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NÖDINGE. Den 11 april 
börjar den rulla och 
första stoppet blir i 
Alvhem.

Under våren kommer 
en husbil att turnera 
runt i Ale där ambi-
tionen är att möta så 
många föräldrar som 
möjligt.

– Vi tar ett helt nytt 
grepp. Budskapet är att 
snacka barn direkt med 
föräldrarna på de olika 
orterna, säger projekt-
ledare Camilla Huusko.

Statens folkhälsoinstitut har 
utifrån Nationell strategi 
för ett utvecklat föräldra-
stöd initierat tio nationella 
pilotprojekt. Ett av dessa 
är ” Föräldrastöd från A till 
Ö” – en samverkan mellan 
Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö.

– Idén med husbilen är 
dock vår egen och blir unik 
för Ale kommun. Det är 
statliga pengar som möjlig-
gör den här satsningen som 
vi hoppas mycket på, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Flera föräldraprojekt är 
redan igång, bland annat 
Öppet hus-kvällar i Familje-
huset i Surte, föräldrakursen 
COPE och babymassage.

– Nu antar vi nästa utma-
ning. Eftersom vi har en 
långsmal kommun, där det 
inte alltid är enkelt för invå-
narna att ta sig till och från 
de olika orterna, så startar 
vi en uppsökande verksam-
het. Vi tar oss dit där folket 
finns. Husbilen kommer att 
turnera runt bland samhäl-

lena måndagar till torsda-
gar under fyra veckor i april 
och maj, berättar Camilla 
Huusko.

Avspänt
Premiärturen går till Alvhem 
den 11 april och sedan 
rullar det på. Flertalet orter 
kommer dessutom att få 
besök av husbilen vid två 
olika tillfällen.

– Vi vill snacka barn på ett 
avspänt sätt. Förhoppnings-
vis kan vi ge svar på de frågor 
som föräldrarna har. Om inte 
annat så kan vi lotsa dem 
vidare till rätt person, förkla-
rar Camilla Huusko.

Familjhuset, skola, för-

skola, IFO, Ale Fritid och 
Vakna är några av de verk-
samheter som kommer att 
finnas representerade under 
resans gång.

– Personerna kommer att 
variera från gång till annan, 
men tanken är att erbjuda en 
samlad kompetens från olika 
verksamhetsområden som 
arbetar med föräldrar, barn 
och ungdomar, säger Birgitta 
Fredén.

Husbilen kommer att vara 
på plats under två timmar 
(18-20) och under den perio-
den är det så kallad drop in 
som gäller.

– Vi kommer att bjuda 
besökarna på frukt och juice. 

Föräldrarna kommer också 
att få ett symboliskt verktyg 
med sig hem och material 
som kan vara bra att ha, säger 
Thomas Berggren.

– Under vårens turné ska 
vi genomföra en enkätunder-
sökning för att därigenom få 
reda på vad för typ av föräld-
rakurser och utbildning som 
intresserar aleborna. Vi vill 
veta om det är något annat 
som föräldrarna saknar, 
avslutar Camilla Huusko.

Föräldrabuss ska rulla i Ale

En husbil kommer att rulla i Ale under våren och göra stopp på de olika orterna. Målgrup-
pen är föräldrar och med på resan finns representanter från kommunens olika verksamheter 
som arbetar med föräldrar, barn och ungdomar. Premiär blir det i Alvhem den 11 april, vilket 
Thomas Berggren, Birgitta Fredén och Camilla Huusko ser fram emot.

FÖRÄLDRABUSSEN

Husbilen kommer att göra följande 
stopp, klockan18-20:
Alvhem 11/4
Hålanda 12/4
Skepplanda 13/4, 27/4
Älvängen 14/4, 28/4
Surte 18/4, 2/5
Bohus 19/4, 3/5
Nödinge 20/4, 4/5
Alafors 26/4
Nol 5/5

– ”Snacka barn” är budskapet– ”Snacka barn” är budskapet
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Idéer som tar dig framåt.
Nya Volkswagen Passat.

Nya Passat. 
Beställ den redan nu.

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Kontakta våra VW-säljare          Transportbilssäljare
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NYA PASSAT FRÅN

239 900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE 
FRÅN 1 117 kr/mwån

Tillägg för Variant 10 000 kr. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 – 9,3 l/100 km. CO
2
-

utsläpp 114 – 215 g/km. Miljöklass EU5. * Förmånsvärde netto vid 50 % marginalskatt.

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:

Skattefri 
i 5 år!


