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Slutsparkat efter 25 år på Dalarö
Danskurser i alla former har engagerat barn
och ungdomar i Dalarö under 25 år, allt under
överinseende av ”Dans-Anki” Lindblom.
I lördags tog hon adjö av Dalaröborna genom
den sedvanliga avslutningsuppvisningen, med
skillnaden att det nu gjordes för sista gången.
— Det känns lite turbulent, säger Anki Lindblom som nu drar ner arbetsbördan till enbart
jobbet som förskollärare.
Det var med tårar, blommor och mängder av kramar som både barn, ungdomar och föräldrar från
Dalarö tog avsked av Dans-Anki på Ribbyskolan i
Haninge i lördags. För 25 år sedan, då hon flyttade, till Dalarö, startade hon Dalarö dansskola,
en plats som under årens lopp har blivit närmast
en institution på orten.
Barndans, showdans, jazzdans, balett och till och
med tåspetskurser har stått på programmet. Förutom kurserna har dansskolan också deltagit i en
mängd tillställningar, bland annat på Ulriksdals
slottsteater, Dalarö- och Haningedagarna liksom
på en rad privata fester.
Men nu är det slut på dansandet, lördagens kursavslutning blir den sista:

Efter 25 år med danskurser i alla möjliga former säger nu
”Dans-Anki” adjö till Dalarös barn och ungdomar. Avskedet
skedde i lördags med en färgsprakande avslutningsföreställning som kröntes med can-can-sparkar.

Ska göra annat
- Nu lägger jag ner, jag har jobbat dubbelt i 25 år
och nu ska jag göra annat. Man måste sluta någon gäng, säger Anki om beslutet, som inte var
lätt att ta:
— Det känns lite turbulent med blandade känslor av både frihet och vemod.
Många av hennes elever har under åren sökt sig
vidare till dansutbildningar, något hon är stolt
över.
- Sånt känns väldigt roligt. sedan några åt tillbaka
har familjen flyttat från Dalarö, men sommarstället
finns kvar och Anki har fortsatt att pendla till orten
för kurserna.
På scenen under lördagens avslutning var åldersspannet på de 60 deltagarna 5-20 år, vilka visade
upp det mesta av det bästa genom åren. Både
show, musikal och fridansinslag gladde den stora
publiken.
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Blommor, kramar och tårar blev det när föräldrar
och barn sa adjö till Anki Lindblom i lördags.
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Begränsade öppettider på Dalarö BVC

På grund av det låga antalet barn har barnavårdscentralen på Dalarö begränsat sina öppettider till
en förmiddag i månaden. Neddragningen har lett till många protester. Nu ska landstinget se över
sina filialverksamheter.
På Dalarö föds ungefär ett barn i månaden, det är inte tillräckligt för att hålla barnavårdscentralen (BVC) på
Dalarö öppen. Det menar verksamhetschefen Peter Nerman på Handens närsjukhus som har landstingets
uppdrag att driva filialen Dalarö BVC. I Handen finns en stor barnavårdsmottagning där man även vill ta emot
barnen från Dalarö.
På grund av det dåliga barnunderlaget har öppettiderna på Dalarö BVC reducerats den senaste tiden.
Mottagningen är nu öppen dagligen för vägning och mätning men sjuksköterska finns endast på plats en
förmiddag i månaden då, mottagningen håller öppet hus. Trots att många föräldrar protesterat mot neddragningarna har barnavårdscentralen endast haft ett fåtal besökare då det hållits öppet hus.
Enkät till barnfamiljer
Strax innan jul skickades en enkät ut till 100 barnfamiljer på Dalarö. Avsikten var att få reda på vad de tycker
om barnavårdscentralen. Gensvaret var svagt och endast ett fåtal familjer svarade på enkäten. Detta har verksamhetschefen tolkat som att de flesta är nöjda med verksamheten som den ser ut idag.
- Så tolkar vi det, säger Peter Nerman.
Av de elva svar som kom in var tio familjer negativa till att barnavårdscentralen flyttas från Dalarö till Handen.
Flera föräldrar har även hör av sig till Haninge kommun för att protestera mot neddragningarna, och nu ska
landstinget se över sin filialverksamhet:
- Ingenting är klart Vi tittar på möjligheten att verksamheten i någon form ska fortsätta, säger Natasha Ringblom (M) ledamot i södra sjukvårdsstyrelsen. Natasha Ringblom är själv Haningebo och tänker kämpa för att
Dalarö BVC ska få vara kvar:
- Det är min fråga och jag ska göra allt jag kan, säger hon.
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