
alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 47  |   20096

ALE. Det råder stor oro 
hos allmänheten för 
den så kallade svinin-
fluensan.

Vaccineringen är i 
full gång, men rädslan 
att inte få den i tid är 
uppenbar.

Extra kaotiskt blev 
det när vaccinet tog 
slut i veckan.
Det råder ett mindre kaos 
på landets vårdcentraler som 
har fått i uppdrag att vacci-
nera befolkningen mot svi-
ninfluensan. I veckan gavs 
också besked om att alla 
barn från sex månader bör 
vaccineras. Sedan tidiga-
re har personer med kro-
niska sjukdomar som diabe-
tes, astma, reumatism och 
de som lider av hjärt- kärl-
sjukdomar prioriterats. Nu 
har också den allämnna vac-

cineringen tagit fart, vilket 
skapat ett ofattbart tryck 
på vårdcentralerna som har 
svårt att hinna med.

– Vi har aldrig upplevt 
något liknande. Personalen 
sliter som djur, men har inte 
en chans att hinna med. Vi 
ber om tålamod och förstå-
else, vädjar primärvårdschef 
Lone Dockered.

Tog slut
Det blev inte lättare när vac-
cinet tog slut i tisdags.

– Vi uppdaterar vår hem-
sida 1177.se fortlöpande. Du 
kan också ringa din vårdcen-
tral och få besked via ett tele-
svar om vilka förutsättning-
ar som råder. Att vaccinet tar 
slut beror helt enkelt på att 
produktionen inte hänger 
med, säger Lone Dockered.

I Älvängen blev det sär-
skilt bekymmersamt, då en 

akut vattenskada inträffa-
de. I början av denna vecka 
kommer därför en större pa-
viljong att ställas upp.

– En olycka kommer 
sällan ensam, men vi hoppas 
trots allt att patienterna inte 
ska drabbas.

Lördag 21 november kl 
10-15.30 kommer vård-
centralerna i Skepplanda, 
Älvängen och Nol att vacci-
nera friska under 40 år.

– Det är en särskild insats 
vi gör att för att underlätta 
för aleborna, men också för 
att lätta på trycket under var-
dagarna, hälsar Lone Dock-
ered.

Några allvarliga fall av 
svininfluensan i Ale är fort-
farande inte kända.

PER-ANDERS
 KLÖVERSJÖ

Svininfluensan skrämmer aleborna

USPASTORP. Tre av fyra 
människor i Sverige 
får inte tillräckligt med 
fysisk aktivitet.

Det förklarade Peter 
Foxdal från Hälsospåret 
när han föreläste på 
Uspastorp Konferens & 
Äventyrscenter i tors-
dags.

– Jag tycker inte lan-
dets högsta politiker 
tar den här frågan på 
allvar. Det måste till 
en nationell satsning, 
säger Peter.

Med stöd av Västra Göta-
landsregionen genomförde 
Rådet för Trygghet och Hälsa 
i förra veckan ett par kam-
panjdagar med tema fysisk 
aktivitet. Hälsoinspiratörer 
och tjänstemän i kommunen 
deltog i något som kan ses 
som en nystart av Hälsospåret 
i Nödinge, som invigdes förra 
året.

– Det gäller att nå ut till 
den breda allmänheten och 
upplysa alla alebor hur viktigt 
det är med regelbunden fysisk 
aktivitet. Nu startar vi åter 
upp med aktivitetskort, som 
kommer att kunna tillhanda-
hållas på fyra olika platser i 
Nödinge, och som förhopp-
ningsvis ska leda till att många 

väljer att prova Hälsospåret, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Totalt finns hundra Hälso-
spår i landet varav ett alltså i 
Nödinge. Hälsospåret är en 
enkel form för att mäta kon-
dition. Genom att veta sitt 
konditionsvärde i förhållande 
till ålder och vikt kan man 
lättare styra sin dagliga fysiska 
aktivitet.

– Till varje Hälsospår i 
landet finns en informations-
tavla. I det här fallet sitter den 
vid Medborgarkontoret där 
start och mål sker. Genom 
att följa instruktionerna på 
informationstavlan kan man 
genom att antingen gå eller 

Aleborna uppmanas motionera mera

MOTIONERAR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ENKLA RÅD TILL MOTION
• Bestäm dig för att du ska börja 
röra på dig regelbundet.
• Finn en aktivitet du trivs med.
• Avsätt tid och planera in aktivi-
teten.
• Börja försiktigt, då är risken för 
bakslag mindre.

• Träna med någon kompis eller i 
grupp om du har svårt att motivera 
dig.
• Tänk långsiktigt, bättre kondition 
är en färskvara och behöver hela 
tiden underhållas.

Källa: Hälsospåret

springa Hälsospåret få reda på 
sitt konditionsvärde, förklarar 
Peter Foxdal.

Arbetsförmåga
Om detta och mycket annat 
fick torsdagens gäster på 
Uspastorps Konferens & 
Äventyrscenter ta del av. 
Foxdal betonade gång efter 
annan hur viktig en god kon-
dition är för arbetsförmågan 
och för en bättre häsa.

– Både den fysiska och den 
mentala hälsan förbättras 
genom regelbunden fysisk 

aktivitet. Risken för hjärt- och 
kärlsjukdomar, högt blod-
tryck, åldersdiabetes och ben-
skörhet minskar tydligt med 
daglig fysisk aktivitet.

Peter Foxdal visade resultat 
av en studie från en medelstor 
svensk kommun med cirka 2 
000 anställda. Här visade det 
sig att enbart 24 procent hade 
god kondition för sin ålder 
och kunde arbeta på 100 pro-
cent av sin fulla potential.

– Det handlar om att träna 
upp människor så att de klarar 
av sina jobb. Detta är ett stort 

problem i samhället, konsta-
terar Foxdal.

– Framtidens arbetsgivare 
kommer att se till så att de 
anställda motionerar regel-
bundet, 45 minuter varje 
dag. Det är krav på vissa 
arbetsplatser redan idag. De 
arbetsgivare som väljer att gå 
motsatt håll kommer bara att 
få det värre och värre, avslutar 
Peter Foxdal.

Peter Foxdal från Hälsospåret gästade Uspastorp Konferens & Äventyrscenter i förra veckan, där han betonade vikten av regelbunden fysisk aktivitet.

– Hälsospåret ett utmärkt alternativett utmärkt alternativ

Inbjudan till Företagare i Ale 

ROTAVDRAG OCH 
HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

-Skattemyndigheten informerar
Hur hanterar du Rotavdrag samt Hushållsnära tjänster 

gentemot privatkunder?

Eleanor Ytterby och Göran Kjellebäck från 
Skattemyndigheten, reder ut begreppen, svarar på frågor

    och ger dig tips om både hushållsnära tjänster typ städning, 
snöskottning m.m. och ROT typ snickare, målare m.fl ., med 

andra ord HUS-tjänster.    

Måndag 23 november 
Kl 17.00-19.00

Medborgarkontoret, Ale Torg Nödinge

OBS! Obligatorisk anmälan!
Sista anmälningsdag 20 nov.

Uppge: Namn/Företag, antal deltagare, tel/epost
ale.utveckling@ale.se. 

Jerry Brattåsen, 0303-330 277   
Lennart Svensson, 0737-731289     

Har du frågor kontakta oss gärna!     

Välkomna!


