
Bullerbyn har nyligen fyllt 30 år

Föräldrakooperativet Bullerbyn har varit igång i 30 år. Jubileum firades nyligen och idag finns det 17 

förskolebarn i verksamheten.
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Linda Johnheim, till vänster har jobbat på Bullerbyn i 22 år, och ordförande sedan i våras är Mikaela 

Lilliesköld - här tillsammans med dotter Julia Lilliesköld.

När Bullerbyn officiellt fyllde 30 år hade det ordnats med hoppborg, tårta och tipspromenad. Det visades dessutom bilder från 
när kooperativet hade bildats 1989 och numera vuxna som varit förskolebarn på Bullerbyn kom dit och mindes. Även 
underhållaren Ann-Kristin Elgan kom i sin populära figur Ellen från fjällens skepnad.

Ann-Kristin Elgan kom till jubiléet som sin figur Ellen från fjällen.
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– Det kom även föräldrar som funderar på att deras barn ska skrivas in här, säger kooperativets ordförande Mikaela Lilliesköld.

Hon har varit ordförande sedan i våras.

– Vi har en mycket bra personal och personalomsättningen är mycket låg. Det vittnar om att personalen trivs och vi har just nu 
17 barn inskrivna. Det är ganska lagom.

Bullerbyn är inrymd i en från början ordinär villa på Ängsbergsvägen. Linda Johnheim har varit förskollärare här i 22 år.

– Jag trivs jättebra och har inga planer på att sluta. Litenheten och den familjära känslan är en stor fördel, säger Linda 
Johnheim som jobbar på Bullerbyn tillsammans med kollegerna Anette Hägerbrand, Helen Frisk och Camilla Pettersson.

Mikaela och Jesper Lilliesköld har två barn. Treåriga Julia Lilliesköld är inskriven i verksamheten och hennes lillebror Viktor 
ska göra henne sällskap om ungefär ett år.

– Man har mycket att säga till om som förälder, men vi följer förstås samma utbildningsplan som andra förskolor. Vi 
bestämmer själva hur stor verksamheten ska vara tillsammans med personalen och skogen ligger precis intill. Vi hjälper till i 
verksamheten, bland annat med snöskottning, men det är inte alls betungande.

Bullerbyn är det äldsta av kommunens två föräldrakooperativ. Det andra är Lilla Hjärtat i Lindås som varit igång sedan augusti
2002.
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