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KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

Stick i tid! 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk  
av influensa? Om du vaccinerar  
dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du bör vaccinera dig om du 
 har fyllt 65 år 
 har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- nedsatt immunförsvar på grund av  

sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som  

påverkar andningen
 är barn med flerfunktionshinder eller svår astma  
 är gravid och inte fick pandemivaccin 2009/2010. 

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du  
100 kronor. För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Infl uensavaccinering på 
Bohuspraktiken i Bohus Centrum
F r o m 22/10 har vi drop-in 
måndag-torsdag 
kl 14.00-16.00

NOL. Tillsammans för 
en schysstare tränings-
miljö.

En slogan som sym-
boliserar ett pågående 
samarbete mellan Ale 
kommun och Sportlife.

– De gym som fi nns 
vill vi berika med kloka 
vuxna, som både job-
bar förebyggande mot 
doping och samtidigt 
utgör en trygghet 
för de ungdomar som 
vistas i den här miljön, 
säger Thomas Berg-
gren, samordnare för 
Vakna.
Ale kommun inledde för 
drygt ett år sedan ett sam-
arbete med friskvårdskedjan 
Sportlife, som förfogar över 
tre gym i kommunen (Älv-
ängen, Nol och Nödinge).

– Gymtrenden fortsätter 
att breda ut sig, inte minst 

bland den yngre generatio-
nen. Det är många som ser 
fram emot sin 15-årsdag för 
att de då bereds möjlighet att 
träna på någon av Sportlifes 
anläggningar, säger Daniel 
Juhlin, som jobbar med Ale 
Fritids uppsökande verksam-
het.

– Vi måste möta ungdo-
marna på deras arena. Efter-
som gymanläggningarna 
lockar många unga, så måste 
vi också vara där.

För att gymmen ska förbli 
en trevlig mötesplats över 
generationsgränserna, där 
alla känner sig välkomna, ser 
Thomas Berggren en styrka 
i den samverkan som upp-
rättats mellan kommunens 
representanter och Sportlifes 
personal.

– Vi är ett gäng från Ale 
kommun som är på anlägg-
ningarna, främst eftermid-
dagar och kvällar, när många 
ungdomar tränar. Vi har på 
oss våra gula tröjor, så att vi 
lätt kan identifieras. Vi kan 
hjälpa och vägleda ungdo-
marna. Det finns en väldigt 
god personkännedom.

– Träning är jättebra 
om den sköts på rätt sätt. 

Sportlife har nolltolerans 
när det gäller droger, som i 
det här fallet kan relateras 
till dopingpreparat. Vi vet 
genom Vaknas arbete vad 
samverkan betyder och hur 
viktigt det är att jobba före-
byggande, säger Thomas 
Berggren som låter meddela 
att Systembolagets IQ-sats-
ning imponerats av Vakna 
och därför låtit dem berätta 
om sitt drogförebyggande 
arbete i samband med deras 
inspirationsträffar i Karlstad 
och Luleå.

En specialdesignad utbild-
ning om just doping kommer 
att hållas för Sportlifes med-
arbetare och kommunens 
personal, sammantaget ett 
30-tal personer. Det sker den 
6 december. Samma kväll 
håller Tommy Moberg en 
föreläsning i Sportlifes trä-
ningslokal i Nol.

– Då är Sportlifes med-
lemmar, men också övriga 
intresserade, hjärtligt väl-
komna, berättar Susanne 
Sebestyen på Sportlife Nol.

Förekommer det 
mycket doping bland ung-
domar?

– Självklart förekommer 
det i Ale liksom det gör i 
andra delar av landet. Vi står 
emellertid inte handfallna, 
utan agerar och jobbar före-
byggande. Det känns fantas-
tiskt bra att en privat aktör, 
i det här fallet Sportlife, vill 
vara med och ta ett samhälls-
ansvar. Tillsammans har vi 
skapat en Alemodell som nu 
har väckt nyfikenhet hos våra 
kranskommuner. Samar-
bete kring våra ungdomar är 
oerhört värdefullt, avslutar 
Thomas Berggren.

Klokt samarbete kring ungdomars träning
– Ale kommun och Sportlife jobbar förebyggande

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun och Sportlife har ingått ett samarbete där syf-
tet är att jobba tillsammans för en schysstare träningsmiljö.

På Sportlifes anläggningar 
är det nolltolerans mot dro-
ger som gäller.

Är du företagare i Ale? Välkommen på

KVÄLLSMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdagen den 24 oktober kl 18.00 - 21.00 

i  Medborgarhuset i Alafors

Vi bjuder på spännande 
föreläsning och presentation 
av Näringslivrådet i 
Ale kommun samt ny 
Näringslivschef.
 
Att sälja glädje med glädje
Vi inleder med mingel och mat och 
därefter bjuds vi på en föreläsning av 
Ben Olander; tema ”Att sälja glädje med 
glädje”. Så håll i hatten och följ med på 
en spännande historia om hur stenhård 
profi lering och marknadsanpassning 
kan få ett företag lönsamt och lyckas 
överleva svåra kriser samt att hantera 
tuff a utmaningar.
Ben Olander är mannen som framgångsrikt tagit över och utvecklat det över 
100 år gamla familjeföretaget Butterick’s in i 2000-talet.
 
Näringslivsrådet & Ny Näringslivschef i Ale
Ikväll presenterar vi också Näringslivsrådet och nyligen utnämnd 
Näringslivschef i Ale kommun.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun
 
Mer information och anmälan (senast den 19 okt) till:
ericson.barbro@gmail.com alt. anne.kolni@ale.se


