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NÖDINGE. Daglig verk-
samhet har inspirerats 
av uppmärksamhets-
veckan ”Med hjärtat i 
Ale”.

Brukarna utmanas 
genom att utföra fysisk 
aktivitet under ett antal 
gånger i vår.

– De som är intres-
serade får en lapp där 
man fyller i ett kryss. 
Ett kryss i rutan får 
man om man gör något 
som är bra för hjärtat, 
förklarar socialpedagog 
Anna-Lill Andersson.

Det var Jenny Sallander i 
projektgruppen för ”Med 
hjärtat i Ale” som sådde ett 
frö hos ledningen för daglig 
verksamhet.

– Eftersom vi utövar frisk-
vård i olika former så tog vi 
tillfället i akt att hänga på den 
här kampanjen. Alla har olika 
förutsättningar, men var och 
en är med på det sätt som 
passar den personen bäst, sä-
ger Anna-Lill Andersson.

Det är brukarnas respek-
tive huvudarbetsplats som 
kommer att ansvara för de 
aktivitetslappar som tagits 
fram. 

– Vad man kan göra för 

att få ett kryss i rutan varie-
rar från person till person. 
Det kan exempelvis vara en 
promenad eller en avslapp-
ningsövning. Det kan vara 
en aktivitet om dagen eller 
en aktivitet i veckan. Vårt 
projekt kommer att fortgå 
under hela våren. Deltagar-

na får pris efter att ha delta-
git på fem aktiviteter, säger 
Anna-Lill Andersson.

Studiecirkel
Parallellt kommer också 
brukarna bjudas in till en 
studiecirkel – ”Fokus Hälsa”. 
Det är totalt tio träffar med 

olika tema. Cirkelledare blir 
Eva Borgede.

– Det är en cirkel som jag 
tänker vara med på. Även 
aktiviteterna ska jag delta 
i. Jag är inne på mitt eget 
hälsospår nu med mycket 
träning, berättar Frida Sch-
neider på Mediaverkstaden.

Utöver regelbundna trä-
ningspass är Frida dessutom 
engagerad i en musikgrupp.

– Vi har ett band som 
heter The Angels där jag är 
sångerska. För att kunna ge 
järnet på scenen gäller det 
att vara i form, avslutar Frida 
Schneider.

Frida Schneider på Mediaverkstaden och Anna-Lill Andersson, socialpedagog, har låtit sig inspireras av uppmärksamhetsveckan ”Med 
hjärtat i Ale”.

Fokus hälsa på daglig verksamhet
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

– Jagar kryss för hjärtat under våren
Hela

Ale visar
hjärta!

Nu tar vi krafttag 
för en sundare
livsstil och ett
starkare hjärta.

Skicka
”GE 150 HJÄRTATIALE”
till 72 672
där 150 kan bytas ut mot 
den summa som du vill 
donera. Insamlingen 
pågår t.o.m. 2015-03 31.

Donera via SMS:

Hjärt-Lungfonden är  
en viktig partner i all 
forskning kring våra 
vanligaste folksjuk- 
domar. Visa hjärta  
och ge ett bidrag! 

Målet är att aleborna 
gemensamt ska samla 
ihop 28 399 kronor,  
en krona per invånare.

Donera på
alekuriren.se eller
via sms.

Med hjärtat
i Ale

Ta med dina bilder på ett USB, DVD-skiva eller minneskort. 
Du kan också mejla info@alekuriren.se

70x100 cm 199 kr • 50x70 cm 149 kr

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT DINA BÄSTA ÖGONBLICK


