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Poppelgränd 1
vid Bohusskolan 

(Ekekullen)

Mvh GiggiMvh Giggi

FrisörsalongFrisörsalong
i Bohusi Bohus

ÖppningserbjudandeÖppningserbjudande
100:- rabatt/kund100:- rabatt/kund

Klipp & sling 
( ord. pris fr. 650:- )

Gäller t.o.m. 28 nov

Tidsbokning med flextiderTidsbokning med fl extider
fr. kl 1000 ons - fre

0739-19 99 17

Studio 66
"

Nu har vi i Surte SMU
börjat igen för hösten!

• Barnkörerna Smulan & Yoogurt för dig 
 som fyllt 6år och uppåt, träffas på 
 måndagar kl. 17.30–18.30

• Scout & tonårsscout från skolår 3 och 
 uppåt, träffas på tisdagar kl. 18.30-20.00

• Tonår från skolår 6 och uppåt, träffas på 
 onsdagar kl. 18.30-20.15

• Konfi rmationsläsning för dig som går i 
 skolår 8, träffas på torsdagar i jämna 
 veckor kl. 18.30-20.00 inskrivning 
 fortfarande öppen.

Alla grupper träffas i Missionskyrkan på 
egnahemsvägen 35 i Surte.

VÄLKOMMNA!

ALE. Nu blir det till att 
ta friska tag igen!

På torsdag går start-
skottet för höstens 
aktivitetskampanj.

– Vi har mycket på 
gång. Bland annat ska 
Hälsospåret invigas 
och sedan är det plane-
rat för fyra omgångar 
med hälsodisk, säger 
projektledare Birgitta 
Fredén.

Aleborna ska bli friskare. 
Det är syftet med koncep-
tet Friska Tag. Statistik från 
Västa Götalandsregionen 
visar att aleborna har höga 
tal för såväl fetma som över-
vikt och nästan en av fem tar 
sig inte ens en rask promenad 
på veckorna.

– Vi gör nu satsningar 
på goda matvanor och ökad 
fysisk aktivitet utifrån de na-
tionella folkhälsomål som 
finns, säger Birgitta Fredén.

Ett sådant exempel är Häl-
sospåret, som invigs på tors-
dag. Syftet är att höja kondi-
tionen och förbättra folkhäl-
san.

– Hälsospåret är framta-
get av Peter Foxdal, som är 
utbildad idrottsfysiolog. Det 
är ett alldeles utmärkt verk-
tyg om man vill förbättra sin 
kondition. Det är kostnads-
fritt för utövaren och en del 
av den satsning som regionen 
och Ale kommun gör genom 
projektet Friska Tag, säger 
Ann-Sofie Jonsson.

Hälsospåret är en 2,5 kilo-
meter lång promenadslinga 
med start och mål vid Med-
borgarkontoret på Ale Torg. 
Slingan sträcker sig förbi 
gymnasiet, bort mot kyrkan 
och sedan i riktning mot 

vårdcentralen.
– Terrängen är relativt 

flack. Tanken är att man ska 
gå en rask promenad och 
väl i mål ska utövaren, med 
hjälp av en informationstavla, 
kunna utläsa sin konditions-
status. Värdena graderas i 
olika färgsymboler. När man 
fått reda på sin status går det 
att ladda ner gratis tränings-
program, säger Ann-Sofie 
Jonsson.

På invigningsdagen 
kommer Ann-Sofie Jonsson 
att finnas på plats och svara 
på frågor. Dessutom arrang-
eras en poängpromenad runt 
Hälsospåret med fina priser 
i potten.

– Förhoppningsvis ska 
Hälsospåret tilltala aleborna. 
Det är ett enkelt och okom-
plicerat sätt för dem som vill 
förbättra sin kondition, säger 
Ann-Sofie.

I samband med invigning-
en av Hälsospåret sker också 
premiären av höstens hälso-
disk. Vid fyra olika tillfällen 
kommer Hanna Settergren 
och Lena Ullman bjuda på 
smakprov och dela ut recept 
på hälsosam mat. På torsda-
gens premiär, som äger rum 
utanför Ica Kvantums entré, 
får Hanna och Lena säll-
skap av matkonsult Eleonor 
Shcütt.

– Samtidigt kommer Hasse 
Andersson från P4 att med-
verka för att spela in ett ra-
dioprogram om denna aktivi-
tet. Det är roligt att projektet 
får en sådan uppmärksamhet, 
säger Hanna Settergren.

Matlåda är temat för sä-
songens första hälsodisk. Tips 
ges på en bra och näringsrik 
lunch som är lätt att laga.

Nu ska det tas friska tag igen
– Invigning av Hälsospåret i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Friska Tag inleder höstens aktiviteter på Ale Torg nu på tors-
dag. Det blir invigning av Hälsospåret och hälsodisk. Fr v 
Ann-Sofie Jonsson, Hanna Settergren och Birgitta Fredén.

Enkla 
förändringar
i badrummet

Gäller t.o.m. 24/9 2008 med reservation 
för slutförsäljning och lokala avvikelser. 

www.hemtex.com
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 Handduk 50x70 cm        

29,-
(ord. pris 59,-)
Duschbadlakan
70x130 cm 79,-
(ord. pris 149,-)

TEAM SPORTIA ÄLVÄNGEN Tel 0303-74 86 16 • Öppet mån-fre 9.30-18, lör 10-14

Torsdagen den 25
september finns
representant från 
Fotlabbet hos Team 
Sportia mellan
kl 15-19

Vi hjälper
Dig välja rätt

sko och 
inlägg för Dina

fötter med  hjälp
av Fotscanner
TIDSBOKNING
KAN GÖRAS 

PÅ TEL. 0303-74 86 16

Se annonserbjudande 
nästa vecka!

VÄLJ RÄTT SKO
FÖR DINA FÖTTER

Nu öppnar fritidsgårdarna 
på nytt.

I Skepplanda fortsätter 
nattvandrarna att dessut-
om hålla gården öppen varje 
lördag fram till lucia.

– Vi tror det är bra både 
för ungdomarna och samhäl-
let. Att hålla stängt när ung-

arna är lediga bäddar för pro-
blem, säger Lena Hylander, 
en av nattvandrarna.

Föräldrainitiativet att hålla 
öppet fritidsgården på lör-
dagar fortsätter i Skepplan-
da. Det är en ständigt åter-
kommande fråga runtom i 
Ale varför gårdarna inte är 

öppna under lördagkvällar. 
Skälet är enkelt, det är för 
dyrt. I Skepplanda har ideella 
nattvandrare klivit in och löst 
problemet. Gården är öppen 
kvällstid fram till kl 23.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fritidsgård även på lördagar


