
Så var den här helt plötsligt i år igen – sommaren! Äntligen är det dags för sol, glass och lata stunder. Eller varför inte aktiva 
stunder? Passa på att uppleva Ale, både till fots och på cykel, studsa i studsmattan med barnen och se gräsklippningen som 
ett bra träningspass. Vad gäller glass hittar du goda och hälsosamma recept i Balansen. Solen kan vi inte göra något åt men vi 
hoppas att den visar sig från sin bästa sida och att ni får en riktigt fin sommar!

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsa och social hållbarhet i Ale kommun ∙ vår/sommar 2016

Sommarskönt med frukt & grönt!
Alla mår bra av att äta frukt och grönsaker varje dag. 
En bra tumregel är att äta fem portio-
ner varje dag där en portion har samma 
storlek som din knutna hand. För barn 
över 4 år gäller samma rekommendation 
och då är en portion lika stor som barnets knutna 
hand. Dela gärna upp så att det blir hälften frukt och 
hälften grönsaker.

Nedan följer några tips och recept på mumsiga sätt att 
få i sig frukt och grönsaker i sommarvärmen.

Servera frukt & grönsaker på spett, 
ett roligt sätt att äta gott på!
Prova även att grilla spetten och servera eventuellt med 
en yoghurtdipp till. 

Isglass för melonälskaren
Dela vattenmelon i bitar och frys in. 
Mumsigt, läskande och törstsläckande 
varma dagar.

Frukt & bärisbitar
Frys in frukt och bär i 
istärningslåda och servera 
i tillbringare med vanligt 
vatten eller bubbelvatten. 
Vattnet blir både vackert 
och hälsosamt! Dessutom 
blir det roligare för barnen att dricka 
vatten.

Bananglass & bananmilkshake
Frys in skivad banan. Mixa den frysta 
bananen med lite mjölk till ”mjukglass-
konsistens” Smaksätt ev med färska eller 
frysta bär. 
För den som önskar milkshake är det 
bara att tillsätta mer mjölk.

Grönsaksstavar
Skala och skär morötter i stavar och lägg i en skål med 
vatten i kylen. Perfekt för både stora och små att ta om 
man vill ha lite knapriga snacks under dagen.

Fruktisglassar
Mixa frukt och bär med stavmixer och frys in i istär-
ningslåda. Perfekta små fruktisglassar!
Prova även att blanda i avokado innan du mixar. 
För större isglassar, stavmixa och häll i glassformar. 

Knaprig frukt och gröntsallad
Skala och grovriv en morot. Blanda med en apelsin som 
skurits i bitar. Tillsätt ev lite solrosfrön och lite russin. 
Gott, saftigt och knaprigt!

FÄRGGLATT ÄR NYTTIGT
Grönsaker, frukt och bär innehåller 
mycket vitaminer, mineraler och andra 
nyttigheter. De olika färgerna kommer 

från skyddande ämnen. Därför är det inte 
bara vackert utan också bra för hälsan att äta 

färgglatt. Många grönsaker och frukter är rika 
på fibrer, som har olika positiva effekter i krop-

pen. Fibrer mättar bra och håller magen igång. 

Källa: Livsmedelsverket

Malin Sjöman
Folkhälsoplanerare
malin.sjoman@ale.se

Jenny Sallander
Kommundietist folkhälsa
jenny.sallander@ale.se

Utvecklingsavdelningen 
Tidiga Samordnade Insatser

Vi som arbetar med Balansen:

Att tänka på
När det är varmt ute är det bra att dricka mycket. 
Äldre och små barn har dessutom lite sämre förmåga 
att känna törst. Kom ihåg att vatten är den bästa 
törstsläckaren!      (Gäller inte barn som helammas)



Cykla ut och lär känna Ale
Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både 
miljön och hälsan och är ett bra sätt att upptäcka vår 
fina kommun på.

Cykelguider
Ladda ner cykelguider för norr, söder och mittersta 
delen av kommunen för att få tips om var du kan 
cykla och vad som finns att upptäcka på vägen.

Cykelkarta
Det finns en särskild cykelkarta, med information 
om och kartor över cykelvägar i kommunen. Kar-
tan finns att hämta på kommunhuset i Nödinge, på 
biblioteken i Ale samt på kommunens hemsida.

Gå in på Ale kommuns hemsida  
www.ale.se, se f l iken t raf ik, gator  

och utemiljö och cykling och cyke lvägar.

Rör på dig minst 30 minuter  
varje dag! 
Du behöver varken träna hårt eller länge för att
förbättra hälsan, däremot behöver du göra det
regelbundet! 

Rör man sig minst 30 minuter varje dag löper man 
mindre risk för sjukdomar som typ 2-diabetes, 
benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och vissa 
cancerformer. Att sitta stilla flera timmar i sträck 
ökar däremot risken för dessa sjukdomar. Det gäller 
även för den som tränar. Det kan till exempel vara 
en rejäl städning, arbete i trädgården, promenera, 
cykla, simma eller kanske leka med livliga barn.  
Minska stillasittandet genom att ta korta aktiva 
pauser. 

Klubb Sommarboken på Ale bibliotek
Är du mellan 8 och 12 år? Gillar du att träffa 
kompisar, fika, pyssla, prata och tipsa om böcker 
du lyssnat på eller läst? Biblioteken ordnar träffar 
under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur 
lite eller hur mycket du läser!  

Start 15 juni kl . 17.00
Anmälan: bibl io tek@ale.se
Te l . 0303-33 02 16

4 tips som ökar barns lust 
att röra på sig
Gör saker tillsammans
Barn tycker om när vuxna deltar i deras lek eller akti-
viteter. En daglig promenad eller cykeltur kan vara ett 
sätt att umgås och få tid att prata.

Vardagsrörelse
Promenera eller ta cykeln med barnen till skolan eller 
affären. Uppmuntra dina barn att hjälpa till hemma 
tex att gå till affären, tvätta bilen eller gå ut med hun-
den. Föreslå ett aktivt alternativ.
Ge dina barn bra alternativ till TV- och datorsittande. 
Föreslå att ni gör någonting aktivt tillsammans. 

Stöd barnens val av aktivitet
Vissa barn tycker om lagsporter andra föredrar mindre 
strukturerade aktiviteter som t ex cykling eller vanlig 
utelek. Lyssna efter vad just ditt barn tycker bäst om 
och uppmuntra det.

Källa: www.ideficsstudy.eu

Svårt att bryta semestervanor
Ett alkoholberoende kommer nästan alltid smygande. 
Ofta efter en sommar med många social aktiviter som 
inkluderar drickande.

Kroppen vänjer sig vid sina nya vanor och vill gärna ha 
mer. Det hjälper inte att blunda. Semestern är en alko-
holfälla och tillbaka på jobbet lockar fortfarande uteliv 
med krogverandor och terrassgrillar. Kroppen undrar 
”varför får jag inte en starköl till lunchen nu, när jag 
har fått det under trettio dagar i sträck?” Den vänjer sig 
blixtsnabbt och utvecklar ett begär. Och ju mer vi har 
druckit, desto mer vill kroppen ha nästa gång för att vi 
ska komma i samma tillstånd som senast.

Källa: systembolaget.

Upptäck Ales  
spännande & vackra natur i sommar!
Ale kommun har fantastiska natur- och kulturskat-
ter! För att inspirera och underlätta för alla som vill 
ge sig ut på upptäcktsfärd i naturen har en natur- 
och kulturguide tagits fram. 

Gå in på Ale kommuns hemsida  
www.ale.se, se f l iken bygga, bo och  
mi ljö/natur/natur- och kulturguide

Visste du att...
...På biblioteket i Surte kan du låna en elcykel med 
ditt lånekort. Du lånar cykeln i upp till 7 dagar för att 
testa hur den fungerar och hur den passar för dina 
resor. Kanske kan den vara ett alternativ till bilen? 
Perfekt även för att ge sig ut på en upptäcktsfärd!

...På samtliga bibliotek i Ale kommun kan du gratis 
låna gångstavar. Perfekt om du vill komma igång och 
prova på stavgång!

NU LANSERAS ALES NYA APP 
FÖR UNGAS FRITID
Ale kommun lanserar nu appen Ung i Ale – den enda 
appen ungdomar behöver för en meningsfull och 
aktiv fritid. 

Appen kommer att göra vägen kortare för ungdomar att 
förverkliga sina egna idéer om sin fritid och kommer 
underlätta för ungdomar att skicka in synpunkter och 
åsikter till kommunen genom kontaktformulär. Appen 
innehåller en katalog med Ales fritidsutbud för unga, 
kontaktuppgifter till verksamheter och tjänstemän unga 
ofta vill komma i kontakt med – 
och inte minst en evenemangska-
lender och en nyhetssida. 

Bakgrunden till appen är en 
motion skriven av ungdomar. 
Ungdomar har även varit med 
i processen att ta fram appens 
utseende och innehåll.

Ladda ner appen här!
Ladda ner appen själv och upptäck funktionerna  
- och tipsa ungdomar i din närhet om att ladda ner den! 
https://apps.appmachine.com/7420FF

Du är en förebild!
Tvivla aldrig på din betydelse som förälder. Din ton-
åring lyssnar och tar in vad du säger om du visar att 
du menar det. Det är också viktigt hur du själv agerar 
och det kan kräva lite extra eftertanke, till exempel 
att bara dricka alkohol till maten, inte i veckorna eller 
om du ska köra. Sådant betyder mycket på sikt. På 
så vis visar du att det går att säga nej och sätta egna 
gränser.
 

Mer stöd och hjä lp om hur du kan prata 
med dina barn om alkohol hi t tar du på : 

Systembolage ts hemsida 

www.systembolaget.se/om-alkohol/ungdomar/

UMO din ungdomsmottagning på nätet
 
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 
år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och 
relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

 
På www.umo.se hi t tar du aktue lla  
öppe t t ider och te le fonnummer t i l l  

ungdomsmot tagningen i Ale.

den enda appen du behöver nyheter • evenemang • mötesplatser
fritidsaktiviteter • påverka • söka pengar

fritidsgårdarnas aktiviteter och öppettider

Langarmyt
”Jag är ingen langare”
De allra flesta storasyskon och kompisar som bjuder 
minderåriga på alkohol tycker inte att det är langning.
Men det är olagligt att ge bort, låna ut eller sälja alkohol 
till någon som inte har fyllt tjugo år. Och ja, det kallas 
langning.
 
Ju fler storasyskon och kompisar som låter bli att köpa 
ut, desto färre alkoholskador bland minderåriga!
 

ht tp://hejdaalkoholskador.se/



Balansen juni 2016. Balansen kommer ut ett par gånger om året till alla hushåll i Ale kommun. Utgiven av Ale kommun. 
Vill du att vi skriver om något speciellt eller har du frågor? Kontakta Malin Sjöman på tel: 0704-32 07 11 eller på mail: malin.sjoman@ale.se

Gör så här:
Samla grannarna till ett möte dit du även bjudit in 
kommunens brotts- och säkerhetshandläggare. Hon 
berättar mer om vad grannsamverkan innebär och 
delar ut allt material som behövs. Utse en eller flera 
personer i området som kan vara kontaktperson/er. 
Kontaktpersonen har till uppgift att vara länken mel-
lan området och kommunen/polisen samt vara den 
som ser till att grannsamverkanskyltarna byts ut vid 
behov och sitter på rätt ställen, meddelar nya grannar 
att man bedriver grannsamverkan i området etc.

Grannsamverkan har många fördelar! 
Det ökar också den sociala kontakten i området och 
kan bidra till ökad status i just det område där du bor! 
Dessutom är grannsamverkan gratis.

Hjälp till att göra Ale 
tryggt & säkert!

Om du vill slippa oväntat besök i sommar - starta 
GRANNSAMVERKAN ihop med dina grannar!

Tillsammans med grannarna kan du minska antalet 
brott och störningar i närområdet och därmed få ökad 
trivsel och trygghet i bostadsområdet.

Grannsamverkan fungerar lika bra oavsett om du 
bor i hyreshusområde med gemensam hyresvärd, 
i bostadsrättsförening, i kvarter/villaområde, i 
villaägarförening eller vägsamfällighet, i fritids-
husområde eller vill starta upp i en hel liten by. 
Grannsamverkan handlar om att hjälpa varandra att 
passa boendet när någon är bortrest, hålla koll och 
hjälpas åt för att få en boendemiljö fri från brott.

Hör genast av dig t i l l  
brot ts- och säkerhe tshandläggare: 

char lot t.klug@ale.se

DU BEHÖVS  
– kom med & nattvandra!
 
Oavsett var du bor i Ale är du välkommen att vara 
med och nattvandra. Genom att vara nattvandrare/
vuxenvandrare bidrar du till att göra Ale kommun till 
en plats där alla som bor och verkar kan känna sig 
trygga.

Du är välkommen att vandra om du är en bra 
förebild för unga, är över 25 år och om du är emot 
våld, droger och främlingsfientlighet. Det är inte 
bara föräldrar som vandrar utan alla engagerade 
personer är välkomna. Ju fler vi blir desto starkare 
är vi!

I Ale finns flera 
nattvandrarför-
eningar som är 
aktiva! Gå in på 
kommunens 
hemsida www.
ale.se för mer 
information 
och kontakt till 
de olika grup-
perna! Skriv in 
Nattvandring i sökru-
tan, så kommer du rätt!

Viktigt för alla att tänka på inför  
semestern är följande:
• Ta hand om post, tidningar och reklam. En full 
brevlåda avslöjar att ingen är hemma!

• Vattna blommor och klipp gräsmattan!  Torra väx-
ter och oklippt gräs visar att ingen är hemma.

• Ha gärna timer på någon lampa så att huset ser 
bebott ut även på kvällstid.

• Släng sopor i varandras soptunnor så att tunnan 
inte är tom då en tom soptunna visar att ingen är 
hemma.

• Häng tvätt på varandras klädstreck.

• Var noga med att låsa ytterdörr/altandörr och att 
stänga fönster när du går ut.

• Förvara värdesaker på betryggande sätt.

• Lås bilen, cykeln, mopeden, husvagnen/båten 
ordentligt, även om du bara är borta en kort stund.

• Tillfället gör tjuven, så var allmänt vaksam och 
kontakta polisen på 114 14 om något verkar miss-
tänkt.


