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NÖDINGE. I torsdags 
arrangerades höstens 
första hälsodisk på Ale 
Torg.

Vid fyra tillfällen 
kommer Hanna Setter-
gren och Lena Ullman 
från Friska Tag att 
bjuda på smakprover 
och dela ut recept på 
hälsosam mat.

På premiären hade de 
sällskap av matkonsult 
Eleonor Schütt, vars 
besök tilldrog sig ett 
stort intresse bland 
aleborna.

Det var inte bara Eleonor 
Schütt som gästade tors-
dagens hälsodisk, som stod 
uppriggad utanför Kvan-
tums entré. På plats var även 
Hasse Andersson, känd ra-
dioröst från P4 Göteborg, för 
att göra ett inslag om projek-
tet Friska Tag i allmänhet och 
hälsodisken i synnerhet.

– Jag tycker att Friska Tag 
är ett väldigt bra initiativ som 
är väl värd att uppmärksam-
mas och exemplet på hälso-
disk skulle fler kommuner 
kunna ta efter, säger Eleonor 
Schütt till Alekuriren.

Temat för torsdagens 
hälsodisk var matlåda. Många 
stannande till för att få sig en 
tallrik välsmakande och matig 
kycklingsallad.

– Det är inte ovanligt att 
folk slarvar med att äta mitt 

på dagen. En del nöjer sig 
med några mackor trots att 
det egentligen behövs mer 
näringsrik kost. Här ger vi 
tips på rätter som är enkla att 
laga och ha med sig i mat-
lådan, säger Eleonor Schütt 
och fortsätter:

– Det behöver inte alltid 
vara så märkvärdigt och svårt. 
Det gäller att avdramatisera 
detta med god och närings-
riktig mat. Här tar jag exem-
pelvis hjälp av halvfabrikat 
och det fungerar utmärkt.

Och folk vill gärna 
komma fram till er och 
ställa frågor?

– Ja, och det är jättekul. Att 
stå på torget så här är allde-
les perfekt. Det är lätt att få 
kontakt med människor som 
passerar förbi, avslutar Eleo-
nor Schütt.

NÖDINGE. Uppslut-
ningen var god när 
startskottet gick för 
Friska Tags senaste 
satsning.

Hälsospåret invigdes 
i torsdags eftermiddag 
av kommunalrådet Jarl 
Karlsson (s), som hade 
assistans av Hasse 
Andersson från P4 
Radio Göteborg.

– Den här prome-
nadslingan är ett led 
i kommunens folkhäl-
soarbete, förklarade 
Jarl Karlsson inför den 
samlade skara männis-
kor vid medborgarkon-
toret, Ale Torg.

Hälsospåret är skapat av 
idrottsfysiolog Peter Foxdal 
och ska ses som ett verktyg för 
dem som på ett enkelt sätt vill 
förbättra sin kondition. Det 
är kostnadsfritt för utövaren 
och en del av den gemen-
samma satsning som Västa 

Götalandsregionen och Ale 
kommun gör genom projek-
tet Friska Tag.

När invigningsceremonin 
ägde rum i torsdags var de vä-
dermässiga förutsättningarna 
optimala. Hösten visade sig 
från sin bästa sida och inbjöd 
till en rask promenad.

– Hälsospåret är en 2,5 ki-
lometer lång slinga med start 
och mål här vid medborgar-
kontoret. Med hjälp av en 
informationstavla ska utö-
varen kunna utläsa sin kon-
ditionsstatus. Värdena gra-
deras i olika färgsymboler, 

säger Friska Tags Ann-Sofie 
Jonsson.

Invigningsdagen till ära 
hade arrangören ordnat med 
en tipspromenad längs Häl-
sospåret. Frågorna hade an-
knytning till kost och hälsa.

– Svårighetsgraden varie-
rade, men förhoppningsvis 
ska man ha fått några rätt, 
sade Hasse Andersson som 
hade sällskap på färden av 
Jarl Karlsson och matkonsult 
Eleonor Schütt.

Ale Torg 0303-962 72

Höstnytt!
Fräcka 

fondtapeter 
från Parad

169:-

Välkomna!

Mycket nytt 
i stickers.

Ale Torg 0303-971 50

Omega max Fiskolja

139:-
(ord pris 174:-)

Esberitox

349:-

En hjärtesak

Stoppa förkylningen 
innan den stoppar dig

Sveriges mest sålda 
motståndskraft heter Esberitox.

Populär hälsodisk på Ale Torg

Matkonsult Eleonor Schütt 
fanns på plats i Friska Tags 
hälsodisk.

Hasse Andersson från Radio Göteborg i samspråk med 
Daniel Thorstensson från Nödinge.
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Hälsospåret – en frisk satsning!
– God uppslutning på invigningen
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Mycket folk hade kommit för att ta del av invigningen av Hälsospåret. Ann-Sofie Jonsson Mycket folk hade kommit för att ta del av invigningen av Hälsospåret. Ann-Sofie Jonsson 
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Tipspromenaden bjöd på frågor om kost och hälsa.


