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BOHUS. På andra vå-
ningen i Bohus centrum 
inryms sedan i torsdags 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

Hit är alla föräldrar 
med barn upp till sex år 
välkomna.

– Vi har samlat olika 
kompetens och resurser 
under ett och samma 
tak, säger förskollärare 
Marie Albinsson, tillika 
samordnare för verk-
samheten.

Den officiella invigning-
en äger förvisso rum nu på 
torsdag, men redan i förra 
veckan öppnades dörren till 
Älvbarnens Familjecentral.

– Det är politiska beslut 
i såväl hälso- och sjukvårds-
nämnd som kommunen som 
ligger till grund för den här 
satsningen. Det ska finnas 
minst en familjecentral i 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
fyras område, där Ale är en 
av fem kommuner. Familje-
centralstankarna fanns med 
redan för tre-fyra år sedan då 
Ale deltog i projektet ”För-
äldrastöd från A till Ö” och 
det är med stor glädje vi ser 
att det nu har blivit verklig-
het, säger folkhälsoplanerare 

Birgitta Fredén.
En familjecentral är ett 

bevisat bra samverkansar-
bete och det krävs att man 
har en öppen förskola och 
deltagande av förskollärare, 
familjebehandlare och per-
sonal från såväl MVC som 
BVC för att få kallas famil-
jecentral. 

– Det har skapats en mö-
tesplats för föräldrar och 
barn. Vi som jobbar på Älv-
barnens Familjecentral har 
olika yrkeskompetens för att 
på bästa sätt kunna bemöta 
de behov och frågor föräld-
rar har kring sina barn och 
livssituation, säger Marie Al-
binsson.

Den öppna förskolan ska 
fungera som en träffpunkt 
och kommer att vara till-
gänglig två dagar i veckan, 
måndag och torsdag. Därut-
över kommer det att erbju-
das ett babycafé (0-1 år) på 
torsdagsförmiddagar.

– Det blir en lugnare sam-
varo med möjlighet att knyta 
föräldrakontakter. Bibliote-
ket kommer att förlägga bä-
bissagostunder hos oss, säger 
Marie Albinsson och låter 
hälsa att även dietist Jenny 
Sallander kommer att dyka 
upp för samtal om barn och 
mat. 

– Dessutom ges föräld-
rarna möjlighet att låna hem 
bokpåsar till sina barn. Vi 
har samlat bra litteratur för 

såväl yngre som lite äldre 
barn, inflikar bibliotekarie 
Sara Dahl.

När lokaltidningen besö-
ker Älvbarnens Familjecen-
tral på öppningsdagen är vi 
inte ensamma. Ryktet om 
den öppna förskolan har re-
dan spridit sig bland föräld-
rarna, bland annat genom 
informationsbladet Balan-
sen.

– Vi är relativt nyinflytta-
de i Bohus. När vi flyttade 
hit från Göteborg önska-
de vi kunna ägna mer tid åt 

barnen. Familjecentralen 
och personalen som jobbar 
här tillgodoser vårt behov 
på ett väldigt bra sätt. Det 
är en unik möjlighet som er-
bjuds på hemmaplan, säger 
en mamma som Alekuriren 
pratar med.

Nu laddar personalen för 
torsdagens invigningsfiran-
de. Föräldrar och barn hälsas 
hjärtligt välkomna.

– Någon bandklippning 
blir det inte, däremot ska 
vi knyta band. Det är ju det 
som vår verksamhet handlar 

om. På Älvbarnens Familje-
central knyts kontakter och 

nätverk byggs, avslutar Ma-
rie Albinsson.

Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med barn upp till 
sex år välkomna. Öppna förskolan smygstartade i förra veckan, 
men den officiella invigningen äger rum nu på torsdag.

Hälsar välkommen till Älvbarnens Familjecentral i Bohus centrum 
gör Annika Carlsson, distriktssköterska BVC, Sara Dahl, biblioteka-
rie, Marie Albinsson, förskollärare, Eva Gundahl, socionom, Jenny 
Sallander, dietist, och Kicki Hedrén, distriktssköterska BVC.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– En efterlängtad satsning

Ales första Familjecentral har öppnat 
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AKVARELL- nybörjare  (22786) 
Kom och få inspiration till ditt skapande - vi målar 
tillsammans och lär oss grunderna i Akvarell. Vi träffas 
varannan vecka. 
Medtag eget material. 
start:  onsdag 19 feb 18:00 
lokal:  Ale gymnasium 
pris:   650 kr 
ledare:   Kristina Raad 
 
KERAMIK - handformning av lera  (24113) 
Helgkurs  -  nybörjare eller erfaren   
1-2 mars kl 10-16  +  glasering 2 mars em 
lokal: Maries Keramik- Bärs Lid 2, Skepplanda 
pris:          2000 kronor + lera a 40 kr kilot, glasyr och        

bränning samt lunch ingår.  
ledare:     Marie Sundgren 
 
TOVNING PROVA PÅ  (23283) 
Vi lär oss grunderna/teknikerna i att tova ull,  
Söndagen den 9 mars kl 10:00-14:00 
plats:    Trastvägen 1 Nol  
pris:  250 kr exkl material 
lLedare:   Eva Thoren 
 
HÖNS I TRÄDGÅRD - hur gör man?  (23006) 
En grundkurs om höns. 
start:  tors 27 mars  kl 18:00  
plats: SV Göteborgsvägen 94, Älvängen  
pris:  3 ggr - 350 kr  
ledare:  Hanna Nyqvist 
 
HÖNS I TRÄDGÅRD - En lördag om höns  (23003) 
Lördag 1 feb kl 10:00-15:00 
plats Rådmansgatan 30, Kungälv 
pris:  350 kr 
ledare:  Hanna Nyqvist 
 

MINDFULNESS   
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och 
stress samt  lär oss hantera svårigheter. Vi blir stegvis 
mer lyhörda för andra och mer närvarande i NUET. 
 

start:  tis 18 feb 18-19:30 - jämna veckor (22787) 
lokal:  SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen 
pris: 6 ggr - 480 kr +150 kr litteratur 
ledare:  Jon ”Nonni” Bjorgvinsson  
 

start:  tis 25 feb 18-19:30 - ojämna veckor (22788) 
lokal:  SV:s exp. Göteborgsv 94, Älvängen 
pris: 6 ggr - 480 kr + 150 kr litteratur 
ledare:  Ann Franzén 
 
SKRIV DITT LIV  (23488) 
Att komma  igång, våga skriva och inspireras av 
varandras berättelser, Vi diskuterar självbiografisk 
litteratur samt om skrivande, läsandet och berät-tandets 
betydelse i våra liv. 
start:       tis 18 feb kl 14:00-16:15-5 träffar varannan 
vecka 
lokal:       Ale bibliotek i Nödinge 
pris:         950 kronor 
ledare:    Kerstin Rauserk- journalist, poet, pedagog 
 
STYRELSEUTBILDNING 
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast? 
Start:  efter överenskommelse. 
Plats:  efter överenskommelse. 
Ledare:  Hanna Nyqvist  
 
GOD  MAN – FÖRVALTARE  eller förmyndare   
Redovisning, förteckning och årsräkning  mm  
Litt : ”God man eller förvaltare” av Kerstin  Fälldin 
 

start:  onsdag 29 januari 18:00  (22887) 
plats: Göteborgsvägen 94,  Älvängen  
 

start :  tisdag 11 mars kl 18:30  (22889) 
plats: Rådmansgatan 30,  Kungälv  
 

pris:  4 ggr - 1200 kr (inkl material)  
ledare:  Boel Holgersson 
 

SCRAPBOOKING - korttillverkning  (23279) 
Vi provar olika tekniker / layouter/designer och får 
mängder med inspiration i vårt skapande 
Start: onsdag 29 februari kl 18:00 3 träffar 
Pris: 370- Material finns att köpa på plats. 
Lokal: Södra Klöverstigen 31, Nödinge 
Ledare: Batoul Raad 
 
OPERA OPERA!  (22590) 
Vi lyssnar på opera, talar om opera, dricker kaffe och har 
det gemytligt 
start: tisdag 21 januari kl 10-12:15 
plats: : SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen 
ledare: Carina Wendt-Andersson  
 
 

SLÖJDCAFÈ  med  Ale slöjdare 
Lördagar kl 11-14  f o m 11 jan 
Trastvägen 1,  Nol, Välkomna! 
 

 
 
 

Studieförbundet Vuxenskolan Väst 
Göteborgsvägen 94, Älvängen 
www.sv.se/vast   
010-3300900 
vast@sv.se 
 

Föreläsning med Tina Dahlöf  
Det blir inte alltid som man tänkt sig!  
 Är du medveten om hur ditt omedvetna medvetande 
påverkar dig?! 
Måndag den 24 februari kl 19.00 - entré  50 kr 
Ale gymnasium, Nödinge 
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