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GODISPÅSE
Horror 170g

15:-
 ord. pris 19,90

LYKTA
Pumpa H:14cm

4990
ord. pris 69:-

VÄRMELJUS
50 pack

10:-
ord. pris 29,90

Allt du behöver till
HALLOWEEN!

HALLOWEEN
spann

10:-
ord. pris 19,90

Ale Torg 7, Nödinge
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ALE. Måltidens dag 
fi ras runtom i landet nu 
på torsdag.

Det blir ett tillfälle 
för alla att refl ektera 
över sin mat och mål-
tidsmiljö.

– Vi äter inte bara för 
att få energi. Måltiden 
är en källa till glädje, 
trygghet och social 
samvaro, säger kom-
munens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens dag uppmärksam-
mas för fjortonde året i rad. 
Ale kommun hänger på Mål-
tidsakademins rekommenda-
tioner genom att för andra 
året anordna en duknings-
tävling. Tävlingen delas in i 
kategorierna förskola, skola, 
äldreomsorg och funktions-
hinder.

– Det som sker i kom-
munen är en sak, men vi bör 
lite till mans fundera över 
hur vår måltidssituation ser 
ut på arbetsplatsen och i 
hemmet. Hur ser det ut på 
jobbet, är det en trevlig och 
avslappnande lunchmiljö? 
Varför inte diskutera saken i 
samband med Måltidens dag, 
säger Jenny Sallander.

– Sedan har vi barnens 
arbetsplats, det vill säga 
skolan. Eleverna har kanske 
själva en del tips om hur 
bambamatsalen kan föränd-
ras och bli mera trivsam. 
Lika viktig som maten är 
miljön. Här behöver vi alla 
tänka till.

Jenny Sallander hoppas 
att de olika verksamheterna 
inom Ale kommun gör sitt 
yttersta för att sätta guldkant 
på Måltidens dag.

– Varför inte bjuda till lite 

extra denna dag, duka med de 
finaste servetterna och piffa 
till måltiden för både unga 
och äldre. Ett tips till Ale-
borna är att bjuda hem gran-
narna eller några bekanta 
på en trevlig middag. Det 
är bara fantasin som sätter 
gränser, avslutar Jenny Sal-
lander. 

JONAS ANDERSSON

På torsdag fi ras Måltidens dag. Ale kommun arrangerar dukningstävling i kategorierna för-
skola, skola, äldreomsorg och funktionshinder.

Kommunens dietist Jenny 
Sallander.

Måltidens dag uppmärksammas i Ale

ALE. Josefi n Axberg 
20, som med UF-före-
taget Reseslumraren 
UF nådde stora fram-
gångar i fjol, fi ck i förra 
veckan en unik chans 
att följa klubbägaren 
och arrangören Johan 
”RedTop” Larsson un-
der en dag. 

Förra veckan genomförde 
Ung Företagsamhet för 
första gången i Göteborg 
aktiviteten ”Ledare för en 
dag”. Fyra UF-alumner, 
alltså tidigare UF-elever, 
hade valts ut för att få skugga 

en av Göteborgs ledande 
personer under en dag på 
jobbet. 

Aletjejen Josefin Axberg, 
som under läsåret 2011/2012 
nådde stora framgångar 
med Reseslumraren UF, fick 
då chansen att följa Johan 
”RedTop” Larsson, ägare 
och arrangör på Pusterviks-
baren.

– Han hade verkligen 
ansträngt sig för att dagen 
skulle bli så rolig som möj-
ligt. Först hade vi möte med 
en tjej från filmfestivalen och 
sedan kom TV4-nyheterna 
Göteborg och intervjuade 

oss om ”Ledare för en dag”. 
Det jag tar med mig från 
dagen är hur viktigt det är 
att hitta det man brinner för 
och vikten av att det man gör 
går i linje med ens egen vär-
degrund. 

Sedan studenten från 
Ale gymnasium har Josefin 
passat på att resa och testa på 
lite olika jobb. 

– Direkt efter studenten 
var jag tre månader i Sydaf-
rika. Sedan har jag arbetat 
ett år på Ikea i Oslo och nu 
jobbar jag på en lunchrestau-
rang i Göteborg. 

JOHANNA ROOS

Annorlunda 
dag. Josefi n 
Axberg, 
före detta 
elev på Ale 
gymnasium, 
fi ck följa 
klubbägaren 
och arrangö-
ren Johan 
”RedTop” 
Larsson 
under en dag 
på jobbet.

– Josefi n Axberg deltog i UF-aktiviteten 
”Ledaren för en dag”

En dag med ”RedTop”


