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BOHUS. Solen sken och 
humöret var på topp 
hos deltagarna.

Lilla Bohusvarvet 
lämnade ingen oberörd.

Förskolebarnen från 
avdelning Smarag-
den var först iväg när 
startskottet gick.

Det var en underbar majmor-
gon och bästa tänkbara förut-
sättningar när Bohus förskola 
firade Förskolans dag i tors-
dags. Klockan halv tio gick 
starten för den första gruppen, 
men barnen förberedde sig 
långt innan dess.

– Nu värmer vi upp med 

höga knän, förklarade Maja.
Kompisen Sofia joggade 

jämsides och hade tagit på sig 
keps som skydd mot solen.

– Det ska bli roligt att 
springa. Det blir andra gången 
som vi är med i Lilla Bohusvar-
vet, förklarade Sofia.

– När vi kommer i mål 
väntar banan och festis. Det 
ser vi fram emot, förklarade 
tjejerna.

Lilla Bohusvarvet är ingen 
tävling där det handlar om att 
komma först i mål. Alla tar sig 
runt den asfalterade slingan i 
sitt eget tempo.

– Vi har gympaskor på oss så 
att vi kan springa snabbt, beto-
nade Maja.

Felix Rydberg var med 
i den första startgruppen 
och han passerade mållinjen 
först av alla. Rejält trött, men 
ändå stolt och lycklig.

– Det var jobbigt att springa 
i värmen, fast ändå roligt, kon-
staterade Felix samtidigt som 
han greppade en banan och en 
festis.

Om ett antal år kanske det 
är Göteborgsvarvet som hägrar 
för dessa löpglada killar och 
tjejer?

JONAS ANDERSSON

Människan har en med-
född förkärlek för naturliga 
landskap. Naturen ger en 
spontan uppmärksamhet 
och fascination. Skogen 
underlättar stressåterhämt-
ning och stimulerar till fysisk 
aktivitet och den har viktiga 
estetiska värden och biolo-
gisk mångfald. Skogen är en 
hälsoresurs, fungerar hälso-
främjande, behandlande och 
rehabiliterande. Vistelser i 
naturen har positiv betydelse 
för såväl den fysisks som psy-
kiska hälsan.

Bra grönområden främ-
jar barns utveckling och 
bra grönområden ska vara 
vidsträckta, lummiga och 
omväxlande. Hälsan försäm-
ras utan rekreationsmöjlig-
heter i naturen. ”Plantera 
sticklingar istället för att göra 
kliniska ingrepp”.  Skogspro-
menad istället för medicin. 

Lövskog är mer hälso-
främjande än barrskog. Det 
är viktigt att se naturen som 
en viktig hälsokälla. På sikt är 
det dyrare för samhället att 
inte bevara skog näratätorter 
eftersom folk då mår sämre.  
Många söker vård på grund 
av livsrelaterade problem, 
stress- och sömnproblem, 

glömska och nedstämdhet. 
Man har sett att det är mins-
kad stress i bostadsområde 
med mycket gröna miljöer. 

Vi måste förena medi-
cin med ekologi. Enligt 
”savann-teroin” är lövskog 
mer avstressande än barr-
skog. Kanske för att savan-
nen liknar lövskog mer än 
barrskog och savannen är vår 
ursprungliga miljö. Puls och 
blodtryck sänks i lövskog.  
Naturen är lättillgänglig och 
än så länge är den gratis här 
i landet. Vi bör nog skriva ut 
”lövskog på recept”. 

”Dra åt skogen så blir du 
friskare” något att fundera 
över nu när alltfler bosät-
ter sig i städerna.  När 
man studerade hjärnor hos 
människor i stadsmiljö såg 
man att de var mer stressade 
än de som bodde på landet. 
Stadsbor har även större psy-
kisk ohälsa än de som bor på 
landsbygden. Aleborna kan 
förena närheten till storstad 
och hav med återhämtning i 
det gröna, kanske något att 
tänka på också för dig som 
funderar på att flytta till Ale. 

Folkhälsoplanerare
Birgitta Fredén

Naturen betyder
mycket för hälsan

Starten har gått för Lilla Bohusvarvet. Förskolebarnen från Starten har gått för Lilla Bohusvarvet. Förskolebarnen från 
Smaragden var först ut i spåret.Smaragden var först ut i spåret.

Felix Rydberg var först att 
passera mållinjen.

Strålande tider för Lilla Bohusvarvet

Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

Västra Parken, Kungälv 25 maj kl 10-15
Trädgårdsfest

Vi har allt för din trädgård  
- utom blommor!

Trädgårdsmöbler, belysning och mycket mer.

Välkommen

Vi finns på trädgårdsfesten med  
Energimassage och produkter. Kom 
och prata med oss. 

Boka tid under dagen och få  

10% rabatt  
på en valfri behandling.  

Även hos beYounique.

 
   

Fyllda surdegsbaguetter
Surdegs kanelbullar

Kaffe & Te, samt dricka

Försäljning av spännande växter, perenner, prydnadsgräs, blommor, 

Planera och plantera för din drömträdgård! Välkommen 

till oss i Västra Parken så kommer vi med sköna tips!  

 

Ta vara på värmen och de ljusa kvällarna, fi ka 

och umgås ute!


