
2013  |   vecka 12  |   nummer 11  |   alekuriren 1 1

Bäckebol ägs och utvecklas av 

Låt idéerna grönska 

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

Trädgårdsdesigner Linnéa Cornelius är hos oss och
ger tips & råd. Läs mer på backebolhomecenter.se

Lördag 23 mars kl 11-16 
Du kommer väl 
ihåg att betala 
trängselskatten i tid?

Senast den 2 april ska trängselskatten för januari vara 
betald. (Normalt ska trängselskatten vara betald sista 
vardagen i månaden, men i år infaller påsken så att det 
inte passar.) Om du tecknar autogiro, kan kommande 
trängselskatter dras automatiskt från det konto du 
uppger. Då behöver du inte hålla reda på när skatten ska 
vara betald eller hur mycket som ska betalas. Vid för sen 
inbetalning av trängselskatt tillkommer en tilläggsavgift på 
500 kronor.

Har du inte fått något skattebeslut för januari, trots att 
du vet att du har passerat en betalstation under den 
månaden? Kontakta då vår kundtjänst på telefon 0771-
29 29 29.  Du kan också läsa mer om trängselskatten på 
www.transportstyrelsen.se.

SURTE. Lagom till 
Internationella Downs 
syndromdagen den 21 
mars ger Stina Gidlöf 
ut en bok om att bli 
förälder till ett annor-
lunda barn. 

”Ett sådant” barn är 
en berättelse om för-
ändring och att tvingas 
in i en tillvaro man inte 
själv har valt.

Ett och ett halvt år har gått 
sedan Alekuriren hälsade på 
hemma hos familjen Gidlöf i 
Surte. Då låg fokus på före-
läsningarna som hon håller 
för såväl vård- och försko-
lepersonal som för allmän-
heten, genom sitt företag 
Annorlunda vision.

Stina och Mattias Gid-
löfs äldsta dotter Tea föddes 
med Downs syndrom och en 
livshotande sjukdom. Hon 
har nu hunnit bli sju år och 
börjat i skolan. 

Redan i samband med 
det första positiva gravidi-
tetstestet började Stina, som 
är utbildad gymnasielärare 
i bland annat svenska, att 
blogga. Hon fortsatte att 
skriva under hela gravidite-
ten och fick en del läsare. När 
Tea sedan föddes tog blog-
gen en annorlunda vändning.

– Från att ha funderat på 

samma saker som de flesta 
andra blivande mammor, 
allt ifrån blöjsorter till barn-
vagnshjul, kastades man in i 
en helt främmande värld när 
det visade sig att vår dotter 
hade Downs syndrom och en 
livshotande sjukdom. Plöts-
ligt förväntades man kunna 
hantera en helt ny situation 
och ha svar på vad den inne-
bar. 

Redan från första stund 
upplevde familjen att de inte 
fick det stöd och uppmunt-
ran från omgivningen som 
de hade önskat. 

– När man får ett annor-
lunda barn förväntas man få 
sorg och då säger folk inte 
grattis, fast det för oss var 
den största glädjen, säger 
Stina Gidlöf.

Mental livlina
Hon fortsatte att blogga och 
skrivandet kom att betyda 
ännu mer efter det att Tea 
kommit till världen. Nu, sju 
år senare har hon arbetat ner 
det oändligt stora materialet 
till en bok som fått titeln ”Ett 
sådant barn”.

– Under de första åren 
blev skrivandet en slags 
mental livlina. Bloggandet 
blev ett sätt att få utlopp för 
min skräck, vanmakt, glädje 
och sorg. Någonstans visste 

jag att jag ville göra något 
med allt vi varit med om 
och jag visste också att en 
dag skulle jag skriva boken 
om Tea. Men det blev istäl-
let boken om att bli förälder 
till ett annorlunda barn. Tea 
är med ganska lite i berät-
telsen som egentligen hand-
lar om förändringen för oss. 
Den handlar om att hitta en 
identitet som man kan känna 
sig hemma i, när alla förut-
sättningar har förändrats. Jag 
vill också berätta om hur det 
är att leva i ett samhälle som 
säger sig vilja ha mångfald, 
men som inte räknar oss som 
likvärdiga. 

Surte bibliotek
Att skriva boken har inte 
varit lätt alla gånger och både 
Stina och maken Mattias har 
tvingats riva upp sådant som 
de lagt bakom sig. 

– Det har på många sätt 
varit rena terapin och för vår 
del är det ett avslut på tiden 
som varit sedan Tea föddes. 

Förutom att fungera som 
ett stöd till andra föräldrar i 
samma situation, hoppas hon 
även på att boken ska hamna 
i händerna på andra för att 
skapa förståelse. 

– Det här är ingen bok för 
handikapphyllan utan den 
handlar om ett sätt att leva.  

Jag för en ständig kamp för 
att folk ska se Tea, barnet 
bakom diagnosen.

Lördagen den 13 april 
kommer Stina Gidlöf att 
finnas på plats på Surte bib-
liotek med sin nyutkomna 
bok.

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

– Stina Gidlöf ger ut boken ”Ett sådant barn”

Berättar från hjärtat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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