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Ström

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Sedan 2008 arrangeras 
bebissagostund på Ale och 
Surte bibliotek. Syftet med 
bebissagostunderna är att 
inspirera föräldrar att börja 
läsa för sina barn tidigt.

– Detta är en viktig del av 
det läsfrämjande arbete som 
biblioteket bedriver. Bebis-
sagostunden blir ju också en 
kulturupplevelse för de allra 
minsta, säger Sara Dahl.

Sagostunderna bygger på 
rim, ramsor och pekböcker 
som upprepas tillsammans 
med barn och föräldrar. 

– Vi träffas fem gånger. 

Vi läser samma böcker varje 
gång. En favorit är ”Muu 
säger kon” av Dick Bruna.

Som nyinflyttad surtebo 
fick Eva Carlsson vetskap 
om bebissagostunderna när 
hon hörde av sig till kommu-
nens informationsavdelning.

– En jättebra verksam-
het som jag definitivt kan 
rekommendera andra föräld-
rar. Det är inte bara positivt 
för min dotter Elin utan även 
för egen del då jag får träffa 
andra mammor. Efter sago-
stunden brukar vi fika till-
sammans, berättar Eva.

På skärtorsdagen var det 
avslutning för vårens sago-
stunder, men till hösten star-
tar en ny omgång.

Populära sagostunder för bebisar
– Surte bibliotek välkomnar de allra yngsta

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En favorit – ”Muu säger kon” 
av Dick Bruna.

SURTE. Du måste inte vara läskunnig för att få 
utbyte av ett biblioteksbesök.

Det kan Oscar, Elin och Cevin skriva under på.
Tre av de småttingar som upplevt bebissago-

stund på Surte bibliotek.

Bebissagostund på Surte bibliotek. Oscar, Elin och Cevin tillsammans med sina mammor.

www.ale.nu

Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NOL!

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge
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