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Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30

BOHUS. I tisdags var 
det internationella äld-
redagen.

I Ale kommun upp-
märksammades det 
med en Seniordag i 
Bohus servicehus.

Fokus låg på hälsa, 
trygghet och säkerhet.

Seniordagen i Bohus service-
hus. Närmare 80-tal perso-
ner besökte arrangemanget 
som pågick under fyra 
timmar med start klockan 
tio.

– Ett jättebra initiativ! 
Det har varit en givande dag, 
mycket information som vi 
äldre bör tänka på när det 
gäller risken för fallolyckor 
bland annat. Sittgympan var 
också ett trevligt inslag, för 
att inte tala om gulaschsop-
pan som serverades. Den får 
också högsta betyg, förkla-
rade Maja Karlsson.

Distriktsläkare Kerstin 
Alerås från Bohuspraktiken 
inledde dagen med att prata 
om benhälsa och fallpreven-
tion. Sjukgymnast Chris-
tina Olofsson tog senare vid 
och talade under rubriken 
”Håll dig på benen”. Carina 
Wallström genomförde en 
vältajmad pausgympa innan 
Mikael Söder från rädd-
ningstjänsten gav tips och 
råd kring brandsäkerhet.

– Se till att ha fungerande 
brandvarnare och brand-
släckare hemma. Gör er av 
med gamla elektriska appa-
rater som börjat rassla, var 

Mikaels uppmaning till för-
samlingen.

Efter lunchen blev det 
Ewa Walls tur att redogöra 
för god fothälsa. 

– Håll era fötter igång, 
det ökar blodcirkulationen. 
När ni sitter hemma fram-
för tv-apparaten så böj gärna 
på fötterna och spreta med 
tårna. Att trampa symaskin 
är också bra. Kontinuerliga 
fotbad gör gott för fötterna.

Dietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage 
höll en dialog om bra mat för 
äldre. Jenny Sallander hade 
fem tips att förmedla:
• Ät 500 gram frukt och grönt per 
dag
• Ät gärna fisk 2-3 gånger i veckan
• Välj nyckelhålsmärkta produkter
• Välj fullkorn; bröd, pasta, flingor 
och gryn
• Använd flytande margarin eller 
olja.

– Kalcium och D-vitamin 
är något som den äldre gene-
rationen ska få i sig, sade Sal-
lander som också skickade 
med följande budskap:

– Det är bra att väga lite 
mer när man passerat 70. Om 
aptiten sinar ät små måltider 
ofta. Ha mer fett i maten och 
ät gärna efterrätt varje dag.

Det faktum att många 
äldre får färdiga matportio-
ner levererade veckovis kom 
upp till diskussion. Även om 
maten är näringsriktig sattes 
ett stort frågetecken om 

huruvida modellen är rätt 
eller inte.

– Ingen mat är nyttig om 
den inte hamnar i magen, 
poängterade en åhörare.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug avrundade eftermidda-
gen med vad pensionärer bör 
tänka på när de ger sig ut i det 
offentliga rummet.

– Bär värdefulla föremål 
nära kroppen, skydda er kod 
vid bankomater och fråga 
er själva om det är nödvän-
digt att ha med sig handväs-
kan överallt? Sedan vill jag 
understyrka att det inte är 
den äldre delen av befolk-
ningen som är mest utsatta 
utan det är yngre män i krog-
kön.

Vinnare i närvarolotteriet 
blev Siv Bruhn i Bohus. Hon 
vinner en middag för två på 
Fars Hatt i Kungälv.

Nu är de 
här igen!

Fram till den 22 oktober kan du köpa Premieobligation 13:2, en sparform 
där räntan samlas i en gemensam pott och blir en mängd olika vinster. Du 

kan vinna en miljon skattefritt och när alla dragningarna är över får du 
tillbaka varenda satsad krona. Med andra ord, man måste inte våga för 

att vinna! Börja spara på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller 
hos vissa banker och fondkommissionärer. 

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 80-tal pensionärer kom till Seniordagen i Bohus servi-
cehus.

Eva Wall föreläste om fot-
hälsa.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug.

Seniordag i Bohus föll väl ut
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Välj den mäklare 
som har köparna!

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se


