
2012  |   vecka 36  |   nummer 31  |   alekuriren 9

SURTE. Av Fredagsmys har 
det blivit Bäbismys.

Vårens arrangemang 
för de allra minsta blev en 
succé och därför utvidga-
des konceptet.

– Nu genomför vi aktivi-
teter på biblioteken i Surte, 
Skepplanda och Nödinge, 
förklarar kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Det som var ett pilotprojekt i 
våras har nu blivit till ett självklart 
inslag i kulturkalendern. Bäbis-
mys är en utveckling av Fredags-
mys, som ägde rum på huvudbib-

lioteket i Nödinge.
– Vi fick en enorm respons av 

föräldrarna och våra träffar var 
oerhört välbesökta. Av den anled-
ningen bestämde vi oss för att ta 
ytterligare ett steg och erbjuda 
invånarna i norr och söder ett 
kulturellt utbud för sina bäbisar, 
säger Lisa Haeger.

Programmet startades upp på 
Surte bibliotek den 22 augusti då 
representanter från Röda Korset 
berättade om vad man kan göra 
när olyckan är framme.

Lokaltidningen fanns på plats i 
Surte i onsdags då det var bäbis-
sagostund. Ett antal mammor 

kom tillsammans med sina barn 
för att läsa och samtidigt få tips 
på böcker som kan passa barnets 
ålder.

– Vi försöker ha ett varierande 
utbud med olika programpunk-
ter. Framöver kommer det att 
bli bland annat rim och ramsor, 
bäbiskonst och bäbisrytmik, 
berättar Lisa Haeger.

– Ett helt nytt inslag är baby-
sign, som kommer att sätta punkt 
för myset på Skepplanda biblio-
tek den 25 oktober. Föräldrar får 
lära sig ett teckenspråk för bäbi-
sar som kan vara första steget till 
kommunikation.

I november flyttar Bäbismys 
in på Ale bibliotek i Nödinge. 
Många av programpunkterna 
känns igen från Surte och Skepp-
landa, med två undantag. Det blir 
en föreläsning om den jämställda 
familjen med Eva Lindholm, 
genusvetare och journalist. Som 
avslutning blir det bäbisdisco den 
30 november.

– Då ska vi rocka loss ordentligt 
tillsammans med alla bäbisar och 
dess föräldrar, säger Lisa Haeger.

Bäbismys är ett samarbete 
mellan biblioteken, kultur och 
folkhälsofrämjaren i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Bäbismys från norr till söder

Signe och Mollie tog del av litteraturen som 
erbjöds.

ALVHEM. Det ska inte 
vara några problem för 
6-åriga Emanuel att 
själv gå till hållplatsen 
för att ta bussen till 
förskolan i Skepplanda.

Det menar Ale 
kommun, som avslagit 
familjens ansökan om 
skoltaxi.

Detta trots att han 
måste passera ett väg-
bygge där stora dum-
prar kör.

På grund av det omfattande 
vägbygget vid hållplatsen 
Båstorpsvägen i Alvhem 
ansökte familjen Frövén om 
att få skoltaxi till sonen Ema-

nuel då han skulle börja på 
förskolan i Skepplanda för 
två veckor sedan. 

De fick avslag. 
– Det är helt orimligt att 

det här skulle vara en säker 
väg för en sexåring. Det kör 
dumprar fram och tillbaka i 
korsningen där han ska gå. 
Jag förstår verkligen inte hur 
de tänker på kommunen, 
säger Anna Frövén.

Eftersom hon inte vågar 
låta honom gå själv från 
familjens villa i Ramstorp 
ner till busshållplatsen vid 
E45 måste hon varje morgon 
ta med sig även sina yngre 
söner, två och fyra år, i bilen 
för att köra Emanuel till för-

skolan, eftersom hon inte 
kan lämna dem ensamma 
hemma.

– Jag skulle aldrig släppa 
iväg honom själv här, det är 
alldeles för farligt. Vägför-
hållandena är sådana att han 
borde ha rätt till taxi. När jag 
påpekade för kommunen att 
jag nu blir tvungen att ta med 
mig alla barnen i bilen för att 
köra honom sa de att det var 
ett ”familjebekymmer” som 
vi fick lösa själva. 

Fallet avslutat
På kommunens hemsida kan 
man läsa om villkoren för 
skolskjuts. Där står att taxi-
skjuts mellan hemmet och 

närmaste busshållplats bevil-
jas om avståndet uppgår till 
minst en kilometer för barn 
i förskoleklass. Vidare för-
klaras att väg- och trafikför-
hållanden också kan påverka 
bedömningen av skolskjutsä-
renden. ”Några av de större 
vägarna i kommunen är klas-
sade som olämpliga för gång-
trafik och skolskjuts kan då 
beviljas vid kortare avstånd.”

Mats Ris, skolskjutsan-
svarig i Ale kommun, har 
själv besökt den aktuella plat-
sen i Alvhem.

– Vi har varit ute och 
inspekterat platsen och givit 
avslag utefter våra erfaren-
heter. För vår del är fallet 

avslutat om inte överklagan 
kommer in till förvaltnings-
rätten. 

Ni anser alltså inte att 
platsen är olämplig för en 
sexåring att vistas på?

– Vi har gått efter all-
männa regler och jag vill inte 
kommentera det enskilda 
ärendet. Vi har dock konsta-
terat att avståndet till håll-
platsen inte är en kilometer, 
men mer kan jag tyvärr inte 
säga. 

Gångväg anlades
Anna Frövén tycker att kom-
munens beslut är oansvarigt 
och tänker lämna in en över-
klagan. 

– Dessutom säger Tra-
fikverket att den grusväg som 
kommunen sa att vi kunde gå 
på tillhör deras arbetsplats 
och där får man absolut inte 
gå. 

En vecka senare anlade 
Trafikverket en gång- och 
cykelbana från vägkors-
ningen bort till hållplatsen, 
men Emanuel måste fortfa-
rande passera korsningen där 
dumprarna kör förbi.

– På kommunen sa de 
till mig att förarna ser när 
barnen kommer gående och 
slutar då att arbeta, säger 
Anna. 

JOHANNA ROOS

Lämplig vägLämplig väg
för 6-åring?för 6-åring?
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