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Jag heter Annika Gus-
tafson. Är sjuksköterska 
och kostrådgivare och 

driver företaget HälsoVär-
det Väst i Lilla Edet.

Tanken är att jag en 
gång i månaden ska ha en 
hälsospalt här i Alekuriren 
där jag delar med mig av 
aktuella ämnen, tips och 
råd.

Idag skall det handla 
lite om socker. Vi kan kon-
statera att cirka 350 000 
svenskar har diabetes och 
ungefär lika många har ett 
förhöjt blodsocker utan att 
veta om det. Socker och 
sockerberoende är något 
som livligt diskuteras. 
Trots att de flesta av oss är 
ganska medvetna om sock-
erproblemet hittar vi ändå 
ungdomar i 20-årsåldern 
med ”åldersdiabetes”. En 
stor bov är naturligtvis våra 
söta drycker och smågo-
diset.

Sockret finns på så 
många andra ställen och 
i många olika skepnader. 
Det är lätt att bli ett offer 
för snygga förpackningar 
och lockande reklam, men 
mitt råd är att titta på en 
varas innehållsförteckning. 
I Sverige finns bra regler 
på hur livsmedelsmärkning 
skall se ut. Alla produkter 
måste ha en ingredienslista. 
Den ingrediens som det 
finns mest av står först och 
sedan räknas de upp i fal-
lande ordning.

Sockret hittar vi där vi 
minst anar till exempel 
i kryddmixer, i påläggs-
skinka, i flera köttpro-
dukter och i nästan allt 
bröd. Det finns olika typer 
av ”socker” eller socker-

liknande ämnen. Några 
namn som förekommer 
är – maltodextrin, dextri-
ner, dextros, maltos, sirap, 
glukossirap, fruktsocker, 
honung och invert socker. 
Det kan förekomma flera 
olika ”socker” i samma livs-
medel, till exempel kan det 
stå socker på ett ställe och 
glukossirap på ett annat.  
Skulle man klumpa ihop 
dem skulle de hamna högre 
upp på ingredienslistan. 

Alla dessa olika ”socker-
sorter” har samma effekt i 
kroppen, det vill säga det 
ger en snabb höjning av 
blodsockret, vilket i sin tur 
leder till en ökad insulin-
frisättning för att kroppen 
skall kunna ta om hand 
sockret. Detta kan i sin tur 
på längre sikt öka risken för 
diabetes typ 2. Eftersom 
insulin också är ett fettin-
lagrande hormon så hjälper 
stora insulinmängder till 
att ”trycka” in fett i våra 
fettceller. Det är detta fett 
som bildas på buken och 
som också är det ”farliga 
fettet” med tanke på hjärt- 
och kärlsjukdom.

Annika Gustafson

Se upp för 
sockret!

LILLA EDET. Positiva 
siffror presenterades 
nyligen i en rapport 
om ungdomars alkohol, 
narkotika och tobaks-
vanor i Lilla Edets 
kommun.

Undersökningen, som 
genomförts av Split-
vision Research bland 
kommunens ungdomar, 
visar på ett tydligt 
trendbrott. 

Kommunens ung-
domar upplever ökad 
trygghet i skolan och 
användning av droger 
har tydligt minskat. 

Det är en positiv bild som 
målas upp bland kommunens 
ungdomar med lugna, trygga 
samhällen, utan droger. 
Undersökningen visar att 
färre ungdomar testar nar-
kotika. Så lite som tre pro-
cent säger sig ha testat eller 
använt narkosiska prepa-
rat i någon form. Det är en 
minskning jämfört med före-
gående undersökning (2008) 
då siffran var fem procent.

Tryggheten i skolan är 
fortsatt hög. Nära nio av 
tio elever upplever att de 
känner sig trygga i skolan. 
Det är heller ingen skillnad 
mellan kommunens skolor. 
Däremot finns det skillna-
der mellan könen. 100 % av 
tjejerna i nionde klass känner 
sig trygga i skolan medan 
bara 69% av killarna upple-
ver trygghet i skolan.

Undersökningen pekar 
även på vikten av föräldrars 
agerande i samband med 
ungdomars alkoholvanor. 
Bland de ungdomar som 
blivit bjudna på alkohol av 
sina föräldrar uppger fler att 
de varit kraftigt berusande, 
än bland de ungdomar som 
inte blivit bjudna på alkohol 
av sina föräldrar. Det visar att 
information riktat till föräld-
rar behövs.

– Undersökningen ger 
oss ett bra underlag i vårt 
fortsatta arbete. Vi behö-
ver bland annat fokusera på 
att minska sniffning bland 
ungdomar, säger Eva-Lena 
Juhlin Rydbo, folkhälso-

samordnare i Lilla Edets 
kommun.

Ett mål i kommunens 
folkhälsoarbete är att främja 
trygga och goda uppväxtvill-
kor för barn och unga. Däri 
ligger bland annat kommu-

nens vision att ingen mob-
bing ska förekomma på Lilla 
Edets skolor. Ett arbete som 
kommer att fortsätta under 
2012.

JONAS ANDERSSON

Färre ungdomar testar narkotika

Splitvision Research undersökning bland elever i årskurs 
7-9 i Lilla Edets kommun visar att så lite som tre procent av 
ungdomarna säger sig ha testat eller använt narkotiska pre-
parat i någon form. (Personerna på bilden har inget med ar-
tikeln att göra).

GÖTA. Lars Wijkmark 
blir ny vd efter Owe 
Lång.

Wijkmark kommer 
närmast från Fast-
ighetsägarna GFR i 
Uddevalla.

– Jag har varit här 
i tolv år nu och att bli 
chef på Leifab känns 
som en spännande 
utmaning, säger Lars 
Wijkmark till Alekuriren.

Tempot har varit uppskruvat 
för att hitta en efterträdare 
till Owe Lång, som valt att 
sluta på egen begäran. Valet 
föll på Lars Wijkmark, 52 år 
och boende i Väne-Ryr.

– Vi är mycket tillfreds 
med rekryteringsprocessen 
och hälsar Lars hjärtligt väl-
kommen som medarbetare 
i Leifab. Hans egenskaper 
överensstämmer mycket väl 
med den profil som vi efter-
sökte, säger Lars Ivarsbo, t f 
ordförande i Leifab.

Lars Wijkmark har arbe-
tat med fastighetsföretagan-
de sedan 1984. Efter avslu-

tade ekonomistudier börja-
de Lars på Västkustens Fast-
ighetsägareförening. Han 
har jobbat som förvaltnings-
chef inom Castellumkoncer-
nen och vd för Mattsson Fast-
igheter. På Fastighetsägarna 
GFR i Uddevalla är Lars nu 
verksam som regionansvarig.

– Att Lars Wijkmark kan 
börja sin anställning hos oss 
redan den 23 april är oerhört 
positivt. Det innebär att Lars 
och Owe Lång kan arbeta pa-
rallellt under en period, vilket 
var ett önskemål från vår sida, 
säger Ivarsbo.

Lars Wijkmark ser med 
tillförsikt fram emot sin nya 
anställning på Lilla Edets 
kommunala fastighetsbolag.

– Det är en spännande tid 
med en ny infrastruktur som 
byggs i kommunen och med 
många projekt på gång, bland 
annat i centrum. Jag kommer 
till ett välmående företag och 
min ambition är att försöka 
vidareutveckla verksamhe-
ten ytterligare, avslutar Lars 
Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Klart med ny vd för Leifab
– Lars Wijkmark tar över efter Owe Lång

Föreläsning om mat i Västerlanda bygdegård

Det är Centerpartiet i Lilla 
Edet, i samarbete med 
Inlands Torpe hushållnings-
gille och Studieförbun-

det Vuxenskolan, som står 
bakom måndagens föreläs-
ning med Åke Wikström i 
Västerlanda bygdegård.

– Det är ett öppet möte 
dit alla är välkomna. För-
hoppningsvis kan vi locka 
besökare från hela kommu-
nen. Syftet med kvällen är att 
komma underfund med hur 
vi ska kunna bli bättre kon-
sumenter och samtidigt må 
bättre, säger Färjhage.

Idag finns det stora krav 
på svenskproducerad mat, 
berättigade krav anser Färj-
hage. Den mat som vi impor-

terar från utlandet lyder dock 
inte under samma regelverk.

– Många förfasar sig 
säkert över hur dåligt djuren 
har det i många länder, men i 
affären är det ofta plånboken 
som styr. Det finns en hel 
del omedvetna konsumenter. 
Åke Wikström har mycket 
bra information att dela med 
sig av, avslutar Bjarne Färj-
hage.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Vad är det vi äter?
Det är rubriken för det möte som hålls i Väster-

landa bygdegård nu på måndag.
– Alla är vi konsumenter och några är produ-

center. Det finns ett stort engagemang kring mat 
och vi hoppas på god uppslutning, säger Bjarne 
Färjhage.

Lars Wijkmark (t v) blir ny vd för Leifab efter Owe Lång.
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Vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och solkort. 
Totalt värde ca 2000 kr.
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ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR - ALLTID NÄRA DIG!
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