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NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

Bohuspraktiken
Tel: 031-97 95 40

www.bohuspraktiken.se
Vardagar 8-17

Öppen mottagning 8-10.30

Adina Hälsans 
vårdcentral Nol 

Tel:031-383 04 20
www.adinahalsan.se

Vardagar 8-17
Drop in 8-16

Nödinge Vårdcentral
Tel: 0303-977 70

Ring för personlig kontakt
Mån-tor 8-17, fre 8-16

Akut mottagning kl 8-10

Drabbas du av AKUT sjukdom eller skada är du självklart 
välkommen för snabb bedömning utan bokad tid när din 

vårdcentral har öppet.

Blir du sjuk på kvällen eller helgen och inte kan vänta till 
nästkommande vardagmorgon hänvisar vi till Primärvårdsakuten 

på Kungälvs sjukhus. Ring gärna först, tel: 0303-988 26
Öppet vardagar 17-22 samt helger 10-16.

Jourcentralen på Centrumpraktiken i Kungälv stängde 1 april

Vi gör allt för att ge dig en 
god och säker vård!

ALE. Alebornas hälsa 
är på väg uppåt, fram-
förallt är det kvinnorna 
som mår allt bättre. 

Detta och mycket 
mer visar aktuell sta-
tistik.

Vi lyfter här särskilt 
fram Hälsa på lika 
villkor, en enkät som 
regelbundet genomförs 
av Västra Götalands-
regionen bland alebor 
16-84 år. Vi kan nu 
jämföra 2011 med 2007 
års siffror, säger folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

I rapporten finns ett antal 
parametrar som bland annat 
vittnar om alebornas kost-
vanor och deras förhållande 
till fysisk aktivitet. För att 
man ska uppnå en mätbar 
hälsoeffekt av fysisk aktivi-
tet rekommenderas minst 30 
minuters daglig aktivitet som 

exempelvis kan vara en rask 
promenad eller flera små 
promenader. 

– Närmare en av fem 
anger att de har en stillasit-
tande fritid och vi kan se att 
stillasittandet har ökat något 
sedan mätningen 2007. 
Noteras kan också att nästan 
hälften av de stillasittande 
säger att de behöver hjälp för 
att komma igång med fysisk 
aktivitet. En utmaning att ta 
tag i, säger Birgitta Fredén. 

Många som besvarat 
enkäten rör sig mycket, till 
och med mer än regionens 
genomsnitt. 36 % av samt-
liga som svarat på enkäten 
är fysiskt aktiva minst 60 
minuter varje dag. Klyftorna 
har ökat vad gäller de som är 
aktiva och de som sitter still 
på sin fritid, säger Fredén. 

– När vi tittar på övervikt 
ser vi att den har minskat 
något jämfört med för fyra år 
sedan, dock ligger vi fortfa-
rande över snittet i regionen. 
Ungefär varannan man och 
var tredje kvinna är övervik-
tig, säger kommunens dietist 
Jenny Sallander. 

Ser man däremot på fetma 
har ökningen blivit större. 
Ale ligger på 16,3 procent 
medan regionens snitt är 
13,2 procent.

– I Hälsa på lika villkor 
kan vi också se att konsum-
tionen av frukt och grön-

saker har minskat och att 
endast 6,9 procent kommer 
upp i rekommendationen 
om att äta frukt och grönt 
fem gånger per dag. 

 Vilka insatser planeras 
från kommunens sida?

– Vi ska arbeta långsiktigt 
med att främja goda matva-
nor och fysisk aktivitet samt 
att minska problematiken 
med övervikt och fetma hos 
befolkningen i Ale, främst 
barn och unga.

Statens folkhälsoinsti-

tut har för tredje året i rad 
fått regeringens uppdrag att 
samordna en uppmärksam-
hetsvecka kring goda matva-
nor och fysisk aktivitet – Ett 
friskare Sverige 2012. Här 
kommer Ale kommun att 
finnas med. Veckan genom-
förs 15-21 oktober och är 
ett samverkansprojekt som 
syftar till att främja goda 
matvanor och fysisk aktivitet 
hos allmänheten. 

– Vi håller på att planera 
för den här uppmärksam-

hetsveckan och hoppas att så 
många som möjligt vill delta, 
både skola, näringsliv, pri-
märvård, lokala föreningar 
och övriga som är intresse-
rade avslutar Jenny Sallan-
der.   

Det var 1 400 alebor som 
2011 erbjöds att besvara 
”Hälsa på lika villkor ” och 
786 svar kom in, det vill säga 
en svarsfrekvens på 56 % 
som kan jämföras med snittet 
för regionen på 54 %. Dess-
utom finns aktuell statistik 

från Statens Folkhälsoinsti-
tut med i denna presentation. 

JONAS ANDERSSON

Alebornas hälsa på bättringsvägenAlebornas hälsa på bättringsvägen
– Men många utmaningar finns kvar

För att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa under-
söker Västra Götalandsregionen regelbundet hur länets befolkning mår. 36 % av samtliga 
som besvarade enkäten är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. (Personerna på bilden 
har inget med undersökningen att göra)                                   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

BMI (BodyMassIndex) är en rela-
tivt enkel metod för att mäta 
övervikt.

VAD ÄR BMI?

BMI
=

Vikt
Längd x Längd

BMI-skala
<19        Undervikt
19-25    Idealvikt
26-30   Övervikt
>30       Fetma

Ale kommuns dietist, Jenny 
Sallander.

Lördagen den 31 mars anordnades en klassträff för Gustav Bergströms elever i Älvängen-
skolan, skolåren 1958-1960. 27 personer träffades i ÄIK:s klubbhus. Många hade inte träf-
fats på över 50 år, så namnskyltar var en god hjälp för att känna igen gamla skolkamrater. 
Minnen från händelser och bus under skoltiden gav oss många goa och glada skratt under 
kvällen. Ett stort arbete hade utförts av Gerthy, Rose-Marie, Paula, Roland och Kent för att 
hitta alla elever som flyttat ut från samhället. Tack ÄIK för att vi fick tillbringa denna trevli-
ga kväll i era fina lokaler.

Övre raden från vänster: Tommy Fransson, Runo Svensson, Jan Dahlberg, Jouko Kangasoja,
Carl Gustaf Jonsson, Ing-Marie Dahlberg, Owe Wujciak. Nästa rad: Ingemar Othzen, Kent 
Olsson, Kenneth Frii, Ulf Een, Thomas Asp, Roland Axelsson, Gunnar Linde. Nästa rad: Sol-
veig Bäck, Kerstin Gustavsson, Inger Wästerberg, Gertrud Johansson, Britt Andersson, 
Gerthy Svensson. Främre raden: Tommy Johansson, Agneta Segerberg, Ulla-Stina Ljung, 
Bodil Olsson, Rose-Marie Wester, Elaine Lund, Birgitta Nordström. Saknas på bild: Dan Sund-
bäck, Paula Jensen, Gunilla Westberg, Håkan Persson, Brigitte Gilk.          Foto: Allan Larsson

Återträff för Älvängenskolans elever

Mer än bara lokaltidning


