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*Rekommenderat pris 12 490:– Gäller så länge lagret räcker.
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Tel 0303-74 60 76

Göteborgsvägen 72 • Älvängen

!

Just nu kan du köpa testvinnaren Nikon 

D80 med objektivet AF-S DX 18–135

och dessutom få ett tillbehörspaket värt 

3550:– utan extra kostnad*.

Gå in på www.nikon.se och läs mer.

Köp den 
här…

NIKON D80 med AF-S DX 18–135 f/3,5– 4,5G

…så får 
du det här:

• Nikon axelväska
• 1GB minneskort
• DSchool Basic

2 timmars introduktionskurs

• Check & Clean
Rengöring och uppdatering 
av mjukvara – en gång per år 
i tre års tid.

3550:–VÄRDE 

Matnyttig information för äldre
– Men reprisen av hälsoforumet inte lika välbesökt
SKEPPLANDA. I ons-
dags hölls ”Hälsoforum 
för äldre” i Skepplanda 
församlingshem.

Upplägget liknade 
det i Bohus för ett par 
veckor sedan.

– Synd bara att det 
inte kom lika mycket 
folk den här gången, 
sade folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén.

Ett 30-tal pensionärer hade 
bänkat sig i församlingshem-
met denna onsdagsförmid-
dag, att jämföra med de 100-
tal som kom till Bohus Ser-
vicehus. På programmet stod 
bland annat information om 
bistånd/färdtjänst, senaste 
nytt om busskort, presenta-
tion av Mångfixarna och bra 
mat på äldre dar. Den sist-
nämnda punkten redogjorde 
dietist Hanna Settergren för. 
Hon gav värdefulla tips och 
råd för vad den äldre gene-
rationen bör tänka på när det 
gäller mat.

– Som äldre behöver man 
lika mycket näring, men dä-
remot är energibehovet lägre, 
förklarade Hanna Setter-
gren.

– Det är viktigt att se helhe-
ten med kosten. Mat ska vara 
energi och näring men mat 
innebär också en njutning. 
Det viktiga är vad man äter 
varje dag, men emellanåt kan 
man unna sig en guldkant på 

tillvaron. Ibland kanske själen 
behöver ett wienerbröd, sade 
Settergren och fortsatte:

– Ibland blir vissa myter till 
sanning. Ta exempelvis skrö-
nan om att man inte bör äta 
efter klockan sex på kvällen. 
Jag vill dock påstå att det är 
helt okej att göra det om man 
är hungrig. Det viktiga är att 
fördela maten jämt över dyg-
nets vakna tid, de större målen 
när man är som mest aktiv.

Hanna Settergren påvi-
sade också fördelarna med 
den klassiska tallriksmodel-

len och uppmanade alla åhö-
rare att äta mycket frukt och 
grönsaker.

– Det ger ett bättre järn-
upptag och ger mycket näring 
och kostfiber. Dessutom 
minskar det risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar.

I pausen av arrangemanget 
serverades kaffe och smörgås 
till alla deltagare och därefter 
bjöds det på storstilad under-
hållning i form av Ale-stuf-
farna, elever från Alboskolan 
som svarade för medryckande 
musik och dans.

Hälsoforumet i Skepp-
landa arrangerades av PRO, 
SPF, Ale kontakt- och stöd-
verksamhet samt Röda Korset 
i samverkan med Rådet för 
Hälsa & Trygghet i Ale.

I onsdags arrangerades ”Hälsoforum för äldre” i Skepplanda församlingshem. Ale kommun 
fanns representerade och informerade bland annat om bistånd och färdtjänst. I pausen fanns 
tid till en stunds samkväm med kaffe och smörgås.

TEXT
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Fortfarande oklart kring första spadtaget
ALAFORS. Senaste 
nytt kring datumet för 
första spadtaget för 
väg- och järnvägsut-
byggnaden är 30 april.

Det skulle passa 
infrastrukturminister, 
Åsa Thorstenssons (c), 
agenda just nu.

– Men vi får se var det landar. 

Det har varit många turer och 
Vägverket ville gärna hitta ett 
bättre datum än på självas-
te Valborgsmässoafton, säger 
kommunstyrelsens ordföran-
de i Ale, Jarl Karlsson (s).

Det senaste som gäller 
är emellertid att infrastruk-
turminister, Åsa Torstens-
son, gästar Ale kommun med 
spaden måndag 30 april.

Första etappen som byggs 
är mellan Nol och Nödinge. 
Väg och järnväg byggs ut pa-
rallellt i ett unikt samarbete 
mellan Vägverket och Ban-
verket.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ Åsa Torstensson (c).


