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NÖDINGE. Tillhör du 
dem som vid tolvslaget 
optimistiskt uttalade 
löften om ett hälso-
sammare liv? 

Då är du inte ensam.
På Sportlife i Nödinge 

har träningskunderna 
ökat märkbart sedan 
årsskiftet och plats-
chefen Anna Petterson 
är mån om att de ska 
stanna kvar.

Efter jul- och nyårshelger-
na med mycket soffmys och 
godsaker i överflöd har det 
blivit dags att ta nya tag. Såväl 
gymmet som grupptränings-
passen på Sportlife i Nödinge 
är som allra mest välbesökta 
den här tiden på året. Förut-
om bekanta ansikten har även 
många nya kunder hittat till 
anläggningen.

– Det är många julklapp-
skort som används för första 

gången. Alla passen är popu-
lära och en del är fullbokade 
redan en vecka i förväg. Ef-
terfrågan på introduktioner i 
gymmet har också ökat sedan 
nyår, säger Anna Pettersson, 
platschef.

I grunden är hon person-
lig tränare och kostrådgivare. 
Hon har tidigare studerat till 
kost- och friskvårdspedagog, 

en utbildning på tre år och 
har dessutom en magisterex-
amen i kostvetenskap. 

Hon menar att det vanli-
gaste misstaget man gör som 
nybörjare är att gå ut för hårt. 
För att träningen ska bli lång-
siktig gäller det istället att 
lägga upp en hållbar plane-
ring.

– Vi försöker leda in kun-
derna på ett spår som passar 
dem själva och hjälper till att 
sätta upp rimliga mål. Risken 
med att gå ut för hårt är att 
man skadar sig eller åker på 
förkylningar eftersom im-
munförsvaret blir sämre. Det 
är viktigt att skapa sig en bra 
träningsvana, annars tappar 
man lätt intresset.

Rik erfarenhet
För Anna Pettersson har trä-
ning alltid varit en stor del av 
vardagen, speciellt ridning 
som hon hållit på med sedan 

barnsben.  
– Jag är en riktig hästtjej 

och just nu har jag två egna, 
så det är fullt upp. Jag jobba-
de mycket i stall som yngre 
och eftersom jag fick rygg-
problem av det tunga arbe-
tet började jag att rehabilite-
ringsträna på gym. Det var så 
jag fick upp intresset för det 
jag arbetar med idag. 

2007 började hon jobba på 
Sportlife i Alingsås och den 
12 september förra året till-
trädde hon som platschef i 
Nödinge, men resan dit har 
inte varit lätt hela vägen. 

Hon har nyligen återhäm-
tat sig från en längre sjuk-
domstid, något man som 
utomstående aldrig skulle 
kunna ana. 

– I januari förra året visade 
det sig att jag hade en cysta 
i hjärnan och jag operera-
des i mars. Efter det har jag 
varit tvungen att träna upp 
min högersida igen, men det 
har gått jättebra och redan 
i juni kunde jag börja jobba 
lite igen. Jag försöker att inte 
göra en alltför stor sak av det, 
men man har fått lite andra 
perspektiv. Innan planera-
de jag mycket för framtiden, 
men nu tar jag mer varje dag 
som den kommer.

Seniorpass nyhet
På Sportlife i Nödinge är 
planeringen inför våren i full 
gång och Anna Pettersson 
tippar att en av årets stora 
trender blir träningsformen 
TRX, där man tränar upp 
sin styrka och kondition med 
hjälp av gummiband och den 
egna kroppsvikten. Övning-
arna utförs gruppvis ute i 
gymmet under ledning av en 
instruktör. 

– Nu i veckan startar vi 
även upp seniorpass för per-
soner över 60 år. Det blir ett 
lugnare kombinationspass 
med både stations- och kon-
ditionsträning.

ALE. Det är ännu 
oklart om Lagen om 
valfrihet (LOV) inom 
hemtjänsten ska infö-
ras i Ale kommun. 

Ingmarie Torstens-
son, (V), som är stark 
motståndare, över-
klagar nu ett beslut i 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
som innebär ett fort-
satt arbete för ett 
införande.

Med sig i överklagandet till 
förvaltningsrätten har hon 
ytterligare fyra personer 
som även de tillhör Vän-
sterpartiet.  

Den 14 december togs 
ett beslut i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
om att godkänna ett för-
slag till nämndplanen som 
innehåller ett fortsatt arbete 
med att införa LOV:en i Ale.

Samtliga representanter 
från de rödgröna reserve-
rade sig mot beslutet, men 
överklagan skrevs enbart 
under av vänsterpartister, 
något som Ingmarie Tor-
stensson är upprörd över.

– Det verkar som att de 
andra väntar med att över-
klaga tills det riktiga beslu-
tet kommer, men varför inte 
börja redan nu i förarbetet. 

Tänk om vi missar tåget? 
Jag ser det som naturligt att 
avbryta arbetet eftersom jag 
anser att LOV:en inte finns 
med i verksamhetsplanen 
som togs i kommunfull-
mäktige den 31 oktober.

Olika uppfattningar
Bakgrunden till de många 
turerna är att det råder 
olika uppfattning om vad 
som hände med försla-
get när alliansen tillsam-
mans med Aledemokrater-
na fick avslag på sin verk-
samhetsplan med tillhö-
rande budget. De rödgröna 
gick då in och strök punk-
ten, och menar därför att 
ett införande av LOV:en 
strider mot beslutet i kom-
munfullmäktige.

De borgliga är av motsatt 
uppfattning och menar att, 
eftersom de rödgröna inte 
över huvudtaget hade med 
punkten i sin verksamhets-
plan, är det fritt att fortsät-
ta arbetet.  

– Även om vi inte får rätt 
i detta blir det en symbolik 
för att vi utifrån vår ideolo-
giska övertygelse gjort det 
vi kan, säger Ingmarie Tor-
stensson.

Beslut om LOV:en 
överklagas
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”Skapa en bra träningsvana”
– Anna Pettersson hjälper kunderna att hålla nyårslöftet

PÅ SPORTLIFE
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Vårens stora trend. Anna Pettersson, platschef på Sportlife i Nödinge instruerar en kollega i 
träningsformen TRX, där man använder sig av gummiband.

ANNA PETTERSSON

Ålder: 25
Bor: Alingsås
Gör: Platschef på Sportlife i 
Nödinge
Familj: Mamma, pappa, storebror, 
två hästar och två hundar
Intressen: Träning och hästarna
Tränar helst: Gym, bodypump 
och ridning
Nyårslöfte: ”Jag avlägger inga 
nyårslöften utan tar varje dag som 
den kommer.”

ANNAS 5 BÄSTA 
TRÄNINGSTIPS
• Sätt rimliga mål.
•  Gör det mesta av tiden när du är 

på gymmet.
• Ät bra i samband med träning.
•  Vila. Sömn är en del av tränings-

resultaten.
•  Våga ställ krav på ditt gym för 

att få rätt hjälp och vägledning.
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49 kr

NU HAR VI LADDAT 
VÄXTHUSET MED 

VÅRENS BLOMMOR

Svenska 
tulpaner 10-p

NU HAR VI FÅTT 
IN FRÖERNA!


