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Cat Club:  

Rock Circus

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 12 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa & DJ Pierre.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 5 okt. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

ALE. På måndag startar 
den nationella kam-
panjen ”Ett friskare 
Sverige”.

Ale kommun erbju-
der ett brett spektrum 
av aktiviteter för sina 
invånare.

– Ett stort tack till 
det lokala föreningsli-
vet som visat sitt en-
gagemang för att delta 
i projektet, säger Lotti 
Klug, en av samordnar-
na för programmet.

Ett friskare Sverige är en 
uppmärksamhetsvecka kring 
matvanor och fysisk aktivitet. 
I Balansen, Ale kommuns 
folkhälsoblad, presenteras 
samtliga programpunkter 
som anknyter till kampanjen.

– Vi gör ett specialnum-
mer av Balansen, som går ut 
till kommuninvånarna under 
den här veckan. Förenings-
livet har givits möjligheten 
att marknadsföra sina olika 
arrangemang, berättar Lotti 
Klug.

Det finns aktiviteter som 
är återkommande under hela 
kampanjveckan. Nämnas bör 
Friskis & Svettis och Sport-
life, två aktörer som erbjuder 
gratis träning i olika former.

– Vi har flera aktiviteter 
som medborgarna sköter 
helt själva. Ett exempel på 
det är hälsohörnan på Ale 
bibliotek. Här kan besökaren 
låna både stavar och ljudbok 
och sedan ge sig ut på en 
runda. Varför inte Hälsospå-
ret? Det är ett konditionstest 
som man gör på egen hand 
och sträckan mäter 2,5 kilo-
meter. Start och mål sker 
vid Handelsbankens kontor 
på Ale Torg, berättar Lotti 
Klug.

– Jag vill också lyfta fram 
de elva natur- och kultursti-
gar som finns i Ale. Här är 
det fritt fram att ge sig ut på 
upptäcktsfärd. Mer informa-
tion finns på vår hemsida.

Av ett fullspäckat aktivi-

tetsschema finns några pro-
grampunkter att lägga lite 
extra fokus på. Måndagen 
erbjuder en Hälsodag på 
Backavik, det nya äldrebo-
endet i Nödinge. I samband 
med detta invigs två trehju-
liga cyklar, som kommunen 
investerat i.

– Cyklarna är i första 
hand avsedda för funktions-
hindrade. Cykeln har en låg 
instegshöjd och uppför sig 
stabilt i svängarna. Det bety-
der att man kan känna sig 
trygg och helt koncentrera 
sig på att njuta av cykelturen.  

På tisdag sker ytterligare 
en Hälsodag, denna gång i 
Bohus servicehus. Det blir 
bland annat taktil massage av 
fotvårdsterapeut Eva Wall 

samt sittgympa med äldre-
pedagog Carina Wallström.

På onsdagen invigs 
Ekskogen. Området är belä-
get mellan Nödinge och Nol 
och har iordningställts som 
en sagoskog för barn.

– Ekskogen ska förhopp-
ningsvis bli ett populärt 
utflyktsmål för barnfamiljer 
och inte minst för närbe-
lägna förskolor, säger Lotti 
Klug.

Måltidens dag
Torsdagen firas Måltidens 
dag över hela landet. Lokalt 
genomförs dukningstäv-
lingar bland kommunens för-
skolor, skolor, äldreomsorg 
och funktionshinderenhet. 
Därutöver kommer kom-

mundietist Kristine Arhage 
att hålla två föreläsningar på 
Ale bibliotek, ”Bra mat för 
äldre” respektive ”Bra mat 
för familjen”.

På fredagen är Kristine 
Arhage på plats hos Ica 
Kvantum i Nödinge för att 
tipsa om hälsosam mat.

– Besökarna ges möjlighet 
att ställa frågor om kost och 
hälsa, säger Kristine.

Lördag förmiddag är det 
cykling som gäller. Ahlafors 
IF arrangerar en modifie-
rad form av Aletrampet, 
som genomfördes förr om 
åren. Tre start- och målplat-
ser finns att välja på; Lidl 
i Nödinge, vårdcentralen 

i Nol och gamla kiosken i 
Alafors. Deltagarna cyklar 
en snitslad slinga som mäter 
cirka en och en halv mil.

Ryds IF sätter punkt för 
veckan genom att på sön-
dagen erbjuda boulespel vid 
missionshuset.

– Jag rekommenderar 
aleborna att läsa Balansen 
där tid och plats står angivet 
för samtliga aktiviteter. Det 
finns något för alla, oavsett 
ålder och var i kommunen 
man är bosatt, avslutar Lotti 
Klug.
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– ”Ett friskare 
Sverige” drar 
igång
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Ale kommun har investerat i två trehjuliga cyklar som kom-
mer att invigas i samband med den hälsodag som arrang-
eras på Backavik i Nödinge på måndag. Hälsodagen är en av 
många programpunkter i kampanjen ”Ett friskare Sverige”.

Stavgång genomförs på många håll i kommunen och är ett självklart inslag i den uppmärk-
samhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet som sker under vecka 42, 15-21 oktober.


