande familj 

är nyckeln till välmående 
barn och ungdomar. Därför 
satsas det skattepengar för 
att stötta föräldrarna. Till 
hösten hoppas vi att lite fler 
pappor ansluter sig, uppma-
nar folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Under hösten kommer det 
också att genomföras två upp-
följningar med vårens delta-
gare.

– Vi tror att det är bra att 
träffas igen efter en tid. Då 
har en del pusselbitar fallit på 

plats och eventuellt har det 
tillkommit lite frågor, menar 
Anita Österberg.

Föräldrautbildningen 
vänder sig nu inte enbart till 
föräldrar i Surte-Bohus, utan 
till alla i Ale kommun. Intres-
seanmälan görs till folkhälso-
planerare, Birgitta Fredén, i 
Ale kommun.
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Nu skyltas Aroseniustomten

Förra söndagen visade räddningstjänsten upp sin verksamhet för Aleborna. I Surte träffades brandmän på parkeringen 
vid Glasbruksmuseet och i Nol hölls öppet hus på brandstationen. Alla barn försågs med målarbok och brandhjälm. Besö-
karna fick ta del av räddningstjänstens olika fordon och i Nol fanns även ambulansen på plats.

– Det blev mycket lyckat. Här i Nol räknade vi in ett drygt 100-tal besökare, säger brandman Nils Andersson.

Öppet hus hos räddningstjänsten

POLIS
RONDENRONDEN
Måndag 8 juni
Bensintjuv
Klockan är halv tolv på kvällen 
när en bilägare smiter från 
sin bensinnota på Statoil i 
Älvängen.

Tisdag 9 juni
Misshandel
En man i 50-årsåldern blir 
misshandlad av en annan man 
mitt på öppen gata i Bohus.

Torsdag 11 juni
Narkotikabrott
En 15-årig grabb grips av poli-
sen i Älvängen, misstänkt för 
narkotikabrott.

En fastighetsägare i Skepp-
landa anmäler en skadegörelse. 
Lamporna i den mur som 
omgärdar huset slås sönder.

En byggnadsställning i lätt-
metall tillgrips från en byggar-
betsplats i Surte centrum.

Fredag 12 juni
Rattfylleri
En bil kontrolleras på Klorvä-
gen i Bohus strax efter klockan 
13. Föraren saknar körkort och 
misstänks vara påverkad och 
får följa med för provtagning. 
Polisen skriver en rapport om 
misstänkt rattfylleri och grov 
olovlig körning.

Två kvinnor utsätts för sexu-
ellt ofredande. Gärningsman-
nen är känd av polisen.

Måndag 15 juni
Kontorsinbrott
Kontorsinbrott rapporteras 
från Nödinge. Tjuvarna kros-
sar rutan till balkongdörren 
och tar sig in i fastigheten. En 
tv-apparat och en datorstation 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/6 – 15/6: 57. Av dessa 
är 19 skadegörelser, 5 bilinbrott 
och 1 biltillgrepp.

Köp sadel för 5000 kr eller mer, under Juni månad 

-  så bjuder vi på ett 
schabrak med namnbrodyr 

för de begagnade plus stigläder, 
stigbyglar och sadelgjord 

för de nya.

PS! Du vet väl att du får provrida/provhoppa 
alla sadlar direkt i vårt ridhus? 

Diplomerad sadelutprovare nästan alla 
dagar samt utbildad sadelmakare på onsdagar!

Kaffe/té till alla våra kunder 
Hjärtligt välkomna!

Mån-Fre: 12-18 Lör: 10-14
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

www.aleridsport.nu

Mer föräldrautbildning i höst
– Positiv utvärdering av 
COPE-kurs i Bohus

Anita Österberg och Anna-Carin Gunnarsson, handledare för COPE föräldrakurs, rekommen-
derar utbildningen som arrangeras på nytt till hösten.
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Bibliotekets vänner i Norra Ale gav konstnären Lena Franzén i uppdrag att göra en skylt i 
Arosenius anda. Den visar nu vägen till tomten där konstnären en gång bodde. Från vänster: 
Bo Björklund, Lena Franzén, Sigun Melander och markägare Lennart Eriksson.


