
NÖDINGE. En god och 
nyttig frukost.

Dessutom kryddad 
med en berikande före-
läsning om hälsa.

Sålunda en utmärkt 
start på dagen för de 
dryga 20-tal man-
liga pensionärer som 
gästade onsdagens 
frukostcafé i Nödinge 
församlingshem.

Fil, müsli, ägg, grovt bröd, juice 
och många andra nyttiga god-
saker utgjorde den frukostbuf-
fé som Karl-Jonas Englund, 
Erik Hult, Hugo Wallberg 
och Sven-Erik Sällberg hade 
dukat upp i Nödinge försam-
lingshem. Ett 20-tal pensionä-
rer hade hörsammat inbjudan 
och tog tillfället i akt att förgyl-
la morgonen med ett par tim-
mars trivsam social samvaro.

Trots att det var ett frukost-
café enbart riktat till män fö-
relåg inga hinder att ta in en 
kvinnlig gästföreläsare. Pro-
jektledaren till Ale kommuns 
folkhälsosatsning ”Friska Tag”, 
Ann-Sofie Jonsson, var på 
plats för att prata om begrep-
pet hälsa, med fokus på fysisk 
aktivitet och kost.

– Vad är hälsa? Jag brukar 
sammanfatta hälsa med att 
man mår bra och har tillräck-
ligt med resurser för att klara 
av vardagens krav – och kunna 
förverkliga personliga mål. Det 

som påverkar hälsan är omgi-
vande miljö, arv- och genetis-
ka faktorer samt livsstils- och 
levnadsvanor.

Ann-Sofie definierade 
sedan de olika dimensionerna 
av hälsa: psykisk, fysisk, social 
och existentiell hälsa.

Vikten av daglig fysisk ak-
tivitet framhävdes och bland 
frukostgästerna verkade det 
vara en självklarhet. Deltagar-
na nämnde stavgång, boule, 
simning och naturvandring 
som återkommande aktivite-
ter under veckorna.

– Det låter bra. Fortsätt på 
den inslagna vägen, uppmana-
de Ann-Sofie Jonsson och till-
lade:

– Det viktiga är att man mo-
tionerar utifrån sin ålder och 
sina egna förutsättningar.

Många frågor
Kostdelen fick avrunda ons-
dagsmorgonens föreläsning. 
Frågorna var många och Ann-
Sofie Jonsson bringade klarhet 
i de olika råd och rön som ba-
suneras ut i olika medier.

– Tallriksmodellen är fortfa-
rande att rekommendera. Sunt 
förnuft råder, öka gärna frukt- 
och grönsaksintaget, under-
strök Ann-Sofie.

Frukostcaféts gäster skänkte 
också en tanke till alla de pensi-
onärer som bor på kommunens 
äldreboenden och som får mat 
utportionerade i lådor.

– Näringsvärdet är det säkert 
inget fel på, men att äta ur en 
matlåda ensam på rummet is-
tället för att få uppleva den so-
ciala gemenskapen runt mat-
bordet går inte att jämföra. 
Det kommunala pensionärs-
rådet vädjar till kommunled-
ningen om att få till stånd en 
förändring, sade en av frukost-
gästerna, vars uttalande möttes 
av applåder i salongen.

Slutligen kan nämnas att 
SPF, PRO, Röda Korset, Ale 
kontakt- och stödverksamhet 
samt Rådet för hälsa och trygg-
het har beslutat att arrangera 
”En dag i hälsans tecken” i Fu-
rulundsparken onsdagen den 
21 maj.

JONAS ANDERSSON
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Fredag 7 mars

Olaga hot
En 12-årig kille i Skepplanda 
blir utsatt för olaga hot vid 
fyra-tiden på eftermiddagen. 
En känd gärningsman riktar 
ett pistolliknande föremål mot 
pojken och uttrycker hot.

Villainbrott i Bohus. En ruta 
till köksfönstret krossas. Fyra 
gärningsmän lämnar platsen i 
en röd bil. Det finns goda sig-
nalement på inbrottstjuvarna.

Villainbrott i Alafors. 
Tjuven tar sig in i bostaden 
via en kattlucka i altandörren. 
Smycken och alkohol tillgrips.

Lördag 8 mars

Misshandel
En man misshandlas i Nol. Mål-
sägande får ta emot ett okänt 
antal slag i ansiktet, så att 
blodvite uppstår.

Skadegörelse anmäls i Ala-
fors då målsägandes hus blivit 
utsatt för äggkastning.

Okända gärningsmän 
slangar diesel ur arbetsma-
skiner i Nol när de plötsligt 
blir upptäckta. Dieseltjuvarna 
avbryter sin brottsliga gärning 
och försvinner från platsen.

Söndag 9 mars

Brott mot vapenlagen
En person i Hålanda gör sig 
skyldig till brott mot vapen-
lagen.

En ruta krossas till en jakt-
stuga i Hältorp. Inget saknas 
vid anmälningstillfället.

Måndag 10 mars

65-åring misshandlad
Två gärningsmän tvingar sig in 
i en bostad i Hålanda. Målsä-
gande, en 65-årig man, miss-
handlas. Gärningsmännen till-
griper diverse gods och avvi-
ker från platsen.

En lärare på Aroseniussko-
lan i Älvängen blir bestulen på 
sin mobiltelefon.

Tisdag 11 mars

Glasstjuvar
Två tjejer och två killar i 14-15-
årsåldern misstänks för bland 
annat glasstöld i Nol IK:s klubb-
hus på Nolängen.

Onsdag 12 mars

Filmad tjuvtankare
Tjuvtankning på Statoil i Surte. 
Den skyldige finns på film och 
polisen har gott hopp om att 
kunna gripa gärningsmannen.

Antalet anmälda inbrott under 
perioden 7/3 - 13/3: 46. Av dessa 
är sju bilinbrott och fyra bilstöl-
der.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Benny och Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

-

Hammenhögs
jord

5st 100:-5st 100:-

Tidiga
sättpotatissättpotatis

6 olika sorter

Gott till påsk

Prinsens
goda sill

FyrverkerierFyrverkerier
till påsktill påsk

ÖppettiderÖppettider
17-20 mars  9-18
Långfred.  stängt
Påskafton 9-13
Påskdagen stängt
Annand. stängt

Välkomna tillVälkomna till

den levandeden levande 

lanthandeln!lanthandeln!

blanda som du vill!blanda som du vill!
Jord, täckbark, barkmull, 

toppdress, ko- & hönsgödsel

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Motorolja helsyntet 5/40 47.50:-/liter

Motorolja delsyntet 10/40 29.50:-/liter

Stora fina
Penséer
6:-/st

Påskliljor
i kruka och snitt

4st 100:-4st 100:-

önskar vi alla privatpersoner 
och företag i Ale som stöttat oss 
i uppstarten av vår förskola.

Speciellt vill vi tacka 
våra VIP-sponsorer:
Bilia Kungälv, Ohrmarks Fastigheter, 
Hålanda Bilverkstad, 
Eng & Mark Entreprenad, 
LB-Måleri, Ale Rör, Byggmontage Väst, 
JIO Eltjänst och Lorentssons Mekaniska.

Barn och föräldrar på:

Glad Påsk!

Manligt frukostcafé med Friska Tag
– Bra start på dagen för morgon-
pigga pensionärer

Ett drygt 20-tal manliga pensionärer åt frukost tillsammans och lyssnade till föredraget 
”Fysisk aktivitet och bra mat på äldre dar”. 

Friska Tags projektledare, Ann-Sofie Jonsson, föreläste på 
onsdagens frukostcafé i Nödinge församlingshem.


