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Familjer tvingas bo 
med missbrukare
”Vi är oroliga för barnens hälsa”, säger Fatema och Naim som 
tillsammans med sin son och två döttrar flyttat runt på flera 
otrygga hotellhem, i väntan på ett lämpligare boende. Hotel-

len är dyra för kommunen. Men framförallt är de ingen bra 
miljö för barn att växa upp i, menar Carin Svensson som job-
bar med att kartlägga hemlöshet i Botkyrka. nyheter 4–5
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GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!
Södra Sidan är 
tillbaka den  4 januari.

Emma med kompisar får stanna kvar i 
Olbergas lillstuga om föräldrarnas an-
sökan om att få starta ett kooperativ går 
igenom.   nyheter 8

SiBBLES föRäLDaR viLL

Ta övER
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BOTkYRka

Föräldrarna i Sibble startar eget
nu är det bestämt – den 
kommunala barnomsor-
gen i olberga får vara 
kvar till sommaren 2014, 
sen är det slut. Föräld-
rarna är dock optimistis-
ka – om allt går enligt 
planerna tar de själva 
över verksamheten som 
ett föräldrakooperativ.

grÖdinge

På Olberga skolgård finns 
mycket plats för barn med 
spring i benen. Traditionella 
gungor blandas med knotiga 
äppelträd att klättra i. Under 
snöiga vintrar är den lilla 
sluttningen ner från den röda 
knuttimrade huvudbyggna-
den från 1800-talet perfekt 
att åka pulka i.

Skolan, som ligger i byn 
Sibble i Grödinge, lades ned 
förra hösten då elevantalet 
var för litet. Kvar på skolan,  
i den mysiga ”lillstugan”, 
finns de kommunala dag-
barnvårdarna Britt Jonasson 
och Kicki Pantzar med åtta 
barn i åldrarna ett till sex. 
Under våren tillkommer 
minst fyra barn.

”Nu går vi vidare” 
Vid ett möte i slutet av novem-
ber kom beskedet från kom-
munpolitikerna: efter somma-
ren drivs barnomsorgen inte 
längre i kommunal regi.

– Det var en lättnad att 
äntligen få besked och att vi 
fick den tidsfristen. Nu går vi 
vidare med planerna på ett 
föräldrakooperativ, en ansö-
kan har precis skickats till 
utbildningsnämnden. Politi-
kerna har hela tiden ställt sig 
positiva till ett kooperativ, vi 
hoppas på fortsatt stöd, säger 
Ambjörn Johansson, tales-
person för föräldrakoopera-
tivgruppen.

kan öka inflyttningen
Om allt går enligt planerna 
tar föräldrakooperativet över 
verksamheten i juli nästa år. 
Ambjörn Johansson är inte 
orolig över att underlaget ska 
vara för litet. Han tror att 

osäkerheten om barnomsor-
gens vara eller inte vara gjort 
att barnfamiljer avstått från 
att flytta till byn. 

Nyheten om ett föräldra-
kooperativ skulle kunna öka 
inflyttningen. Dessutom 
finns det många barn i byn 
som i dagsläget skjutsas till 
barnomsorgen inne i Vårsta. 
Det är inget alternativ för de 
föräldrar som har sina barn 

inskrivna i barnomsorgen på 
Olberga skola.

– Alla föräldrar är jättenöjda 
med verksamheten här. Vi har 
erfarna pedagoger, små barn-
grupper, vilket ger trygga barn, 
och så platsen i sig som vi är så 
förtjusta i. Vi njuter av naturen, 
rådjuren, fåglarna och årsti-
derna. Barnen är mer ute än 
inne, berättar Ambjörn Jo-
hansson.

På sikt är ambitionen att 
flytta in i stora skolhuset 
samt att arrendera mark för 
att kunna odla potatis och 
morötter, skaffa getter och 
höns.

– Det finns mycket planer 
för verksamheten, konstate-
rar Ambjörn Johansson.

Britt Jonasson och Kicki 
Pantzar har efter mycket fun-
derande, båda har fyllt 60 år, 
tackat ja till att gå över till 
kooperativet.

– Det får bära eller brista, 
det är så viktigt att det finns 
barnomsorg på landet, säger 
Britt Jonasson.

Birgitta Wiberg
birgitta@sodrasidan.se

mErA  Så här ser planerna ut
 ■ aMBJöRN JOHaNSSON räknar med att det vid starten 

finns 15–16 barn inskrivna i kooperativet. Det innebär 
att det behöver anställas ytterligare en dagbarnvårdare 
– åtminstone på halvtid.

 ■ OM aNSökaN GÅR igenom kan föräldrakooperativet 
räkna med ett kommunalt bidrag på cirka 7 000 kronor 
per barn och månad, vilket ska täcka samtliga utgifter 
inklusive personalkostnader.

KooPERATiv. snart kan barnomsorgen på olberga skola tas över av ambjörn Johansson och de övriga föräldrarna i ett kooperativ. Dagbarnvårdarna Kicki 
Pantzar (bilden) och Britt Jonasson har bestämt sig för att följa med. Foto: Birgitta WiBerg

”det får bära eller 
brista, det är så 

viktigt att det finns 
barnomsorg på  

landet”
södra sidan,  
nr 6–2013.
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