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Promenera Mera är en 
satsning som har dragit 
igång i den norra kom-
mundelen. I förra veckan 
stegade två grupper ut i 
den vackra försommar-
naturen i Skepplanda och 
Hålanda.

Föreningarna Hålanda 
Sim & Trim och Hålanda 
IF var först ut, med initia-
tivtagarna Pia Ericsson-
Ahlberg och Anna-Lena 
Erlandsson.

– Nu vill vi från Rådet 
för Hälsa och Trygghet att 
föreningar på övriga orter 
i Ale också engagerar sig i 

promenadgrupper. Det kan 
ge klirr i föreningskassan 
också. Varje promenad ger 
150 kronor till föreningen 
förutsatt att det är minst 
fyra personer som prome-
nerar i minst 30 minuter, 
säger folkhälsoplanerare 
Birgitta Fredén.

– Att satsa på fysisk 
aktivitet är den bästa före-
byggande insatsen för en 
bra hälsa och det är aldrig 
för sent att börja, säger 
Fredén.

JONAS ANDERSSON

Promenadgrupper har 
startat i norra Ale

Hålanda Sim & Trim ansvarar för den promenadgrupp 
som utgår från Skepplanda simhall varje måndagskväll.

I Hålanda promeneras det två kvällar i veckan, måndag 
och torsdag. Bygdegården utgör mötesplatsen för prome-
nadgruppen, som leds av Hålanda IF.

ALAFORS. 125 personer.
Så många kom till 

Hälsodagen i Furulunds-
parken i onsdags.

Friskvård i alla de 
former stod på pro-
grammet.

PRO, SPF, Ale Kontakt- och 
stödverksamhet samt Röda 
Korset ser till att hålla liv i 
Hälsodagen i Furulundspar-
ken.

– De gör ett fantastiskt bra 
jobb och jag är bara med och 
stöttar lite grann i bakgrun-
den, berömmer folkhälsopla-
nerare Birgitta Fredén.

Drygt 80 personer avver-
kade poängpromenaden som 
föregick femkampen inne i 
parkområdet.

– Alla som går poängpro-
menad är med och tävlar 
om fina priser. Detsamma 

gäller femkampen, förkla-
rar Gittan Otter i arrang-
emangskommittén.

Frågorna till poängpro-
menaden, 13 till antalet, 
hade Lilly Johannesson 
knåpat ihop. Den gemen-
samma nämnaren var sten 
och utifrån detta ämne fick 
deltagarna gissa på tre olika 
alternativ. Elva personer 
lyckades pricka in alla rätt 
varför utslagsfrågan fick fälla 
avgörandet.

– Förstapriset går till Rolf 
Lerjestedt, förklarade Lotti 
Klug som agerade konferen-
cier med den äran.

I femkampen gällde det att 
samla ihop så många poäng 
som möjligt. Erik Hult var 
den som lyckades bäst i täv-
lingen och förärades därför 
med en fin strandväska.

Fler pristagare blev det 
när lotterivinnarna presen-

terades. Blommor, ost och 
annat delades ut till glada 
vinnare.

Hälsodagen bjöd också på 
en hel del musikunderhåll-
ning. PRO-kören svarade för 
ett uppskattat framträdande 
vilket också gällde PRO Ale 
Norras ukulelegrupp. De 
satte sannerligen färg på till-
ställningen med sin positiva 
och glada framtoning.

– Vi har jättekul tillsam-
mans. Det är det som är 
själva poängen, säger en av 
medlemmarna, Bert Everts-
son.

Arrangemanget varade i 
tre timmar och då hann besö-
karna i lugn och ro avnjuta 
en fika i Ahlafors IF:s vackra 
folkparksidyll.

Hälsodag med promenad, 
femkamp och musik
– Trivsamt arrangemang i Furulundsparken

I PARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ukulelegruppen bjöd på ett festligt och mycket 
proffsigt framträdande i Furulundsparken.

Frågorna som utgjorde Hälsodagens poängprome-
nad hade sten som gemensam nämnare.

Rolf Lerjestedt från Älvängen kamma-
de hem förstapriset i poängpromena-
den.

NÖDINGE. Det blev en 
välbesökt Vårkonsert i 
Ale gymnasium.

På scenen stod elever 
från Ale Kulturskola.

– En konsert som höll 
en hög nivå, berömmer 
lärare Elinor Emilsson.

Drygt en timme varade tors-
dagskvällens Vårkonsert i te-
atersalongen. Publiken fick 
uppleva en salig blandning 
av olika instrument och mu-
sikstilar.

Först ut var Grytan, elever 
från grundsärskolan, som ut-
förde improviserade rörelser 
till musik. De musikaliska in-
slagen avlöste sedan varan-
dra, flest grupper men också 
soloframträdanden på piano 
och trumpet.

Ett annorlunda inslag var 
bildelevernas animation i 
form av lerfigurer. Nämnas 
bör också slutnumret, musik-

teaterelevernas dans till ”All 
that jazz”.

Kulturskolans intresseför-
ening sålde fika innan före-
ställningen och i anslutning 
till densamma passade man 
också på att dela ut stipendi-
um till sex elever.

Hur stort är intresset för 
Ale Kulturskola?

– Trots att anmälnings-
tiden har gått ut finns det 
fortfarande platser kvar till 
kompa på gitarr. Det finns 
också platser till trummor, 
saxofon, cello och sång, av-
slutar Elinor Emilsson.

Satsningen på Ale Kultur-
skola blir spännande att fort-
sätta följa. Utvecklingen lär 
vara gränslös.

Vårkonsert i 
Ale gymnasium

Torsdagens Vårkonsert med Ale Kulturskola innehöll många 
högklassiga nummer.                                Foto: Eleonor Holst
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– Deltagarna fick mycket beröm

Sommar-
bilaga 
vecka 29
Vi behöver tips!
1) Vem är äldst i Ale?

2) Vem har Ales vackraste 
trädgård?

3) Vem i Ale har den mest 
udda hobbyn?
-samlar på något unikt
-är engagerad i något 
speciellt

4) Annorlunda boendeform?

5) Vem har snyggaste 
motorcykeln?
Maila johanna@alekuriren.se

- Mer än bara lokaltidning
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