
Nu när advent och jul närmar sig är det mycket som ska fixas. Många gillar att pyssla och förbereda långt i förväg, men för en del är december en månad fylld med 
stress. Glöm då inte att stanna upp ibland och tänk efter vad som är viktigt för dig. Vi går också in i en period där det tyvärr sker flera bränder. Läs mer om hur dessa 
kan förhindras i Räddningstjänstens hälsning. Passa också på att vara ute de dagar där vädret tillåter, men glöm inte att när halkan kommer är broddar på skorna 
ett väldigt bra och enkelt hjälpmedel. Vi önskar alla Alebor en härlig vinter, med god mat och många trevliga tillfällen att umgås med vänner och bekanta.

Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ November 2012

Julbordet
Julbordet har sina rötter i vikingarnas 
midvinterblot, men har under tidens gång 
förändrats en hel del. 

Julen är även ett tillfälle att träffas och umgås med  
aktiviteter som adventsmys, glöggmingel och julfest.  
Blir tillfällena många är det bra att tänka över sina val.  
Här kommer några tips, ta till dig de som passar:

•  Låt bli småätandet. Skumtomtar, pepparkakor och  
chokladkartonger kanske inte behöver stå framme 
från början av november?

•  Motionera mera i december! Ställ bilen när du ska till 
julbordet. Skippa det som inte är ett måste för just 
dig på julbordet. Ät mer skinka, kalvsylta och lutfisk, 
som är mager och proteinrik mat. 

•  Nötter innehåller mycket nyttigt och är ett bra  
alternativ till godis, men se upp med mängden.

•  Välj gärna lax eller sill i klart spad, men tänk på 
mängden.

• Undvik feta röror.

•  Glögg och snaps? Tycker du att det hör till så ta en,  
men överdriv inte.

Framför allt, välj noggrant av det du verkligen vill ha. 
Ät långsamt och njut av maten. Lägg fokus på den maten 
som ligger på din tallrik och inte på den mat som är kvar på 
julbordet.

Brottsofferjouren Ale 
BOJ
Brottsofferjouren i Ale finns till för 
dig som blivit utsatt för brott och 
som behöver råd och stöd för att gå vidare. 

Brottsofferjouren kan erbjuda:
•  Tid att lyssna och hjälp att formulera  

det du varit med om. 
• Stöd vid eventuell rättegång. 
• Information om hur det går till i rättssalen. 
• Hänvisning till myndighetskontakter. 
• Hjälp att ställa krav på skadestånd. 
•  Samtal och stöd på vägen för att kunna  

gå vidare efter ett brott.

När du kontaktar brottsofferjouren kopplas du till brotts-
offerjouren nationellt och blir inom ca en vecka uppringd av 
en lokal stödjare. De ringer alltid från dolt nummer.

Stödperson, medlem
Även om du själv inte varit utsatt för ett brott, kanske du  
skulle vilja hjälpa andra som blivit det? Som aktiv stödperson 
gör du en insats för andra och får själv erfarenhet och  
kunskap. Du får utbildning i ändamålet, handledning  
och vidareutbildning. Arbetet bedrivs helt ideellt och  
verksamheten är politiskt och religiöst obunden. 

Vill du bli stödjande medlem kostar det 100 kronor för  
enskild person och 500 kronor för företag och organisationer. 
Du betalar in på bankgiro 5756-9758.

Kontakta brottsofferjouren Ale
Brottsofferjouren Ale, tel: 0303-33 06 44. Vill du veta mer om 
att bli brottsofferstödjare, kontakta BOJ:s ordförande  
Stina-Kajsa Mellin på tel: 070-76 70 401.



Balansen november 2012. 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 Kristine Arhage på tel: 0303-37 11 97 eller mail: kristine.arhage@ale.se
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En julhälsning från 
Räddningstjänsten
Advent, jul och nyår är en tid när vi gärna ägnar 
extra omtanke åt familj och vänner. 
Vi äter gott, tänder ljus, bränner av raketer och myser i vintermörkret. 
Under denna härliga tid inträffar tyvärr väldigt många bränder.  
Flera av dessa olyckor kan vi hindra eller lindra. Rutiner för hur vi 
hanterar eld hjälper oss att undvika olyckor. Handlar vi rationellt när 
en olycka inträffat, kan vi i många fall begränsa skadan.

Kristine Arhage 
Vikarierande kommundietist
kristine.arhage@ale.se

ChECKliStA: 
BRAndvARnARE

Första steget till ett brandsäkert hem är att kontrollera 
att det finns minst en brandvarnare installerad.

• Rätt brandvarnare! Oavsett vilken typ av brandvarnare du 
väljer -se till att brandvarnaren har standardmärkningen: 

SS-EN 14604.

• Placering! Placera brandvarnaren i taket och minst 50 cm 
från väggen. Gärna i anslutning till sovrummet. 

Har du flera våningar - placera en på varje våning.

• Testa ofta! Testa brandvarnaren ofta, särskilt när du varit 
hemifrån en längre tid, till exempel på en resa.

• Byt batteri! Byt batteri årligen, exempelvis när du tar fram  
adventsljusstaken och/eller när den ger ifrån sig ett pip.  

Ha alltid extra batterier hemma.

• Rengör! Rengör brandvarnaren en gång om året. 
Dammsug och torka av den på utsidan.

• Resebrandvarnare! Ta med dig en  
resebrandvarnare på resan.

viktig föresläsning 
Antidoping
Som ett nytt steg i Ale kommuns samarbete  
med Sportlife så har du möjlighet att lyssna på  
tommy Moberg som föreläser om våld och doping. 
Svenska Narkotikapolisföreningen, Statens Folkhälsoinstitut, 
Ale kommun och Sportlife bjuder in till ett seminarium om 
dopning och våld. Tommy Moberg är socionom och 
doktorand på Göteborgs Universitet.

torsdag 6 december kl 18.30  
på Sportlife Ale-nol 
på Folketshusvägen 1

Föreläsningen är kostnadsfri 
och anmälan görs till Sportlife Nol.  
Tel: 0303-74 16 50

Minska ditt ekologiska fotspår!
Många vinster med ny väg och järnväg.
Grattis alla Alebor! Nu ska den snart lämnas över till er och andra 
den lite för tidiga julklappen. Men å andra sidan är vi många som 
väntat länge och offrat tid och bensin i oändliga köer. Redan i 
januari ska Alependeln gå i kvartstrafik. 

Så nu har du som alebo chansen att ställa bilen, åka kollektivt och 
göra en insats för vår gemensamma natur – det vinner vi alla på. 
Har du dessutom möjlighet att ta cykeln till pendelstationen 
inkluderar du ju dessutom dagens träningspass. 

I Ale ligger naturen för era fötter så använd den för att stressa av, 
få bättre sömn och må bättre. Ales alla orter har naturen på 
promenadavstånd. 

Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare

Jenny Sallander
Kommundietist
jenny.sallander@ale.se

Birgitta Fréden 
Folkhälsoplanerare
birgitta.freden@ale.se

Charlott Klug 
Brott-& säkerhetshandläggare
charlott.klug@ale.se

Thomas Berggren 
Drogförebyggare
thomas.berggren@ale.se

Vi som jobbar med Balansen:

Olyckor med raketer och fyrverkerier händer, och ofta med mycket 
tragiska konsekvenser när de inträffar. Försök inte tända en slocknad 
stubin, och rikta raketer i bebyggelsefri riktning. Explosiva föremål får 
enligt lag inte hanteras av personer under 18 år.

Rädda, Varna, Larma och Släck om möjligt. Räddningstjänsten  
rekommenderar att man har en 6 kg pulversläckare hemma. Den är 
lätt att hantera och kan även släcka bränder i elektriska apparater. 

nYhEt: Från och med december 2012 kommer sotaren i Ale och 
Kungälv i samband med brandskyddskontroller av eldstäder att 
kontrollera att det finns brandvarnare i bostaden. Sotaren kommer 
även passa på att ge information om brandvarnare och brandskydd i 
hemmet. Detta sker i samverkan med räddningstjänsten. 
            
Mer information om din säkerhet finner du på: www.dinsakerhet.se

här följer några exempel på hur du kan öka din säkerhet:
•  Du ska ha minst en brandvarnare uppsatt i hemmet. Ta som 

vana att byta batterierna i brandvarnaren på 1:a advent. Kanske 
den bästa julklapp du kan ge – en ny brandvarnare med batteri 
som du hjälper till att sätta upp!

•  Det är så lätt att glömma ett litet ljus. Lämna aldrig ett rum med 
levande ljus. Den som tänder är ansvarig för att de släcks.

•  Ljusstakar av obrännbart material som sten, keramik eller metall 
fungerar jättebra om man inte dekorerar med exempelvis mossa 
och garntomtar. Allt brinner om det blir tillräckligt varmt.  
Gör istället något snyggt med tillexempel stenar, snäckor och 
glaspärlor. Levande eld i närheten av gardiner, julgranar är  
givetvis en risk.

•  Tänk på hur du placerar värmeljus. De blir mycket varma  
undertill. Även flera ljus i grupp påverkar varandra och förbränns 
fortare med flera decimeter höga lågor. 


