
Vi på Balansen hoppas att ni alla haft en riktigt skön sommar, att ni känner er utvilade och redo för vardagen samt höstens utmaningar. 
För många innebär hösten en form av nystart, att komma igång. Det kanske är dags att komma igång med att börja motionera efter sommarens 
lata dagar eller att sätta ihop veckomatsedlar. I detta nummer av Balansen får du bla tips på hur du kommer igång och missa inte tävlingen 
”Vita dagar” där du har möjlighet att vinna ett fi nt presentkort!

Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ September 2012

Kom igång med att 
göra veckomatsedel! 
En veckomatsedel är verkligen att rekommendera, speciellt för 
att få vardagspusslet med arbete, dagishämtningar, 
fritidsaktiviteter osv att gå ihop. Dessutom spar man pengar!
Här kommer några tips på hur man kan komma igång:

1.  Kika gärna på butikernas reklamblad                      
Där ser du vad som är på extrapris och även få förslag på 
färdiga veckomenyer.

2.  Försök tänka på att variera veckomatsedeln           
En dag köttfärs, en dag korv, en dag soppa, en dag fi sk osv. 

3.  Tänk på att gärna variera även tillbehören           
En dag kokt potatis, en dag ris, en dag pasta osv

4. Servera färska och/eller frysta grönsaker till

5.  Om du har svårt att få tiden att räcka till              
Passa på att laga dubbel sats när du lagar mat och frys in 
hälften, eller förbered så mycket som möjligt kvällen innan 
eller på helgen när du kanske har mer tid. Skalad potatis kan 
ex förvaras i osaltat vatten i kylen till dagen efter, skalad och 
hackad lök går fi nt att förvara i plastpåse i kylen eller frysen.

6.  Samla dina favoritrecept inom varje kategori  
Köttfärs, korv, fi sk, kyckling och soppa osv. så går det        
snabbare nästa gång du ska göra en veckomatsedel.

”VISSTE DU ATT”
På samtliga bibliotek i Ale kommun kan du 
gratis låna gångstavar. Perfekt om du vill 

komma i gång och prova på stavgång!

Tillsammans för en 
schysstare träningsmiljö
– Att träna och röra sig är också väldigt bra 
för att bli en hel människa
Att ta en promenad kan vara tillräckligt för några och att 
träna inför Vasaloppet är grejen för någon annan. 
Huvudsaken är att man rör sig och hittar sin motionsform. 
Många av dagens ungdomar tränar på gym och det är 
oftast bra. Vakna, Ale Fritid och Sportlife Ale har ett 
samarbete som går ut på att träningsmiljön skall vara 
schysst. Dvs fri från doping eller andra droger. Gymmet 
skall också vara en arena där alla får plats och där 
självklara regler gäller. Läs mer om samarbetet på 
www.vakna.ale.se 

Att fundera över…
Man kan se att mobiltelefonanvändandet 
på rasterna minskar den fysiska aktiviteten.

Hur ser det ut i ditt barns skola eller på 
skolan där du arbetar?
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Kom i gång med vita dagar
För många är sommaren en tid för avkoppling och att umgås över 
god mat och dryck. Ibland kan det bli för mycket av det goda.

Tre tips till tonårsföräldrar
•  Sätt gränser Var tydlig gentemot din tonåring med att det inte är okej att         

minderåriga dricker alkohol. Barn till föräldrar som inte accepterar drickande     
före 18 års ålder dricker mindre, gör senare alkoholdebut och får mindre problem   
kopplade till alkohol.

•  Prata med äldre syskon Ett tydligt förhållningssätt kring alkohol hjälper äldre 
syskon att säga nej om de skulle bli ombedda att köpa ut. Visa att du förväntar dig 
att han eller hon är vuxen nog att ta ansvar.

•  Stå för din åsikt inför andra vuxna Tala på samma sätt med andra unga 
vuxna över 20 år i din tonårings närhet. Genom att vara tydlig med din ståndpunkt 
ger du dem argument för att säga nej till att langa.

”VISSTE DU ATT”
Total mediatid (TV, video, dator) för 

förskolebarn rekommenderas till 1 timme/dag. 
För skolbarn bör tiden inte överskrida 

2 timmar. En minskad mediatid gör att vi rör 
oss mer och det i sin tur är bra för hälsan.

Hälsospåret i Nödinge
Testa din kondidion i Hälsospåret som 
börjar och slutar vid Ale Torg. 
Där fi nns en stor informationsskylt om hur du gör på den 
högra kortsidan till höger om Handelsbanken. Spåret som är 
2,5 km är skyltat. 

Ett friskare Sverige
 –Ett friskare Ale

Ett friskare Sverige är en 
uppmärksamhetsvecka kring 

mat och rörelse som 
genomförs under vecka 42, 
den 15–21 oktober, 2012. 

Veckan ska ge inspiration för att 
äta bra och röra på sig.

Vi vill nu uppmana alla; skola, 
vårdgivare, privata aktörer, 

frivilligorganisationer etc som 
vill bidra till att sätta fokus 
på mat och rörelse och dess 

betydelse för hälsan till att delta 
med aktiviteter under veckan.

Är ni intresserade av att delta 
eller har funderingar är ni välkomna 
att höra av er till oss på Balansen.

Därför vill Vakna och Folkhälsan i Ale uppmana till 
vita dagar, dvs dagar helt utan alkohol. Dagar går som 
bekant fort och blir snabbt veckor som snart är en 
månad eller två och vips så har du varit alkoholfri ett tag. 
Förutom att du blir klarare i huvudet: tjänar du pengar, 
blir smalare och du visar för dig själv att du INTE måste 
ha alkohol i alla möjliga sammanhang. 

Du har även chansen att vinna presentkort på 
Team Sportia samt Sportlife. Gå in på www.vakna.ale.se 
så kan du läsa hur du gör för att delta.

SKADEGÖRELSEN 

ÖKAR! 
Har du 

sett något? 
Tipsa polisen

 på 114 14. 
Alla pusselbitar 

är viktiga!

Fyra bra vanor för att komma 
igång med fysisk aktivitet
1. Sätt upp realistiska mål
2. Håll motivationen uppe
3. Träna i ditt egna tempo
4. Ha kul!

vuxna över 20 år i din tonårings närhet. Genom att vara tydlig med din ståndpunkt 

ling och att umgås över 
god mat och dryck. Ibland kan det bli för mycket av det goda.

Där fi nns en stor informationsskylt om hur du gör på den 
högra kortsidan till höger om Handelsbanken. Spåret som är 

 Var tydlig gentemot din tonåring med att det inte är okej att         
deråriga dricker alkohol. Barn till föräldrar som inte accepterar drickande     

Alla pusselbitar 
är viktiga!


