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NÖDINGE. Friska 
Tag-satsningen i Ale 
kommun fortsätter.

Rådet för Hälsa och 
trygghet satsar på att 
förstärka matkom-
petensen och håller 
därför på att anställa 
en dietist.

Hälsospåret, upple-
velse- och motionskort 
samt promenadgrupper 
inryms också i folkhäl-
soarbetet.

Goda matvanor är bra för 
hälsan och välbefinnandet 
och är en förutsättning för 
en positiv hälsoutveckling. 
Goda matvanor, i kombina-
tion med framförallt fysisk 
aktivitet kan förebygga en 
rad hälsoproblem, exempel-
vis hjärt- och kärlsjukdomar, 
typ 2-diabetes och så vidare.

– I Ale har vi en utveck-
lingsresa att göra eftersom 
många alebor inte har så bra 
kostvanor och här utmär-
ker sig kvinnorna i tillgäng-
lig statistik. Nu anställs en 
dietist som ska arbeta med 
ett brett folkhälsoperspek-
tiv tillsammans med kom-
munens folkhälsoplanerare, 
Birgitta Fredén.

– Vi har fått in ett 60-tal 
ansökningar och intervjuer-
na kommer igång under den 
här månaden. Tanken är att 
ha en dietist i arbete efter se-
mestern, förklarar Birgitta 
Fredén.

Inom satsningen för Friska 
Tag har nu promenadgrup-
per startats upp på flera håll 
i kommunen (se kommunens 
hemsida) och Birgitta Fredén 
ska inom kort distribuera 
upplevelse- och motionskort 
runt om i Ale.

– Korten kommer att 
finnas tillgängliga på vård-
centraler, bibliotek, apotek 
och så vidare. Grundtanken 
är att få aleborna att röra på 
sig och samtidigt uppleva vår 
vackra natur.

Birgitta vill också slå ett 
slag för Hälsospåret, en 2,5 
kilometer lång slinga med 

lätt terräng. Start och mål 
sker vid Medborgarkontoret 
i Nödinge.

– Hälsospåret skulle kunna 
nyttjas mycket mer. Det är en 
gratis hjälp till en bättre hälsa.

Som traditionen bjuder 
så arrangeras ”En dag i häl-
sans tecken” i Furulundspar-
ken, Alafors, onsdagen den 25 

maj. Målgruppen är dagledi-
ga och pensionärer.

– Tipspromenad och lust-
fyllda lekar varvas med lotte-
rier och musikunderhållning, 
avslutar Birgitta Fredén.

Aktivitetsfylld vår i Ale
– Friska Tag fortsätter på olika sätt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Paulina Lorné gör sig beredd att gå Hälsospåret. Start och 
mål sker vid Medborgarkontoret i Nödinge.
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

��������	
�
���	��	�
	�	����������������������

Utgångspris 1 385 000:-
5 rok, varav 2-3 sovrum
Boyta 103 kvm, biyta 101 kvm
Tomt 2 753 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1973
Adress: Blinneberg 105
Visas sön 15/5 14.00-15.00

Vi kan nu erbjuda er ett välskött
hus med fantastisk utsikt över
åkrar och ängar. Stort vardags-
rum med många fönster som
ger mycket ljusinsläpp. Mysig
gillestuga med en fin kakelugn.
Stor trädgård med plats för
aktiviteter av olika slag. Nybor-
rad brunn och jordvärme.
Garage och förråd
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2884.

B Skepplanda

Utgångspris 1 745 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boyta 79 kvm, biyta 40 kvm
Tomt 1 833 kvm
Byggt 1990
Adress: Björbäck 115
Sms:a: FB 5410-2694 till 72456
för beskrivning

Mysig och fräsch enplansvilla i
vinkel på naturskön tomt med
fritt läge. Här finns en härlig stor
terass med badtunna. På
tomten finns även gäststuga,
garage och vedbod. Kontakta
oss för visningstid. Mäklare
Joakim Olsson, 0708-44 63 12
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2694.

BBjörbäck

Utgångspris 1 495 000:-
7 rok, varav 3 sovrum
Boyta 127 kvm, biyta 68 kvm
Tomt 6 576 kvm
Byggt 1966
Adress: Pussen 490
Sms:a: FB 5410-2842 till 72456
för beskrivning

Hus i vinkel med underbar
trädgård som har härliga ytor.
Gäststuga, carport, garage och
förråd. Från huset har man en
fin utsikt och här finns utrymme
för det mesta som ger ett
rymligt boende.
Kontakta oss för visningstid.
Mäklare Joakim Olsson, 0708-
44 63 12 Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2842.

BPussen

Utgångspris 1 395 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boyta 108 kvm
Tomt 198 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt 1969
Adress: Kärrvägen 17
Visas ons 18/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2626 till 72456
för beskrivning

Nu finns chansen att förvärva
ett välplanerat och trivsamt 2
vånings radhus med garage i
länga. Stor altan på baksidan.
Bra läge i ett omtyckt barn-
vänligt område i gemytliga Nol.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2626.
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