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Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Ett arkitektritat hus för dig som söker 

en villa med skönt/ostört naturläge. 

Huset erbjuder en spännande 

planlösning och i vardagsrummet finns 

en stor mysig braskamin. Vacker utsikt 

över ängsmark garanteras. Utöver detta 

finns också ett välskött stall med  

2 boxar samt garage.

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150  BOYTA 139 KVM/ 4 ROK  BIYTA 27 KVM  
TOMTYTA 2 412 KVM  PRIS 2 375 000  VISAS TIS 28/8 RING/MEJLA FÖR VISNING  
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG  TELEFON 0303-33 16 42  LÄNSDEKLARERAT: NEJ

NOL-VACKERT LÄGE

Sommaren lider mot 
sitt slut och som van-
ligt har det gått allde-

les för fort. Vädret tänker jag 
inte säga något om, för är det 
något som diskuterats denna 
sommar så är det vädret.

Det kan ändå kännas lite 
skönt att hösten närmar sig 
och man börjar komma in i 
vanliga rutiner igen.

När skola, dagis och 
arbete drar igång igen så 
brukar ju också höstförkyl-
ningarna komma som ett 
brev på posten. Ibland kan 
det bli riktigt jobbigt med 
virus och bakterier som 
vandrar runt hos familjen i 
omgångar.

Kan man göra något för 
att klara sig lite lindrigare? 
Helt går det nog inte att 
klara sig undan, men genom 
att se till att man äter mycket 
antioxidanter bygger man 
upp motståndskraften bättre.

Vad är då antioxidanter? 
Vi kan kalla dem för krop-
pens livvakter som skyddar 
oss mot fria radikaler som 
förstör våra celler. Fria 
radikaler är det svårt att und-
vika, vi får i oss dem som en 
biprodukt från omsättningen 
av syret vi andas in. Andra 
faktorer som ger upphov till 
fria radikaler är miljögifter, 
solstrålning, rökning och 
inflammationer i vår kropp. 

Då finns alltså dessa 

fantastiska antioxidanter 
som oskadliggör den fria 
radikalen, men den förstörs 
samtidigt själv. Kroppen kan 
till viss del bilda antioxidan-
ter men med tanke på hur 
mycket fria radikaler vi får i 
oss räcker inte det. 

Nivåerna av fria radikaler 
kan vi inte nämnvärt påverka 
med vad vi äter, men nivå-
erna av antioxidanter kan vi 
påverka i högsta grad efter-
som de kommer från maten 
till stor del.

Vad skall jag då äta? Bär, 
frukt och grönsaker är den 
största antioxidantkällan. 
Antioxidanterna sitter ofta 
i färgämnet. En bra regel är 
att ju mer och djupare färg 
en grönsak, frukt eller bär 
har desto mer antioxidanter 
innehåller den. Blåbär är ju 
ett känt exempel, men även 
hallon, mörk choklad och 
rött vin hör dit. 

Det finns oändligt många 
antioxidanter 
som är spe-
cialiserade 
på olika 
radikaler. För 
att få största 
möjliga 
effekt bör 
man se till 
att få i sig så 
många olika 
sorter som 
möjligt och 

det gör man bäst genom att 
välja färgstarka frukter, grön-
saker och bär. Några exempel 
är citrusfrukter lök, broccoli, 
körsbär, jordgubbar, äpplen, 
päron, oliver, grapefrukt, 
tomater, spenat, rädisor, 
oliver och persikor. Ja, detta 
var bra några exempel. Du 
kan finna mycket mer i frukt 
och grönsaksdisken. Våga 
också pröva nya saker!

Visste du att när du delar 
ett äpple och det blir brunt 
är det de fria radikalerna som 
varit framme. 
Droppar du 
lite citron 
på äpplet 
innebär det 
antioxidanter 
som skyddar 
och äpplet 
behåller sin 
vanliga färg.

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare    

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta 

Bygg upp motståndskraften 
med frukt och grönsaker
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Passa på och 
vintersäkra 
ditt elpris!

Fast elpris 6 månader 
1 oktober 2012 – 31 mars 2013

92,63 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Rörligt elpris 
58,93 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Vi uppdaterar Fast elpris dagligen, priset ovan är från den 
19 augusti 2012.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  2 153:- 4 932:- 18 826:-

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  1 479:- 3 247:- 12 086:-

Rörligt elpris fastställs efter varje månadsskifte, priset 
ovan avser juli månad 2012.

Priserna ovan inkluderar elcertifi kat, 
skatt och moms. 

Kontakta oss på telefon 0303-332400 
eller besök vår hemsida www.aleel.se 
för mer information!


