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USPASTORP. Nyligen 
arrangerades grodsafari 
i Uspastorp av Alefjälls 
n a t u r s k y d d s f ö r e n i n g . 
Deltagarna möttes av ett 
underbart väder och fick 
spännande fångster. Vanlig 
groda, padda, mindre och 
större salamander syntes till

– Vi hade god hjälp 
med artbestämning av 
Göran Nilsson, som är en 
av landets främsta expert 
på grod- och kräldjur. 
Undervattensfotografen 
Tobias Dahlin med 

världsrykte kom i sin 
arbetsdräkt, berättar Bruno 
Nordenborg.

Även om grodor är 
fridlysta, så får man i 
studiesyfte vårda ägg och 
larver tills de fått armar 
och ben. Det finns inget 
mer pedagogiskt objekt att 
studera om man vill följa 
evolutionsteorin.

– Varje klassrum med 
självaktning skall varje 
vår ha ett akvarium med 
en äggsamling från ett 
av de vanliga groddjuren 

i studiesyfte. Paralleller 
mellan människofostrets 
utveckling i sitt fostervatten 
med gälar, svans och simhud 
mellan tårna skulle undanröja 
alla tvivel på evolutionslärans 
trovärdighet, säger Bruno 
Nordenborg.

– Bjud skolbarnen på den 
årliga förvandlingen från ägg 
till svanslöst liv på land. Ett 
mirakel, skulle fotografen 
Lennart Nilsson uttryckt 
det! 
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Grodsafari i Uspastorp

Alefjälls naturskyddsförening arrangerade grodsafari för nyfi kna barn i Uspastorp. 
Föreningen hade god hjälp av Göran Nilsson, expert på grod- och kräldjur, som hjälpte till 
med artbestämning.

NÖDINGE. Ale kommuns 
diplom från Svenskt 
näringsliv vandrar 
vidare.

Den här gången var 
det personliga tränaren 
och dietisten Kristina 
Strömberg på Artyfl ex 
tur att få besök av 
näringslivschefen 
Jannike Åhlgren, som 
passade på att träna 
lite styrka. 

Diplomet som Ale fick 
motta av Svenskt näringsliv 
för utmärkelsen till årets 
klättrare i Västra Götaland 
när det gäller företagsklimat 
har precis påbörjat en 
vandring mellan olika företag 
runt om i kommunen. 

Överlämnaren är ingen 
mindre än näringslivschefen 
själv, ett uppdrag som 
Jannike Åhlgren ser som en 
ära, men framför allt som 
ett bra tillfälle att skaffa sig 
inblick i olika företag. 

Kristina Strömberg 
startade sitt företag Artyflex 
i januari, men hennes 
erfarenhet inom träning 
och hälsa sträcker sig långt 
tillbaka. 

Redan som 20-åring 
hittade hon glädjen i att 
röra på sig och har senare 
även tävlat i dans. När Life, 
som senare blev Sportlife, 
öppnade i Nol 2009 var 
hon med från starten som 
instruktör, personlig tränare 
och kostrådgivare. Nu hyr 
hon in sig som egenföretagare 
på anläggningarna i både 
Nol och Nödinge.

Personliga kontakter
Förutom personlig tränare 
och dietist är hon även 
utbildad makeupartist och 
har bland annat fixat många 
brudar inför bröllop. En 
bred kunskapspalett ger 
henne möjlighet att jobba 
utifrån ett helhetsperspektiv.

– Man kommer männ-
iskor otroligt nära och därför 
är det viktigt att etablera ett 
förtroende. För att ändra 
beteenden och skapa vanor 
som håller i längden gäller 
det att se hela bilden och 
hjälpas åt att hitta mönster. 
Därför blir det ofta väldigt 
personligt så man kan säga 
att jag är personlig tränare 
i dubbel bemärkelse. Att få 
följa klienternas framsteg 

och se resultaten är en stor 
glädje för mig. 

Kristina Strömberg har 
alltid varit lagt åt det kreativa 
och praktiska hållet och 
brinner för att skapa och 
forma, något som hennes 
jobb på många sätt handlar 
om. 

Att jobba i en liten 
kommun som Ale passar 
henne bra och flytten från 
Göteborg till Nödinge för 
fyra år sedan blev bättre än 

hon hade anat.
– Människor är så öppna 

och jag tycker det är trevligt 
att träffa på grannarna i affä-
ren. Det händer ibland att jag 
får kommentarer på varorna i 
kundvagnen, som man får äta 
upp som kostrådgivare, säger 
hon och skrattar.

Vill nå företagen
Hon vill nu rikta sig mer till 
företag för att sprida kunskap 
om träning och kost.

– Jag tror att det finns en 
stor okunskap. Många arbets-
givare ger sina anställda 
friskvårdsbidrag, men det är 
sällan det följs upp. Vad är 
målet? Hur ska jag träna för 
att kroppen ska hålla i varda-
gen? Blir det någon effekt, 
menar Kristina och Jannike 
Åhlgren instämmer: 

– Om inte annat så är det 
dyrt med sjukfrånvaro och 
det är inte alltid man vet vad 
det innebär. 

Som nästa företagare 
att förvalta det ärofyllda 
diplomet har Kristina 
Strömberg valt Annelie 
Hedbom, ägare av Nödinge 
ekonomitjänst, som i veckan 
kan vänta sig ett besök av 
näringslivschefen.

– Diplomet har vandrat vidare 
till Kristina Strömberg

Stark näringslivskommun. I tisdags besökte näringslivschefen Jannike Åhlgren personliga tränaren, dietisten och 
makeupartisten Kristina Strömberg, som hyr in sig på Sportlife med sitt företag Artyfl ex. 

Styrkan i det personliga personliga
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