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NÖDINGE. Ale bibliotek 
och Vakna har ingått 
ett samarbete.

Numera finns en 
somrig tygkasse att 
köpa på biblioteken 
runtom i kommunen.

– Kassen kostar 30 
kronor och överskottet 
tillfaller Vakna-fonden, 
säger bibliotekschef 
Margareta Nilson.

Det var på ett personalmö-
te i vintras som en av de bib-
lioteksanställda kom på idén 
med Vakna-kassen.

– Eftersom vi säljer kassar 
i både tyg och plast tyckte vi 
det kunde vara på sin plats att 
utveckla vårt samarbete med 
Vakna. Sedan tidigare har vi 

kort och tavlor om Vakna, så 
varför inte tygkassar också, 
säger Margareta Nilson.

Thomas Berggren, som 
ansvarar för Vakna, var inte 
sen att plocka upp tråden.

– Det är väldigt roligt 
när vårt budskap sprider sig 
genom olika kanaler. Vi kan 
inte göra allting själva och när 
en annan kommunal verksam-
het vill hjälpa till så känns det 
jättebra. Biblioteken är dess-
utom en väldigt viktig plats 
för många människor, säger 
Berggren.

Mitt i målgruppen
– Det känns som om att vi är 
mitt i målgruppen eftersom vi 
jobbar mycket mot skolorna. 
Kan vi vara med och dra vårt 
strå till stacken är det positivt, 

säger Margareta Nilson.
Bibliotekspersonalen har 

också försetts med Vaknas ny-
designade beiga pikettröjor.

– Vi går in i en ny fas i Vakna, 
efter det stora genomslag som 
”Vakna – Droger dödar” har 
haft. Nu för vi fram budska-
pet ”Vakna – Tillsammans 
mot droger”. Detta för att vi 
i Ale är mogna att gå vidare ett 
steg till, säger Thomas Berg-
gren och fortsätter:

– Vakna ser att de flesta 
kan bli en samarbetspartner 
i detta viktiga förebyggande 
arbete. Ale är på många sätt 
unikt med det breda engage-
mang som finns för barn och 
ungdomar. Detta arbete vill vi 
utveckla ännu mer, så de som 
är intresserade är välkomna 
att höra av sig.

– Biblioteket och Vakna utvecklar samarbete

Personalen på Ales bibliotek har nu blivit stolta ambassadörer för Vakna-arbetet.

Den här tygkassen finns 
numera på Ales bibliotek. 
30 kronor kostar kassen 
och överskottet vid för-
säljningen tillfaller Vakna-
fonden.

VAKEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

En kasse för vakna läsare

Jag känner mig 
glad och pigg!

Vad kul att du följer 
Friska Tags häl-
sospalt! Vår kam-

panj som har pågått sedan 
vecka 19 har nått sin sista 
vecka för denna gång så 
glöm inte att posta akti-
vitetskortet den 10 juni. 
Under veckorna har det 
varit många som hälsat på 
mig och Hanna vid hälso-
disken på Ica i Älvängen. 

Friska Tag handlar om 
hälsa. En del menar att hälsa 
handlar om att må bra och 
att vara frisk. Men man kan 
ju må dåligt trots att man är 
frisk och man kan lida av en 
kronisk sjukdom men ändå 
må relativt bra. Det kan 
till och med vara dagsfor-
men som avgör. Skillnader 
i hälsa kan bero på ålder och 
kön, bakgrund, livssituation 
och erfarenheter. Men det 
beror också på värdering-
ar, förmågor, visioner, so-
ciala nätverk och vardags- 
ekonomi. En 75-årig kvinna 
kan se på hälsa väldigt an-
norlunda i jämförelse med 
en 30-årig kvinna. 

Så vad är då hälsa? Kanske 
kan det beskrivas som ditt 
förhållande till livet. Ett 
biologiskt liv pågår i din 
kropp – hjärtat tickar, du 
andas, du ser och du tänker 
– men hur du mår beror på 
ditt förhållande till livet. 
Ingen kan garantera dig ett 
längre liv om du tar hand 
om din fysiska hälsa på ett 
bra sätt med mat, motion 
och sömn. Men sannolikhe-
ten ökar och livet blir troli-
gen mer innehållsrikt. 

Idag krävs ett stort egen-

ansvar och stort intresse för 
att du ska kunna vara frisk 
och må bra utan vård. Det 
kan handla om ”hur man 
har det och hur man tar 
det”. Att försöka tränga 
bort negativa tankar och 
släppa fram de positiva, för 
allt du gör föregås av en 
tanke. Detta brukar kallas 
för mental träning. Mental 
träning handlar delvis om 
att ge sig själv positiva upp-
maningar som: ”jag kan”, 
”jag vill” och ”jag ska”. 

Pröva att formulera posi-
tiva påståenden som om de 
redan vore en sanning men 
undvik orden måste och 
inte. Pröva med den här: 
”jag känner mig glad och 
pigg”. Tänk meningen, säg 
den till dig själv. Påminn 
dig flera gånger om dagen. 
Sätt upp lapp på kylskåpet. 
På detta sätt kan du påmin-
na dig själv om vilket håll du 
vill vända dina tankar. 

”Vi är vad vi föreställer oss 
att vi är.”

Ann-Sofie Jonsson

Det har varit full 
aktivitet på Friska 
Tag-kampan-
jen med frukt och 
grönt vid hälso-
disken på Ica i 
Älvängen. 

Ann-Sofie Jons-
son och Hanna 
Settergren har 
varit på plats tors-
dagar och fredagar 
under veckorna 
19-22 med teman 
som ”Mat och 
mys”, ”Mat i fart”, 
”Mat och klimat” och 
”Mat och energi”. 

– Rekommendationerna säger 
att vi bör äta mycket frukt och 
grönt varje dag, gärna ett halvt 
kilo. Det kan handla om två 
till tre frukter om dagen och 
grönsaker till lagad måltid, 
säger Ann-Sofie Jonsson, häl-

sopedagog.
– Den här linssoppan var 

riktigt god, sade en kund som 
plockade med sig ett recept. 

Det ställdes frågor och 
råd gavs om mat och motion. 
Några tog chansen att få hjälp 
av Hanna Settergren, dietist, 
med att läsa innehållsförteck-

ningen på exempelvis bröd 
eller var man kan hitta bönor 
och linser i affären. 

Efter sommaren får ni hålla 
utkik efter hälsodisken igen 
och då blir det nya spännande 
teman inom projektet. Friska 
Tag drivs av Ale kommun 
genom finansiering av Västra 

Götalands region och i samar-
bete med Ica i Älvängen och 
Alekuriren.

JONAS ANDERSSON

Många stannade för att provsmaka smoothie, matmuffins och linssoppa. 

Fruktt ooch grönt medch grönt med 
Friska TagTag


