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VÄRLDSLEDANDE FORSKNING
FÖR ATT VÅRA PATIENTER SKA
SLIPPA SE OSS.

VI JOBBAR MEST I LANDET
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Tandvård för alla, avancerad specialistkompetens, medverkan i klinisk forskning och utveckling av 
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upp det senaste inom tandhälsa på folktandvarden.se/vgregion

ALAFORS. En efterläng-
tad satsning som nu 
har blivit verklighet.

Jenny Sallander har 
anställts som legi-
timerad dietist i Ale 
kommun.

– Detta har vi kämpat 
för i många år, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Jenny Sallander, 35, kommer 
närmast från Primärvår-
den Södra Älvsborg där hon 
bland annat har arbetat på 
fyra vårdcentraler, i Ulrice-
hamn och Tranemo. 

– Min tjänst syftade till att 
bland annat förebygga och 
behandla övervikt, diabetes, 
hjärt- och kärlsjukdomar. 
Därutöver specialiserade jag 
mig på mödrahälsovården 
och gruppen överviktiga gra-
vida. På den barnmedicinska 
mottagningen i Ulricehamn 
var det fokus på allergier 
och undervikt. Jag deltog där 
också i ett så kallat Runda 
barn-team tillsammans med 
psykolog, sjukgymnast, 
sjuksköterska och barnlä-
kare. Målgruppen var barn i 
åldern 4-18 år med en accele-
rerande övervikt eller fetma, 
förklarar Jenny Sallander.

Vad fick dig att söka 
den här tjänsten i Ale 
kommun?

– Det är en unik tjänst på 
det sättet att jag ska jobba 
mot alla invånare i kom-
munen, från 0 år och uppåt. 
De kommuner som förfo-
gar över en dietist har ofta 
fokus på äldreomsorgen, här 
ser man till helheten, säger 
Jenny.

– En annan plusfaktor 
var naturligtvis avståndet. 
I juni flyttade familjen från 
Kungälv till Nödinge och 
istället för att pendla varje 
dag till Ulricehamn och Tra-

nemo känns det roligt att 
kunna vara med och påverka 
utvecklingen i den kommun 
där man bor.

Vad specifikt kommer 
du att arbeta med?

– Först och främst tänker 
jag kartlägga alla verksam-
heter, sedan får jag se vart 
vi drar igång. Störst fokus 
kommer att vara på kost och 
motion, sådant som rör hälsa 
och livsstil.

Vad är orsaken till att 
fetma och övervikt bland 
barn har ökat?

– Det finns förstås flera 
faktorer som påverkar, men 
en stor del är att det idag 
finns ett överflöd av så kallad 
”utrymmesmat”, mat med 
mycket tomma kalorier och 
som vi bör äta sällan, typ läsk, 
godis, glass och snacks. Det 
i kombination med mycket 
stillasittande är inte bra för 

kroppen,
Råder det kunskapsbrist 

hos föräldrarna?
– Vi måste tänka på att 

samhället ser annorlunda 
ut idag. Ofta är det två som 
jobbar heltid, det ska hämtas 
från skola eller dagis, köras 
till träningar och så vidare. 
Ambitionen finns säkert hos 
många, men tyvärr räcker 
inte alltid tiden till och då får 
kosten stryka på foten, säger 
Jenny.

Har du något råd att ge 
aleborna?

– Ät gärna allting men inte 
alltid. Dagliga promenader, 
cykelturer och så vidare är 
också ett enkelt tips för en 
bättre hälsa.

Efterlängtad resurs har 
anlänt Ale kommun
– Jenny Sallander anställd som dietist

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan började Jenny Sallander sin anställning som 
dietist i Ale kommun.

NÖDINGE. Rekordmånga 
företagare kom till fre-
dagens sopplunch.

Ett 75-tal gäster 
räknades in i Pollex nya 
och flärdfulla lokaler på 
Rödjans väg.

– Så här vill vi att det 
ska vara varje gång, 
konstaterade Jerry 
Brattåsen från kommu-
nens näringslivsenhet.

Det var kanske en kombina-
tion av nyfikenhet över Pollex 
nya lokaler och en intressant 
föreläsare i Jan Lindblom 
som fick kommunens företa-
gare att sluta upp i så pass stor 
omfattning som i fredags.

Efter att soppa och kaffe 
inmundigats redogjorde 
Pollex vd Mattias Höglund 
om företagets expansion och 
flytt, från Nol till Nödinge.

– Jag är ny vd sedan i mars 
och jag är oerhört glad över 
att få leda ett sådant här väl-
skött och väletablerat före-
tag som Pollex. Idag är vi 28 
anställda. Vi har upplevt en 
kraftig expansion de senas-
te åren och gått från en om-
sättning på drygt 25 miljoner 
kronor till närmare 40 miljo-
ner kronor, berättade Matti-
as Höglund.

– Förklaringen är att vi tog 
fram en konkret affärsplan, 
företagsledningen gick åt ett 
gemensamt håll och målsätt-

ningen basunerades ut i verk-
samheten. Så enkelt kan det 
vara!

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), informerade kortfat-
tat om den satsning som Ale 
kommun planerar för nä-
ringslivssektorn. 

– Det kommer att ta or-
dentlig fart under hösten. Ni 
företagare har fått ett brev 
där jag beskriver vår ambition 
och målsättning för närings-
livet. Vi har också gått ut och 

bett ett 15-tal företagare om 
råd för att näringslivsklima-
tet ska bli som ni vill. Jag går 
in i det mötet med ett öppet 
sinne, ska lyssna och tänker 
inte diktera villkoren. Däre-
mot kan jag upplysa om vad 
kommunen har att erbjuda.

Sopplunchens huvud-
gäst var Jan Lindblom från 
BNI Affärsnätverk, som inte 
gjorde några hemligheter av 
sitt uppdrag.

– Jag vill få fler kunder som 
skapar mer affärer. Jag älskar 
tillväxt, förklarade Jan och 
redogjorde för fyra sätt att få 
fler affärer:

• Annonsering
• PR, information
• Telefonsamtal
• Referensmarknadsföring
Jan Lindblom berättade 

också om affärsnätverkarens 
tre grunder.

– Ha en positiv attityd, lär 
dig använda nätverksverkty-
gen effektivt och slutligen: 
Nätverkande kräver övning.

Rekordstort intresse för sopplunch
– 75-tal företagare kom till Pollexgare kom till Pollex

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
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Pollex grundare Paul Höglund.

Jan Lindblom pratade om hur man bygger affärsnätverk.


