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Uppmaningen kommer från 
folkhälsoplanerare Birgitta Fredén 
som arbetar med att förebygga 
fallolyckor. Hemmet är en farlig 
plats och varje år kostar fallolyckor 
samhället 5 miljarder och orsakar en 
massa lidande.

Kommunen har varit uppmärksam 
på detta under några år. Det började 
med att Birgitta fi ck se statistiken 
från Kungälvs sjukhus.
-Ale hade höga siff or när det gällde 
äldre och fallolyckor och det var inte 
bra på något sätt. Jag arbetar för en 
mer välmående befolkning och i det 
arbetet är friskare äldre en viktig del, 
säger Birgitta. Ale kommun arbetar 
på fl era fronter för att upplysa 
människor om faror i hemmet. Vi 
informerar där vi kan, erbjuder 
fi xartjänster och för äldre över 80 år 
fi nns uppsökande verksamhet.

Den som faller och får 
en fraktur hamnar på 
sjukhus, kan inte arbeta 
och måste rehabiliteras. 
För många äldre kan det 
vara början på en lång 
sjukperiod med andra 
komplikationer. Alla 
tjänar på att undvika 
fallolyckorna och 
man kan komma 
långt genom att 
bara tänka på några 
enkla tips. 

-Och förstås se 
till att motverka 
benskörhet genom 
att röra på sig, 
fortsätter Birgitta och kommer osökt 
in på ett annat område som hon 
arbetar med. Aktivitetsprogrammet 
för kampanjen Friska Tag i Ale fi nns 
här intill.

-Så ta hand om dig och se till att du 
inte råkar ut för onödiga olyckor, 
hälsar Birgitta innan hon skyndar 
iväg för att ordna en aktivitet i 
hälsans tecken!

Bilj. o info: Biblioteken 0303-33 02 16 eller resp. 
arrangör (se ovan). Arrangör: Utb- och kulturnämnden 
om inte annat anges.

pågående utställningar:

Föreläsning med Bertil Ström -
en av landets främsta
Linnékännare.
lör 12 maj kl 13
Glasbruksmuseét

Vatten till läkedom

Vatten från ovan t o m 23 maj Ale gymnasium

Konst och Smide t o m  10 juni

Elevutställning t o m 20 maj

Glasbruksmuseet

Glasbruksmuseet

Kilanda marknad med
Öppen Gård
Gudstjänst i kyrkan kl 9.30,
hantverkare, konstnärer,
tipspromenad, musik, servering
tor 17 maj kl 11-15
Kilanda
Arr: Byalaget, LRF, Ryds IF,
Sv kyrkan, Guntorps SMU-scouter
0303-74 40 44

Vandring till minnesstenen vid Oset i
Hålanda över Linnélärjungen och 
teol dr Per Osbeck. Ta med kaffekorg.
tor 17 maj, kl 14
Samling vid Livered, Hålanda för
samåkning till Oset
Samarr:
Hålanda hembygdsförening/
0303-33 84 16

Per Osbeck

I samband med Trädgårdens dag

Låt inte dina sommargardiner Låt inte dina sommargardiner 
bli ett fall för vården!bli ett fall för vården!

Ales fi xartjänster

telefon 0303-330 088Råd från Räddningsverket i samband med att man har en 
kampanj för att motverka fallolyckor: 

• Använd bärbar telefon

• Ha inga lösa sladdar på golvet - fäst dem i väggen

• Trösklar är lätta att snubbla på - se till att få hjälp med att ta 
 bort dem om de är ett hinder

• Använd halkfria inneskor som sitter stadigt på foten 
 - Se till att allmänbelysningar är god. Sätt in nattlampa. 

• Sitt gärna ner när du klär dig och ta god tid på dig. 

• Se till att badrumsgolvet är halkfritt och använd halkmatta i 
 badkar och dusch.

TIPS

Kalender
13-18 maj

Hämta ditt kort hos bl a vårdcentralerna, folktandvården, 
apoteken, ICA eller biblioteken.

Söndag 13 maj 10 -13 Surte IP - poängpromenad arrangerad av Surte-Bohus 
ungdomsfotboll. 

Måndag 14 maj 9.00 Promenad och stavgång. Start Furustugan, Alafors

Tisdag 15 maj 19.00 Motionsdans i Furulundsparken - Nisse med fl era spelar

Onsdag 16 maj 9.00 Promenad och stavgång. 
Start Furustugan, Alafors.

Fredag 18 maj Hälsodisken på ICA Älvängen 
11-14. Träffa hälsopedagogen Ann-Sofi e och 
dietisten Hanna.

Tack till alla som var med i Påverkanstorg - en fantastisk dag 
där ungdomar och politiker möttes.  

Ungdomslots Sven Nielsen

Öppettider Kr Himmelfärdshelgen:
Glasbruksmuseet i Surte har stängt under Kr Himmelsfärdshelgen 17-20 maj

Huvudbibliotek i Ale Onsdag16/5 10.00-15.00. Torsdag17/5 Stängt
Fredag18/5 08.30-17.00.

Hälsodag i Furulundsparken
23 maj kl 10-14, En dag i hälsans tecken
Gratis buss för dig som inte har egen bil. Turlista kommer i nästa nummer av Alekuriren.


