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NÖDINGE. Sluta grogga 
börja jogga!

En slogan från förr 
som åter är aktuell.

Ale kommun utmanar 
nu kommuninvånarna 
med kampanjen Vita 
dagar, som syftar till en 
nystart av kropp och 
själ.

Efter en sommar med god 
mat och dryck i form av öl, 
vin, cider och andra alkohol-
haltiga törstsläckare kan det 
vara läge för en nystart. Det 
är åtminstone budskapet i 
den kampanj som Vakna och 
folkhälsorådet gemensamt 
tagit fram. Som samarbets-
partner har man också enga-
gerat Sportlife och Team 
Sportia.

– Två aktörer med tydlig 

inriktning på folkhälsa. Det 
ger extra tyngd åt projek-
tet, säger drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande 
i densamma, är välkomna 
att delta i den tävling som 
utlysts. Utmaningen ligger i 
att försöka minska sin alko-
holkonsumtion och att unna 
sig några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut på. 
Däremot kan det vara bra att 
fundera över sin alkoholkon-
sumtion. Att avstå alkohol 
innebär trots allt många för-
delar. Du blir klarare i knop-
pen, du sparar pengar, du är 
alltid körklar och så vidare. 
Det finns många plusfakto-

rer, säger Berggren.
Alla som deltar i utma-

ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– Man kan också anmäla sig 
två och två. På så sätt kan man 
utmana sin granne, kompis 
och så vidare. Dessa är med 
och tävlar om ett bonuspris. 
Vinnarna kommer att få en 
timmes specialträning med 
en personlig tränare, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Anmälan och mer infor-
mation om kampanjen finns 
på Vaknas hemsida.

Aleborna uppmanas 
till fler vita dagar
– Kampanj som främjar folkhälsan

Vita dagar är en kampanj som uppmanar aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En 
tävling är utlyst med fina priser i potten. Bakom projektet står Ale kommun i samarbete med 
Team Sportia och Sportlife. Från vänster: Niklas Tidstrand, Birgitta Fredén, Sara Bohman 
och Thomas Berggren.
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Passa på och 
vintersäkra 
ditt elpris!

Vintersäkring 
1 november 2012 – 30 april 2013

93,38 öre/kWh + fast avgift 25 :-/månad

Rörligt elpris 
73,29 öre/kWh + fast avgift 25 :-/månad

Vi uppdaterar Fast elpris dagligen, priset ovan är från 
den 10 september 2012.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad 2 168:- 4 969:- 18 976:-

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  1 766:- 3 965:- 14 958:-

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

Priserna ovan inkluderar elcertifi kat, 
skatt och moms. 

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


