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”Brevé Systemet”Ale Torg 0303-960 90

• Vi hjälper dig att välja rätt

• Vi hjälper dig att teckna 
 abonnemang

• Vi hjälper dig med val av 
 utrustning

• Vi hjälper dig med installation

• Vi arbetar med Boxer, 
 Canal Digital och Viasat

Välkomna in!

3:-

SKAFFA EN MOBIL SOM PASSAR DIN PROFIL.SKAFFA EN MOBIL SOM PASSAR DIN PROFIL.
  NU HAR VI EXTRA 3-VLIGA PRISER!

Snart släcks 
det gamla TV-nätet 

ned. Det fi nns fl era olika 
lösningar för dig. Kom in så 

ska jag visa dig.NU ÄRNU ÄR 
DET DAGS ATTDET DAGS ATT 
SKAFFA DIGITAL-TV!SKAFFA DIGITAL-TV!

Peter med personal

3:- 333:- 333:- 3:- 3:-

Ericsson Z310

80:-/12mån

Samsung X830

150:-/18mån

Samsung X510

80:-/12mån

Ericsson W880

150:-/24mån

Ericsson W850

150:-/18mån

Ericsson K320

100:-/12mån

3:- 33:- 1.933:- 3:- 3:-

Nokia 6085

100:-/12mån

Motorola V360

80:-/12mån

Motorola V375

80:-/12mån

Nokia N95

200:-/24mån

Nokia E65

150:-/24mån

Nokia 5500

150:-/12mån

Priset på mobiltelefonerna gäller både 
vid nyteckning och vid förlängning av 
Telia Mobilabonnemang. Bindningstid 
och pristillägg står under respektive 

modell.

33:-

Priserna gäller t o m 12/5 2007

ALAFORS. Friska Tag 
har fått en ny projektle-
dare i Ann-Sofie Jons-
son.

Projektet tar därmed 
ny fart och om ett par 
veckor drar en kom-
munövergripande kam-
panj igång där aleborna 
uppmuntras till daglig 
motion.

– Det här känns jät-
teinspirerande, säger 
hälsopedagog Ann-Sofie 
Jonsson.

När Johanna Taberman hop-
pade av uppdraget som pro-
jektledare för Friska Tag upp-
stod ett vakuum innan kom-
munledningen lyckats finna 
hennes ersättare. Den andre 
april anställdes Ann-Sofie 
Jonsson på 75 procent, som 
också kommer att få hjälp av 
dietist Hanna Settergren.

– Utmärkt! Vi kommer 
att komplettera varandra på 
ett bra sätt. Hanna är expert 
när det gäller kostbiten, säger 
Ann-Sofie.

Ann-Sofie Jonsson kommer 
närmast från ett uppdrag i 
Tjörns kommun där hon har 
arbetat med hälsofrämjande 
aktiviteter för personalen.

– Vad som tilltalar mig i 
det här projektet är uppläg-
get med kombinationen av 
kost och fysisk aktivitet. Det 
är verkligen något jag brinner 
för, säger Ann-Sofie.

Ursprung i Ale
Faktum är att Ann-Sofie Jons-
son har sitt ursprung i just Ale. 
Hon tillbringade sina första 
tre månader av livet i Nol, 
men sedan dess har det bara 
blivit sporadiska besök i den 
kommun där hon är född.

– Jag lär mig nya saker om 
Ale för varje dag som går. Jag 

har fått till mig att det är en 
kommun som förfogar över ett 
starkt förenings- och idrotts-
liv. Första intrycket som jag 
har fått är väldigt positivt och 
det känns kul att vara igång, 
säger Ann-Sofie.

Under tre majveckor, 19-
22, ska Friska Tag genomfö-
ra en kampanj som riktar sig 
till samtliga alebor, ung som 
gammal.

Motionskort
– Det handlar om att fylla i 
och sedan lämna in ett mo-
tionskort. 30 minuters motion 
varje dag är det som gäller. 
Det kan röra sig om en pro-
menad, ett pass på gymmet 
eller trädgårdsarbete. Svåra-
re än så behöver det inte vara. 
Det är så lite som krävs för att 
hålla en god hälsa, säger Ann-
Sofie och tillägger:

– Av de ifyllda motionskort 
som kommer oss tillhanda 
tänker vi lotta ut fina priser.

Kampanjen innebär också 
att Ann-Sofie Jonsson och 
Hanna Settergren kommer 
att dyka upp med en så kallad 
hälsodisk på Ica Supermarket 
i Älvängen.

– Vi kommer att finnas där 
för att prata om kost, ge tips 
och råd till dem som så önskar. 
Vi bjuder på lite smakprov på 
nyttig mat och förhoppnings-
vis ska vi få en bra dialog med 

kunderna, säger Ann-Sofie 
Jonsson.

Till hösten väntar fler kam-
panjer, som lokaltidningen 
lär få anledning att återkom-
ma till.

Friska Tag med Ann-Sofie och Hanna
– Nu tar projektet ny fart

ANN-SOFIE JONSSON
Ålder: 34.
Bor: Tjörn.
Utbildning: Förskolelärare, vida-
reutbildad till hälsopedagog.
Fritid: ”Jag gillar fysisk aktivi-
tet. Jag är instruktör på en tränings-
anläggning i Skärhamn. Jag gillar 
att umgås med vänner och läser 
mycket.”

Senaste lästa bok: ”Män som 
hatar kvinnor.”
Musik: ”Det är blandat. Jag lyssnar 
en hel del på U2.”

Dietist Hanna Settergren 
och Ann-Sofie Jonsson som 
är anställd som projektleda-
re för Friska Tag, kommer att 
värna om Alebornas hälsa.

ALEPROVET MED ANNSOFIE...
Vad är Jennylund förknip-
pat med?
– Jag har hört namnet, men jag har 
inget bra svar att ge dig. Pass.
Fel. Jennylund är hemmaplan för 
Ale-Surte BK.

Vad heter Ales två kommu-
nalråd?
– Jan Skog och så finns det någon 
som kallas för Jalle.
Rätt. Jarl Karlsson och Jan Skog.

Vad är Ale Torg?
– Det är det stora köpcentret i 
Nödinge.
Rätt.

Vad heter Ales enda divi-
sion 2-lag i fotboll?
– Ale-Surte är bandy så jag chansar 
på Nödinge.
Fel. Rätt svar är Ahlafors IF.

Vad är Risveden?
– Ett stort naturområde.
Rätt.

Det finns två museum i Ale, 
vilka?
– Glasbruksmuseet och Repslagar-
museet.
Rätt.KÄRNFRISK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


