
NÖDINGE. Över 40% av 
Sveriges ungdomar tror 
att cancer smittar.

Behovet av infor-
mation och cancer är 
stort.

Ung Cancer gör sitt 
bästa för att råda bot 
på det.

För sex år sedan fick Julia 
Mjörnstedt, då 21 år gammal, 
beskedet om att hon hade 
drabbats av tjocktarmscan-
cer. Idag är hon friskförkla-
rad, men tidigt bestämde hon 
sig för att dela med sig av sina 
erfarenheter. 2010 startade 
hon organisationen Ung 
Cancer för att möta behovet 
av information kring cancer.

– Julia, som var en nära 

vän till mig, upptäckte direkt 
att det inte fanns några bra 
forum för de som drabbas 
eller deras anhöriga. Beho-
vet av att samtala är jättestort 
och vi insåg också att kunska-
pen kring cancer generellt 
sett är mycket dålig. Därför 
bildade vi Ung Cancer och vi 
vänder oss nu till skolor, men 
arrangerar självklart också 
anhörigträffar och aktivite-
ter för de som precis har fått 
ett tragiskt besked, berättar 
kommunikationschef Hanna 
Wekell som under en timma 
i Ale gymnasium föreläste 
tillsammans med Johanna 
Stjärnfeldt.

– Vi möter många för-
domar när vi är ute och 
dessa vill vi gärna motverka. 

Cancer smittar till exem-
pel inte. Du kan förebygga 
cancer genom att undvika att 
börja röka, snusa och bränna 
dig i solen. Tjejer som fyllt 
23 år har rätt till ett cellprov 
för att upptäcka förändringar 
på livmodern. Det är en unik 
möjlighet som alla bör ta. 

Killar ska vara observanta 
för ömma testiklar. Det är 
den vanligaste cancerfor-
men idag, men glädjande 
nog botas 95%, redogjorde 
Hanna Wekell.
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Vill du gå ner i vikt?
  Vi söker 10 personer som tillsammans skall gå ner 100 kg i vikt.

Läs mer på: www.xtravaganza.se

Gör som Jessika,  
gå ner i vikt 
du också!

SKICKA IN DIN ANSÖKAN TILL:

Xtravaganza Viktklubb™ Sportlife Nol

Mail: ale@xtravaganza.se

Vi vill ha ditt svar före 17/2.

Kanske blir det du som blir uttagen till testgruppen.

Vi söker nu deltagare till en testgrupp för xtravaganzas nya  
viktminskningsprogram! Skriv några rader om dig själv och varför  
                            du vill ingå i testgruppen.
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Vi startarinom kort nya
viktminsknings-program!

WWW.SPORTLIFE.SE

SPORTLIFE NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, 449 44 NOL  |  TEL 0303-74 16 50 
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Jessika, känd från TV-programmet ”Aldrig mera fet” på TV3. 

  

Före

Aktivitets UF, det första utbildningsföretaget på Barn- och 
fritidsprogrammet i Ale gymnasium. Hela klassen är enga-
gerad och här ses från vänster: Victoria Erlandsson, Sandra 
Bryntesson och Sandra Jansson.

UF-företag bakom föreläsning – socialt entreprenörskapUF-företag bakom föreläsning – socialt entreprenörskap
NÖDINGE. Bakom ini-
tiativet att bjuda in Ung 
Cancer till Ale gymna-
sium stod ett UF-företag.

Aktivitets UF drivs 
av Barn- och fritidspro-
grammets andraårsele-
ver.

– Vi ägnar oss åt soci-
alt entreprenörskap och 
säljer tjänster istället 
för produkter, säger vd 
Sandra Bryntesson.

Företaget har redan synts i 
olika sammanhang. Tjänster 
de erbjuder är ansiktsmål-
ning i samband med olika 

evenemang, ledarskap för 
barngrupper, friskvård, daglig 
verksamhet för psykiskt funk-
tionshindrade med mera.

– Vi har fått förfrågan om 
att leda vattengymnastik i 
Skepplanda simhall, men 
tiden har inte räckt till än. Nu 
är allt fokus på UF-mässan 
som är på Svenska Mässan 
i Göteborg 21-22 februari, 
säger Sandra Jansson företa-
gets andra vd.

Organisationen Ung 
Cancer anser de är en god 
förebild för socialt entrepre-
nörskap.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Hanna Wekell vädjar till alla tjejer fyllda 23 att ta ett cell-
prov för att upptäcka livmodercancer i tid.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vågar prata om cancer på rätt sätt


