
senterade Hälso- och sjuk-
vårdsnämnd 4. Han gratu-
lerade verksamheten och 
inflikade samtidigt:

– Vi har fått vår första 
familjecentral, nu gäller det 
för oss att slåss för ytterligare 
en i Ale kommun.

Maria Hedqvist, verk-

samhetschef på Bohusprak-
tiken, betonade nyttan av 
professionell samverkan som 
Älvbarnens Familjecentral 
erbjuder barn och föräldrar.

– En familjecentral är ett 
viktigt led i folkhälsoarbetet, 
poängterade hon.

Älvbarnens Familjecentral 

är ett samarbete mellan Ale 
kommun, Västra Götalands-
regionen och Bohusprak-
tiken. Mödravårdcentral, 
barnavårdcentral, öppen 
förskola samt en familjebe-
handlare som är knuten till 
socialtjänsten bildar de olika 
enheterna i verksamheten.
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BOHUS. Gratulationerna 
var många, lyckönsk-
ningarna likaså.

I torsdags var det 
officiell invigning av 
Älvbarnens Familjecen-
tral.

– Vi känner oss stolta 
en dag som denna, för-
klarade Marie Albins-
son, samordnare för 
verksamheten.

Gratulanterna stod i kö när 
Älvbarnens Familjecentral 
bjöd in till officiell invigning.

– Fast verksamheten är ju 
faktiskt igång sedan en vecka 

tillbaka och vi har redan haft 
en hel del besökare, klargjor-
de familjebehandlare Eva 
Gundahl.

Besökarna bjöds på cider 
och tilltugg under tiden som 
de minglade och tog del av 
Familjecentralens lokaler i 
Bohus centrum. Bandknyt-
ning utgjorde den symbol-
iska invigningsceremonin, 
men innan dess passade någ-
ra av de inbjudna gästerna på 
att hålla tal. 

– Jag är här i egenskap 
av ordförande för Rådet för 
Hälsa och Trygghet, men 
också som ordförande i 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Tanken på en 
familjecentral började som 
en motion i fullmäktige för 
längesedan. Ibland behöver 

saker mogna och 2011 var vi 
överens om tagen, kommu-
nen och regionen. Arbetet 
har pågått sedan dess och 
nu är verksamheten äntligen 
igång, konstaterade Boel 
Holgersson (C).

Jarl Karlsson (S) repre-
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Boel Holgersson delade ut en blomma till brukarna av Älvbarnens Familjecentral, som togs emot av 
Petra Evansdotter Persson.

Olika verksamheter har knutits samman under gemensamt tak nu när Älvbarnens Familjecentral 
blivit verklighet i Bohus.

Marie Albinsson, samordnare för den nya familjecentralen, hälsade välkommen till torsdagens invig-
ningsfirande.

Jarl Karlsson från Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4 tänker 
kämpa för att det på sikt blir 
ytterligare en familjecentral i 
Ale kommun.
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– Professionell samverkan 
under gemensamt tak

Älvbarnens
Familjecentral 
invigd i Bohus


