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NÖDINGE. Ale kommuns 
långsiktiga satsning för 
föräldrastöd fortgår.

COPE och Familje-
verkstan är två kurser 
som är aktuella under 
våren.

– Vi vill förbättra 
förutsättningarna för 
föräldrar att ge sina 
barn en trygg och bra 
uppväxt, säger folkhäl-
soplanerare Birgitta 
Fredén.

Föräldrakursen COPE 
inleddes i Bohusskolan i fjol 
med ett 30-tal medverkande. 
Kursen, som nu riktar sig till 
föräldrar med barn i åldern 
7-12 år, kommer att fortsätta 
under våren fast nu i Ale 
gymnasium.

– COPE utvecklar för-

mågan att uppmärksamma 
det positiva hos barnen, öka 
barnets förmåga till egna 
lösningar och att man blir 
mer säker i föräldrarrollen. 
De flesta som genomförde 
fjolårets kurs var nöjda eller 
väldigt nöja med vad de hade 
upplevt, förklarar Birgitta 
Fredén.

Lite friare
Familjeverkstan är en lik-
nande kurs som kommu-
nen genomför i samarbete 
med Studieförbundet Vux-
enskolan. Enda skillnaden 
är att Familjeverkstan har 
lite friare tyglar och tar ut 
svängarna en aning. I övrigt 
bygger innehållet på samma 
grundprinciper som COPE, 
nämligen att förstärka det 
positiva hos barnen.

– Cirkelavgiften sub-

ventioneras av kommunen 
och deltagarna betalar bara 
hundra kronor. Till varje 
träff finns ett skriftligt mate-
rial som ingår, berättar Bir-
gitta Fredén och fortsätter:

– Vi har för närvarande 
åtta handledare till Familje-
verkstan och vi startar upp 
kursen så fort vi ser att en 
grupp blir fulltalig. Förhopp-
ningsvis kan vi komma igång 
med kurser i olika delar av 
kommunen.

Slutligen kan informeras 
att Ale kommun har bevil-
jats medel på sin ansökan till 
Statens Folkhälsoinstitut. 
Bakgrunden är att reger-
ingen tagit fram en nationell 
strategi för ett utvecklat för-
äldrastöd.

– Vi gjorde en gemen-
sam ansökan med Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och 

Öckerö i samverkan med 
psykologiska institutionen 
vid Göteborgs Universitet. 
Kommunerna har beviljats 
ett bidrag för att under två år 
kunna utveckla föräldrastö-

det. Ett arbete som kommer 
att ske i nära samarbete med 
psykologiska institutionen, 
säger Birgitta Fredén.

FOTNOT. COPE står för The 

Community Parent Education Pro-
gram.

Strategier för föräldrastöd
– Kommunen fortsätter sin långsiktiga satsning
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Folkhälsoplanerare Birgit-
ta Fredén.

Ale kommun fortsätter sin satsning på föräldrastöd, bland 
annat med olika kurser.

Den 14 juni i fjol tog Swebus 
över all kollektivtrafik i Ale 
kommun efter Göteborgs 
Spårvägar. Den 1 december 
skedde dock ett namnbyte, 
Swebus gick i graven till 
förmån för Nobina.

– Nu kör vi under samma 
namn i Sverige, Danmark, 
Norge och Finland. Inget 
förutom namnet har ändrats, 
kunderna märker inte någon 
som helst skillnad. Det enda 
som finns kvar av det gamla är 
Swebus Express. Det är norra 
Europas största express-
trafik med ett inkört namn 
som man inte ville ta bort, 
säger Stefan Björk.

Hur upplever du den 
första tiden som operatör 
i Ale?

– Mycket positiv! Våra nya 
bussar har haft en del barn-
sjukdomar,  men problemen 
har ändå varit hanterbara. 
Det krävdes också en inkör-
ningsperiod för att få alla 
skolbussar och extraturer att 
fungera, men nu är allt löst 
på bästa sätt, säger Björk.

Väderleken
Det som Nobina inte rår 
över är väderleken. Den 
senaste tidens myckna snö-
ande i kombination med hala 
vägbanor har inneburit för-
seningar i kollektivtrafiken. 
I vissa fall har även turer fått 
ställas in. Det har fått en del 
kommuninvånare att reagera 
och klagomål har framförts 
såväl till Västtrafik som till 
Nobinas personal.

– Vi försöker alltid att köra 
i den mån det går. Där vi har 
upplevt störst problem med 
underlaget är framförallt på 
landsbygden och turerna 406 
runt Kilanda och Ryd och 
408 till Sandsjödal.

Avåkningar
Det har blivit en del avåk-
ningar i vinter varpå bärgare 
har fått tillkallats.

– Några bussar har kanat 
av vägen, men hastigheterna 
har varit låga och några per-
sonskador har det inte varit 
tal om, förklarar Björk.

Vad skulle du vilja säga 
till de alebor som ringer 
och klagar på att bussen är 
sen?

– Vi kan aldrig garantera 
att bussen är framme exakt 
den tid som står angiven i tid-
tabellen. Förutom väglaget 
som spelar oss ett spratt nu, 
så har vi ombyggnationen av 
E45 mellan Bohus och Surte 
att ta hänsyn till. Alla turer i 
rusningstrafik, till och från 
Göteborg, blir försenade. 
Mitt råd till resenärerna är 
därför att de tar en buss tidi-
gare om man har en speciell 
tid att passa.

Hur upplever ni att det 
nya biljettsystemet fung-
erar?

– Om jag ser till våra 
chaufförer så är de oerhört 
tacksamma över att kontant-
betalningen avvecklats. Det 
innebär en större trygghet, 
säger Stefan Björk och fort-
sätter:

– I förra veckan försvann 
också hundrakorten som 
har ersatts med kontantkort. 
Självklart kommer det att 
finnas en del funderingar 
under en övergångsperiod,  
men då är det bara att fråga 
våra förare. Samtliga chauf-
förer genomgår en extraut-
bildning om det nya biljett-
systemet för att kunna räta ut 
alla eventuella frågetecken.

Men särskilt krångligt 
upplever inte du att det 
nya biljettsystemet är?

– Nej, verkligen inte. 
Givetvis finns det ytterlig-
heter, men för de allra flesta 
resenärer kommer det inte 
att vara några som helst pro-
blem när systemet väl har satt 
sig, avslutar Stefan Björk.

Säkerheten går före tidtabellen
– Vädret och vägbygge påverkar framkomligheten
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Det hala väglaget i kombination med bygget av den nya 
vägen gör att många bussar blir försenade. Något resenärer-
na får ha överseende med då Nobina alltid sätter säkerheten 
i första rummet.

ÄLVÄNGEN. Vintern ställer till problem på sina 
håll, inte minst gäller det för kollektivtrafiken.

Försenade bussar och inställda turer har blivit 
följden av de extrema väderförhållandena.

– Säkerheten går före tidtabellen, säger Stefan 
Björk, dritfledare på Nobina.

Stefan Björk, driftledare på Nobina, före detta Swebus.


