
God fortsättning alla Alebor! Ett nytt år med nya upplevelser, möten och nya bekantskaper ligger framför oss. Redan nu i januari får vi en ny 
”bekantskap” i Ale kommun – nämligen vår första familjecentral – Älvbarnens Familjecentral. Den kommer att vara ett stöd till föräldrar och 
riktar sig till alla Alebor med barn upp till 6 år. I årets första Balansen har vi valt att ha just föräldrastöd som tema och du kan läsa mer om 
bl.a familjecentralen och om vikten av att läsa för sina barn i detta nummer. Kontaktuppgifter fi nns på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ Januari 2014

Nya former för föräldrastöd
Statens folkhälsoinstitut vill att vi ute i kommunerna 
ska utveckla stödet till föräldrar och har de senaste 
fem åren fördelat 140 miljoner kronor till 21 
föräldrastödsprojekt. 

Ale har varit med och prövat nytt. Kanske någon 
kommer ihåg husbilen ”föräldrabussen” som 
rullade mellan orterna för några år sedan med 
uppmaningen ”Kom och snacka barn!”. 
Föräldrakurserna COPE och Connect erbjöds 
under fl era år och var mycket 
bra. Men det visar sig vara svårt 
att fånga dagens föräldrar för 
åtta-tio träffar kvällstid.

En stor framgång för Ale är att vi i januari öppnar 
kommunens första familjecentral – Älvbarnens 
Familjecentral i Bohus Centrum med Öppen 
Förskola där du förutom förskolepedagogen 
Marie Albinsson kan träffa familjebehandlaren 
Eva Gundahl, personal från MVC och BVC, 
bibliotekarien Sara Dahl och kommundietisten 
Jenny Sallander och en massa härliga ungar och 
föräldrar. 

Just familjecentral med öppen förskola har visat sig 
vara en bra förebyggande satsning, att tidigt ge råd 
och stöd samt vara en öppen 
mötesplats. Så det som startade 
för många år sedan rullar nu 
vidare i nya former, allt för att 
stödja dig som förälder, för du 
ska veta att du är den bästa 
förälder ditt barn kan få.

/Birgitta Fredén. Folkhälsoplanerare

Ales första familjecentral öppen!
Nu slår äntligen Ales första familjecentral upp portarna. 
Älvbarnens familjecentral ligger i Bohus Centrumhus 
på andra våningen mellan Bohuspraktiken och MVC 
och vänder sig till samtliga föräldrar med barn upp till 
sex år i kommunen. Alla som arbetar på Familje-
centralen har olika yrken för att på bästa sätt kunna 
bemöta de behov och frågor föräldrar har kring sina 
barn och livssituation.

Familjecentralen erbjuder följande
• Öppen Förskola  

• Babycafè (0-1år) 
• Psykosocial rådgivning

• Barnavårdscentral
• Barnmorskemottagning 

Invigning av Älvbarnens familjecentral!
Torsdag 23 januari i Centrumhuset i Bohus.
Vi kommer att ha öppet hus mellan 12.30-15.30 på 
Öppna Förskolan dit alla är 
Välkomna att fi ra med oss!

ÖPPETTIDER:
Måndag kl 10.00 - 14.00 Öppen Förskola
Torsdag kl 10.00 - 12.00 Babycafé (0-1 år)
Torsdag kl 12.30 - 15.30 Öppen Förskola

– ”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera 
kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” 

Astrid Lindgren

– ”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera 
kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.” 

”Du ska veta 
att du är den 
bästa förälder 

ditt barn kan få”



Balansen januari 2014. Balansen kommer ut ett par gånger om året till alla hushåll i Ale kommun. Utgiven av Ale kommun. 
Vill du att vi skriver om något speciellt eller har du frågor? Kontakta Jenny Sallander på tel: 0303-37 11 97 eller på mail: jenny.sallander@ale.se

Vi som jobbar med Balansen:
Jenny Sallander
Kommundietist
jenny.sallander@ale.se

Birgitta Fréden 
Folkhälsoplanerare
birgitta.freden@ale.se

Charlott Klug 
Brott-& säkerhetshandläggare
charlott.klug@ale.se

Thomas Berggren 
Drogförebyggare
thomas.berggren@ale.se

Kristine Arhage 
Vikarierande kommundietist
kristine.arhage@ale.se

Förbättra ditt barns läsförståelse
Enligt fl era undersökningar läser vuxna allt 
mindre högt för sina barn. Resultat från PISA 2012 
visar att svenska 15-åringars kunskaper i 
läsförståelse fortsätter att försämras.

Som förälder blir man givetvis extra oroad över detta. 
Men vad kan man göra? Här kommer några tips från 
biblioteket.

•  Läs för ditt barn! Börja när de är små, även bebisar har 
glädje av böcker.

•  Prata om det ni läser. Det hjälper barnet att förstå 
berättelsen och stimulerar språkutvecklingen.

•  Fortsätt läs! Även när barnet själv börjar läsa är det bra 
och roligt att få lyssna på längre berättelser.

• Läs själv! Som vuxen är du en viktig förebild.
Kom med och NATTVANDRA!
Du behövs! Oavsett var du bor i Ale är du 
välkommen att vara med och nattvandra. 
Genom att vara nattvandrare/vuxenvandrare bidrar du 
till att göra Ale kommun till en plats där alla som bor 
och verkar kan känna sig trygga. Du är välkommen att 
vandra om du är en bra förebild för våra unga, är över 
25 år och om du är emot våld, droger och främlings-
fi entlighet. Det är inte bara föräldrar som vandrar utan 
alla engagerade personer är välkomna.

Är du intresserad eller önskar mer information
Kontakta Lotti Klug 0303-33 01 21

– ”En barndom utan böcker, det vore ingen 
barndom. Det vore att vara utestängd från det 

förtrollade landet, där man kan hämta den 
sällsammaste av all glädje.” 

Astrid Lindgren

– ”En barndom utan böcker, det vore ingen 
barndom. Det vore att vara utestängd från det 

– ”En barndom utan böcker, det vore ingen 
barndom. Det vore att vara utestängd från det 

förtrollade landet, där man kan hämta den 

Kostnadsfri föreläsning om mat och hälsa!
Är ditt företag eller förening intresserad av att få 
en kostnadsfri föreläsning om mat och hälsa?
För mer information kontakta kommun-
dietist Jenny Sallander, 0303-37 11 97.

–  Besök oss på Facebook. 
Mötesplats förälder i Ale!

/Ale bibliotek

Vad kan biblioteket göra för dig?
Biblioteket har ett enormt utbud av spännande,
roliga och intressanta böcker. Bibliotekspersonalen 
har stor kunskap om böcker både för barn och 
vuxna. Vi ger gärna lästips. Tveka inte att fråga oss! 
Välkommen till biblioteket och många härliga 
lässtunder!

PREP - verktyg för varaktig kärlek
Ale kommun startar i februari 2014 en kurs 
speciellt riktad till par med yngre barn.
En kurs på fyra tillfällen i PREP ger verktyg för 
varaktig kärlek. PREP är friskvård för parrelationen 
– praktisk hjälp att förebygga och hantera de 
problem som oundvikligen uppstår ibland.
När:
Tisdagar, jämna veckor, med start den 4 februari. 
Vi träffas mellan klockan 17.30 - 20.00.
Kursledare:
Familjebehandlare Eva Gundahl och 
familjerådgivare Majsan Malmvall.
Kostnad:
300 kr per deltagare för kursmaterial.
Mer information och anmälan:
Familjecentralen – Eva Gundahl
Tel: 0303-37 12 50 eller eva.gundahl@ale.se
 – Senast den 31 januari  2014.


