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Rusning till barnmässan
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Stressar av. Reine Gustafsson och Marie Karlsson och sonen Neo, åtta månader, vilar ut i massagestolar innan mamma och pappa
skulle gå vidare för att lyssna på Nannypedagogerna.

Parkeringen utanför Tingvalla var tokfull och köerna ringlade långa.
Bandy?
Nej. Mamma-pappa-barn-mässa.
Sammanlagt hade drygt 5 700 personer letat sig till mamma-pappa-barn-mässan i Karlstad Racket Center
under helgen. Det var nästan dubbelt så många som förra året och hela fyra gånger fler än då mässan hölls
första gången, våren 2005.
- Jag tror att vi tänker mycket på barn och tar upp viktiga saker när det gäller familjelivet. Sedan är
barnfamiljer inte vana vid att det finns mässor som är så pass anpassade för dem som den här är, säger
Linda Klemner, en av initiativtagarna.
SEDAN STARTEN HAR mässan alltid haft ett dragplåster vid sidan av utställarna och föreläsarna. För två år
sedan var det modellen och mamman Emma Wiklund. I år Ann Söderlund, känd från tv:s Söderlund&Bie.
Familjen där det var kaos och kalabalik och där journalisten Ann Söderlund åkte runt och besökte familjer för
att få tips om hur hon skulle få livet att gå ihop.
- Jag fick en väldigt positiv och öppen bild av familjerna och deras liv. Det finns en väldigt fokus på barnen
och att ge dem all sin tid.
MEN ATT VARA FÖRÄLDER är inte bara trevligt.
- Det känns som om det inte är riktigt tillåtet att tycka att det kan vara jobbigt att ha barn i dag. Allt ska
vara så perfekt och kul.
* Hur visar det sig?
- Genom att många mammor mår dåligt och inte pallar alla krav som finns. I vissa kretsar hetsar mammorna
varandra för att försöka få det perfekta barnet och den perfekta ytan. Men jag är inte någon sämre människa
för att mina barn har omaka strumpor.
För att bland annat få tips och råd om barnuppfostran av Nannnypedagogerna hade Marie Carlsson kommit
till mässan tillsammans med sonen Neo, åtta månader och Neos pappa Reine.
- Det ska bli spännande att få tips idéer hur man kan göra.
Och mässan gillade hon.
- Det är jättekul. Speciellt då man är barnledig som jag. Då behöver man komma ut och se vad som finns.
Årets framgång för mässan innebar också ett ordentligt bidrag till Rädda barnen. Och Linda Klemner har
redan bestämt sig - det blir en mamma-pappa-barn-mässa också nästa år.
- Absolut.
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