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Ale sticker ut på flera 
punkter i den nyligen 
presenterade folkhälso-
rapporten.

Rökning, tonårsabor-
ter och psykisk ohälsa 
är några områden där 
Ale kommun visar oro-
väckande siffror. 

Folkhälsoplaneraren Birgit-
ta Fredén är trots allt hopp-
full inför framtiden. 

– Fördelen är att Ale är en 
liten greppbar kommun med 
bra föreningsliv som fångar 
upp ungdomarna. Förde-
len med att arbeta i en liten 
kommun är att alla jobbar så 
nära varandra.

Ale ligger i senaste mät-
ningen "öppna jämförelser" 
något under rikssnittet men 
har i andra undersökningar 
tidigare legat högre.

När det gäller ungas hälsa 
är det främst flickorna som 
mår dåligt. Vilka faktorer 
som ligger bakom att flick-
or mår sämre än pojkar är 
oklart, men Birgitta Fredén 
tror mycket beror på höga 
krav i skolan som leder till 
stress. 

Hon anser att många andra 
problem grundar sig i att be-
hörigheten till gymnasiesko-
lan i Ale är  lägre än genom-
snittet. 

– Det är lätt att tappa mo-
tivationen när det går dåligt 
i skolan, och på sikt kan det 
ligga till grund för exempel-
vis dåliga rökvanor hos kvin-
nor och tonårsaborter, säger 

Birgitta Fredén.
Rapporten visar att Ale 

ligger högt i antal blivande 
mammor som röker och kvin-
norna röker i övrigt betydligt 
mer än männen.

Vad gäller den psykis-
ka hälsan ligger Ale på den 
sämre halvan. Oroväckan-
de är att var femte ungdom 
mellan 16 och 29 år har själv-
mordstankar.

Utbrett problem
Områden där Ale ligger på 
medel är fysisk aktivitet och 
dagligt intag av och frukt och 
grönt. Trots det är fetma ett 
utbrett problem och där ligger 
Ale över snittet medan tand-
hälsan hamnar på den bättre 
halvan.

Vad gäller alkoholvanor ut-
märker sig inte Ale med några 
höga tal men däremot snusar 
män i kommunen mer än ge-
nomsnittet.

En del siffror ser mörka ut 
men rapporten visar också att 

det självskattade allmänna häl-
sotillståndet är positivt.

– Aleborna säger att de mår  
bra trots att det finns mycket 
att jobba på, säger Birgitta 
Fredén.

Vilka planerade åtgärder 
finns det?

– Nu jobbar vi på att få 
igenom mer föräldrautveck-
ling. Tillsammans med fyra 
andra kommuner och forska-
re från psykologiska institutet 
sökt har vi sökt sju miljoner 
kronor från folkhälsoinstitu-
tet. Vi skulle behöva ytterli-
gare stöd för att bli mer ope-
rativa och uträtta fler konkre-
ta projekt. Det är viktigt att fo-
kusera på barn när de är små.

Nu ska vi också ”slå på 
trumman” för fysisk aktivitet 
och fortsätta med projektet 
Friska tag. Bland annat ska vi 
starta upp Hälsospåret som är 
ett sätt att testa sin kondition, 
säger Birgitta Fredén.

JOHANNA ROOS

Mörka siffror för Alebornas hälsa
– Rökning, tonårsaborter och psykisk ohälsa skrämmer

Rökning bland unga flickor fortsätter att vara ett problem i Ale.

I mitt jobb som folkhäl-
soplanerare i Ale har jag 
haft förmånen att i 5-6 år 
fått samarbeta med olika 
föreningsföreträdare, främst 
äldre. Friskvårdsseniorerna 
har jag val att kalla dessa 
eldsjälar som lägger ner 
liv och lust i förberedelser 
och genomförande av olika 
aktiviteter för daglediga. Vi 
har i alla år försökt att få tag 
också på dem som inte så 
ofta kommer ut och ibland 
har vi lyckats men det är inte 
alltid så lätt. 

Vilka är då friskvårdssenio-
rerna? Jo, det är företrädare 
från PRO, SPF, Ale kontakt- 
och stödverksamhet, Röda 
Korset och Svenska Kyrkan 
som jag som folkhälsopla-
nerare har förmånen att 
sätta i jobb, ett jobb som i 
det närmaste är självgående. 
Att planera tillsammans 
med dessa eldsjälar har varit 
mycket roligt och givande. 
Vi har haft Hälsodagar i 
Furulundsparken på vårkan-
ten de senaste fem-sex åren 
och alltid har solen glimtat 
fram emellan molnen och 
värmt oss. Den våren som 
de kom med hyrda bussen, 
färdtjänsttaxi och bilar var 
nog den bästa Furulundsda-
gen. Det var då ungdomarna 
från Skepplanda underhöll 
med många gamla godingar 
från tiden då Hasse och 
Tage och Martin Ljung var 

i ropet. – Detta var nog det 
roligaste jag har gjort i år, 
sa damen med rullator som 
rullade ut som sista besökare 
det året.

En gång varje år på försom-
maren eller i augustisolen tar 
vi ut de boende på Klocka-
reängen och Odalvägen på 
en promenad med tävlingar 
som följs av underhållning, 
allsång och fika i Skepp-
landa Församlingshem. Jag 
glömmer aldrig den som-
maren när alla damer hade 
fina hattar och de finaste 
sommarklänningarna på 
sig. I år hade vi en rullande 
promenad, med massor av 
rullstolar och det har alltid 
varit fullt hus av anhöriga 
och äldre på dessa träffar.

I höst blir det bio för 
daglediga, onsdag i denna 
veckan och sedan stort 
Hälsoforum på Bohus Dag-
central/Servicehus den 25 
november med mini-mässa,

matnyttig information 
från Västtrafik om nya 
betalningssystemet och om 
smarta ting för att inte falla 
och mycket annat.

Jag kan konstatera att 
pensionärer är den grupp 
som under de senaste 15 
åren ökat sina insatser utan-
för hemmet mer än någon 
annan grupp och av kvinnor 
i åldern 60-75 år arbetar mer 
än hälften med ideellt arbete 

ca 26 tim/mån (män 11tim/
mån) och den informella 
hjälpen har ökat kollosalt. 
Man hjälper barn och barn-
barn, grannar och vänner 
och man är med frivilliga 
föreningslivet. Ja, varan-
nan pensionär lägger ner 15 
timmar/månad.

Varför gör man då det? 
Jo, man har märkt att man 
mår bra av att vara behövd 
och det gäller ju alla män-
niskor oavsett ålder, inte 
konstigt alls. 

Men hur ska vi nu gå 
vidare i vår strävan att nå de 
som inte så ofta kommer ut?

Just nu diskuterar vi detta 
i arbetsgruppen för friskvård 
för seniorer. 

Vi behöver förnya oss och 
kanske skulle det vara lätt-
tare att arbeta om vi hade 
lite mer pengar i arbetet 
med att ge ”en guldkant 
på äldre dar”. Om du som 
läser detta får någon idé så 
hör av dig på tel 0704-320 
711 eller maila till birgitta.
freden@ale.se eller prata 
med någon i föreningarna 
som deltar.

Birgitta Fredén
Folkhälsoplanerare

De är civilsamhällets stöttepelare

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Öppet vardag 10–19, lördag 10–15
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar

Ale Tips & tobak | Ananda Thai take away | Blomsterriket | Drömhuset| Gött mos | Hemtex  
Frukt- och grönsakshuset | KICKS | Klippstudion | Limit | Svenssons krog| ZooNet
Lidl | Lindex | McDonald’s | Pizzeria Bella Mia | Sportringen | Svenheimers konditori 

Ale Optik | Ale bokhandel | Apoteket | Ale Solotek | Ananda Thai take away
Ale Tips & Tobak | Alfredssons Trafi kskola | Backa Fisk | Blomsterriket | Drömhuset
Daisy footwear| Dressmann | Frukt- och grönsakshuset | Gött mos | Xlnt
Handels banken |Hemtex | Hälsoteket | ICA Kvantum | KICKS | Klippstudion 
Klockmaster/Smycka | Lidl | Limit | Lindex | M2 | McDonald’s | Nols Färg
Pizzeria Bella Mia | Sportlife  | Sportringen | Svenheimers konditori 
 Svensk Fastighetsförmedling | ZooNet | Svenssons krog | Systembolaget

Vi har också 

öppet på söndagar

Kundens önskemål 
styr sortimentet

Marianne Sjöö, Ica-handlare på Ale 

Torg sedan tre år, tar gärna emot syn-

punkter för att hela tiden göra butiken 

bättre.

    – Vårt mål är att du ska hitta allt du 

behöver här. Vi har ett brett och djupt 

sortiment med cirka 20 000 artiklar, 

men det kan ändå hända att du inte 

hittar just det du letar efter. I så fall ska 

vi se till så att det fi nns nästa gång du 

kommer. 

    Något som kunder har efterfrågat och 

nu fått är självscanning.

    – Det betyder inte att anställda sägs 

upp, kassörerna får bara ett mer om-

växlande och rörligt jobb. Och vi vill ju 

hänga med i utvecklingen.

              

   

    Marianne har arbetat inom Ica sedan 

slutet av åttiotalet, som marknadschef, 

aff ärschef och ansvarig för utbildning. 

Men roligast är att vara Ica-handlare 

och att vara ute i butiken; att stå i kas-

san eller bröddisken och få prata med 

både kunder och anställda.

    – Jag går aldrig förbi kassan om det är 

kö och jag är 1:a vikarie när det behövs!

– Varje minut vi har öppet 
jobbar vi för att kunderna 
ska komma hit och komma 
tillbaka. Ale Torg ska vara 
ett attraktivt köpcentrum 
där du hittar allt du behöver.

Marianne
Sjöö brin-
ner för Ica 
och för 
Ale Torg. 

  Marianne väljer

FISK
KÖTT

FRUKT GRÖNSAKER
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FIL  YOGHURT
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GÄLLER HELA VECKA 45

Vi ses på

25:- /st

GLASS
Lejonet & Björnen

(0,5 liter) 
Jfr pris 50:-/liter. 
Pris utan Ica själv-
scanning 44.95:-/st.
Max 1 köp per kund.

Handla med ICA Självscanning

VECKANS 
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