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ALAFORS. En dag i häl-
sans tecken.

Rubriken gjorde 
sannerligen skäl för 
namnet.

Furulundsparken bjöd 
på ett smörgåsbord 
av roliga aktiviteter, 
dessutom kryddat med 
musik- och dansunder-
hållning.

För fjärde året i rad arrange-
rade PRO, SPF, Ale kontakt- 
och stödverksamhet, Röda 
Korset och Rådet för Hälsa 
och Trygghet en så kallad 
Hälsodag i natursköna Furu-
lundsparken. Precis som förra 
året hade arrangören tur med 
vädret.

– Toppen! Bättre än så här 
kan det inte bli och Furu-
lundsparken är ett optimalt 

ställe att vara på när väderle-
ken bjuder på sol och värme, 
förklarade Bengt Englund, 
ordförande i SPF Skepplan-
da-Hålanda.

Klockan tio slogs grindar-
na till parken upp och arrang-
emanget fortgick sedan fram 
till två på eftermiddagen. Den 
som hade kommit för att akti-
vera sig på ett eller annat sätt 
behövde inte bli besviken. En 
rad varierande övningar stod 
på programmet, bland annat 
poängpromenad, boulespel, 
stavgång och den alltid så po-
pulära femkampen.

– Ibland kan man tro att 
femkampstävlingen spelat ut 
sin roll, men den tycks vara 
ett säkert kort som går hem 
hos deltagarna, säger Bengt 
Englund.

För underhållningen sva-

rade Alestuffarna, skolungdo-
mar från Alboskolan i Skepp-
landa som dansade och sho-
wade till publikens stora för-
tjusning. Mellan varven bjöds 
det också på vacker drag-
spelsmusik signerad Gunilla 
Hansson från Skepplanda.

Serveringen, med kaffe, 
frallor, korv och bröd, höll 
öppet så att ingen skulle tving-
as lämna Hälsodagen hung-
rig. Några besökare lämnade 
dock Furulundsparken med 
vinster under armen, då de 
haft lyckan att vinna i lotte-
ridragningen.

– Det är underbart att se 
alla dessa pigga pensionä-
rer som aktiverar sig och har 
roligt tillsammans, konstate-
rade folkhälsoplanerare Bir-

gitta Fredén.
Gratis bussar gick till och 

från Furulund för att ge så 
många som möjligt chansen 
att ta del av arrangemanget.

JONAS ANDERSSON

Hälsodag med massor av aktiviteter

Sonja Berntsson var en av många som inledde Hälsodagen 
med att gå en tipspromenad.

Leif Dahlberg visar prov på 
gott bollsinne.

Ett årligen återkommande inslag i femkampen är stövelkast-
ningen. Här är det Mona Gustavsson som prövar lyckan.

Vad vore Hälsodagen i Fu-
rulundsparken utan boule? 
Frågan är bara vem som 
ligger närmast lillen…

Gunilla Hansson från Skepp-
landa svarade för den musi-
kaliska underhållningen.

– Lyckat arrangemang i Furulundsparken

med
Tel 0303-74 60 76

Göteborgsvägen 72 

Älvängen

*

Rek. ca pris 1495:-

1295:-
eller 170:- i 11 månader

Bildcheck på köpet!

100:-Värde

Prisvärd med 6 megapixlar
och 3x optisk zoom!

Samsung S630
• 6 megapixlar i upplösning
• 3x optisk zoom (35–105 mm)
• 2,5 tum LCD-skärm
• Programautomatik och 11 motivprogram
• ASR bildstabiliseringssystem
• Videosekvenser med ljud

• Inbyggd mikrofon så att man kan 
lägga till röstmemon till bilderna

• Flerspråkiga menyer inklusive svenska
• Blixt med röda-ögon-reducering
•  Ingår: Anslutningskablar, batterier,

programvara och svensk bruksanvisning

*

NYHET!

2495:-
eller 279:- i 11 månader

Bildcheck på köpet!

100:-Värde

3 nummer av tidningen 
Foto på köpet!

Superkompakt metallhus!

Fujifilm Finepix Z5 fd
• 6,3 megapixlar i upplösning
• 3x optisk zoom (36–108 mm)
• 2,5 tums LCD-skärm, förstärkt mot repor
• Ger optimerade bilder på personer med 

hjälp av ansiktsigenkänning 
• Ljuskänslighet upp till 1600 ISO
• 14 motivprogram

•  Anti-oskärpa-program ställer in optimal 
ISO-känsligheten och slutartid för att 
ge skarp bild

• Videosekvenstagning med ljud
•  Ingår: Batteri och laddare, anslutnings-

kablar, programvara och svensk bruks-
anvisning

Sommarkameran!


