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Julfrid med Friska Tag

Hälsoskolan del 3

Snart knackar julen på dörren och med den glädje, paket, traditioner och 

god mat - eller?  Många känner snarare att den levererar stress och dåligt 

samvete. Ta ett djupt andetag och fundera på hur du vill ha din jul. Har vi 

glömt bort julens egentliga budskap om gemenskap och glädje - julfrid? 

Det behöver inte kosta så mycket men det kräver tid. Och bara du kan 

hoppa av tåget och avgöra vad du vill lägga din tid på. Så försök planera in 

ett långt bad, promenad med glögg i termos tillsammans med goda vänner 

eller en mysstund i soffan med den där boken du tänkt läsa så länge. 

Lycka till!

God jul!
Ann-Sofi e Jonsson

Hälsopedagog, Friska Tag

Stressens varningssignaler  
Många upprepade infektioner

Lättirriterad

Svårt med koncentrationen

Presterar sämre

Glömmer saker 

Det som var roligt är inte längre lika 

roligt

Svårt att sova 

Diffus smärta i kroppen

Planera och klara julstressen
Börja i tid

Planera – då har du kontroll över din tid

Var noga med sömnen

Lyssna på dig själv – inte på andras krav

Välj bort oviktiga måsten

Prioritera det som känns viktigt för dig

Njut av samvaro med släkt och vänner 

Eller res bort

Renhållningen informerar        
inför Jul- & Nyårshelgerna

Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd under julafton, juldagen 
och annandag jul samt nyårsafton och nyårsdagen.

Annars har vi öppet som vanligt vardagar 7-15.45 
tisdagar 7-19 samt lördagar 9-15. 
Glöm inte att ta med det röda besökskortet

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan 
sophämtningen behöva fl yttas framåt eller bakåt i tiden.
För att vara på den säkra sidan bör ni som har kärl,
ställa ut dessa två dagar före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen skotta och sanda hela vägen
fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

Återvinning
Om vi skall hinna med att ta hand om allt 
återvinningsbart material som uppkommer under julen, 
vill vi gärna att ni som kan väntar till efter nyår innan ni 
besöker återvinningen.

Julklappspapper och kartonger är återvinningsbara 
pappersförpackningar som kan lämnas på 
återvinningsplatsen.

Frigolit och mjuk plast lägger du i soptunnan, inte på 
återvinningsplatsen.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Renhållningen

Ändrad öppettid på 
biblioteken 18/12
Tisdagen den 18/12 stänger huvudbiblioteket i 
Nödinge kl 17.00 och Älvängens bibliotek kl 16.30

Bibliotekens öppettider 
under jul och nyår
Huvudbiblioteket i Nödinge
23-26/12 Stängt
Tor 27/12 10-19
Fre 28/12 10-17
Lör 29/12 10-14
30/12-1/1 stängt
2/1-3/1 10-19
Fre 4/1 10-17
Lör 5/1 10-14

Biblioteken i Skepplanda och Älvängen är stängda 
24/12-1/1

Surte bibliotek har öppet som vanligt när det inte 
är röda dagar.

Framtidens Ale
I Ale kommuns översiktsplan står det beskrivet hur Ale 

kommun kommer utvecklas i framtiden, till och med 

2020, när det gäller byggandet av bostäder med mera. 

Översiktsplan antogs av fullmäktige 

den 24 september 2007.

Du hittar hela översiktsplanen på ale.se. 

För mer information, kontakta André Berggren, fysisk 

planerare, på tfn 0303-330 261 eller Ann-Marie Carlsson, 

översiktsplanerare, på tfn 0303-330 325.

Kommunens anslagstavla fl yttar

Från och med den 1 januari 2008 hittar du 
kommunens anslagstavla på medborgarkontoret i 
Nödinge. Anslagstavlan har tidigare varit placerad på 
kommunhuset i Alafors. 

På anslagstavlan offentliggörs fullmäktiges 
sammanträden. Dessutom anslås justering av 
fullmäktiges, kommunstyrelsens och nämnders 
protokoll. Anslagstavlan har en juridisk roll eftersom 
den bildar utgångspunkt för beräkning av tiden för 
överklaganden av fullmäktiges och nämnders beslut. 

Vi på Mångfi xarna 
önskar alla en 

God Jul och ett 

Gott Nytt År!


