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Förra helgen var det 
Alemässan och Friska 
Tag fanns på plats för 
att dela ut aktivitets-
kort. Frågor kom angå-
ende vad som räknas 
som fysisk aktivitet.

 När det gäller Friska Tags ak-
tivitetskampanj utgår vi ifrån 
rekommendationen på 30 
minuters fysisk aktivitet om 
dagen. Det innebär all form 
av rörelse där du känner en 
ansträngning motsvaran-
de en rask promenad. Känns 
det svårt att få ihop 30 minu-
ter sammanhängande så kan 
tiden delas i kortare block om 
10 minuter. Det viktiga är att 
den totala tiden blir minst en 
halvtimme om dagen. Under 
en rask halvtimmespromenad 
förbränns ca 150 kcal. Det är 
den mängd kalorier som krop-
pen ska förbruka varje dag för 
att må bra. 

Värmen sprider sig
Om du i dagsläget inte är så 
aktiv är det bra att komma 
igång med kortare promena-
der på 15-20 minuter några 
gånger i veckan för att se hur 
kroppen svarar på motionen. 
Gå i en skön takt så att du blir 
varm, hjärtat arbetar fortare, 
lungorna vidgas och du andas 

djupare.  Känn hur blodet cir-
kulerar och sprider värmen till 
alla delar av kroppen. De här 
promenaderna ökar förbrän-
ningen i kroppen och hjälper 
dig att gå ner i vikt. De stärker 
musklerna och bevarar skelet-
tet starkt. Dessutom minskar 
risken att drabbas av sjukdo-
mar som diabetes typ 2 och 
vissa hjärt- och kärlproblem. 

När du efter någon vecka 
är van vid de lugnare prome-
naderna är det dags att öka 
tempot till en något ansträng-
ande nivå. Då ökar kaloriför-
brukningen ytterligare sam-
tidigt som konditionen blir 
bättre. Det är positivt efter-
som även hjärtats, lungornas 
och cirkulationens kapacitet 
förbättras.

En färskvara
Allt detta är en färskvara. Man 
skulle kunna säga att krop-
pen inte har någon vilja att 
vara vältränad. Det innebär 
att om du inte använder din 
kropp kommer den inte heller 
att bygga upp några reservla-
ger. Den är inte beredd om du 
en dag bestämmer dig för att 
gå till jobbet, istället för att ta 
bussen. Kroppen anpassar sig 
till de krav som ställs på den 
och blir så stark och snabb 
som ditt jobb och din fritid 
kräver. God form är alltså en 

färskvara och måste under-
hållas. 

Nära till naturen i Ale
Promenader aktiverar många 
stora muskelgrupper i krop-
pen, vilket är bra för dig som 
vill gå ner i vikt. Ju fler stora 
muskler som arbetar samti-
digt desto högre blir kalori-
förbrukningen. Det är därför 
stavgång ger en större för-
bränning eftersom man utöver 
benen får arbeta aktivt med 
överkroppen. Även tempot 
påverkar kaloriförbrukning-
en. Ju snabbare du går desto 
mer energi (kalorier) förbru-
kas. Och om terrängen är ku-
perad stiger förbrukning-
en ytterligare. Så när du har 
kommit igång med dina pro-
menader är det en fördel att 
förlägga några rundor i skog 
och natur. 

Lycka till och njut av att 
öka på orken inför somma-
rens alla aktiviteter.

”Det vi verkligen vill tar vi 
oss tid till.”

Ann-Sofie Jonsson 
Hälsopedagog 

Friska Tag

Kom igång med Friska Tag
- 30 minuter om dagen räcker långt

Under några måndagar i 
april och maj avgörs Skol-
DM i hästhoppning på Cla-
rebergs Ridklubb i Kärra. In-
tresset har varit stort från flera 
skolor och för att alla elever 
skall få möjlighet att delta har 
man valt att dela upp tävling-
en på olika dagar. 

I måndags tävlade elever 
från Ahlafors Fria Skola mot 
Drakebergsskolan, Kärra-
lundsskolan, Skälltorpssko-

lan, Sörgårdsskolan, Vittra 
vid Kronhusparken och 
Önneredsskolan. Tävlingen 
var uppdelad i ponnyklass 
och hästklass och aleeleverna 
visade fina framgångar i båda 
klasserna. 

I ponnyklassen kom Anna 
Drugge på första plats med 
44 poäng. Anna gjorde en 
mycket fin ritt och man 
kunde se att hennes erfaren-
heter inom dressyr gav betalt 

i stilhoppningen. I hästklas-
sen slutade Caroline Mats-
son, 36 poäng, på andra plats 
och Rebecka Konradsson, 31 
poäng, på tredje plats.

Det var stilhoppning och 
ryttarnas sits, vägval och 
hjälper som bedömdes av en 
domare. Maximal poäng var 
50.
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Hoppframgångar för Ahlafors Fria Skola

Ahlafors Fria Skola hade fina framgångar på Skol-DM i hästhoppning, som avgjordes i Kärra. 
Från vänster Rebecka Konradsson, Caroline Matsson och Anna Drugge.
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Tack alla 
biblioteksvänner!

För ert underbara stöd för att 
rädda biblioteket i Surte. 

1996 bildades våra två föreningar. Varför? Jo, det fanns tankar 
på att lägga ner biblioteken i Skepplanda och Surte. 
Vuxna låntagare skulle inte få komma in i biblioteket i Älvängen.

2003 ville man fl ytta biblioteket i Surte till kvarnen. 

Och så 2008. Efter en lång kamp fi nns kulturen kvar 
i Surte centrum.

Surte-Bohus Biblioteks- 
och Kulturförening
Bankgirokonto 5140-3616
50 kronor

Historien visar på värdet av krafter som kan hålla emot. 
Vill du stödja någon av föreningarna är du välkommen att bli medlem.

Bibliotekets vänner 
i norra Ale
Plusgirokonto 58 42 31-5
50 kronor

Vi jobbar på 1:a maj...
...men stänger den 2:a

– Mer än bara tidning
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