
Äntligen är sommaren här och vi kan njuta av den härliga solen! Passa på att vara ute och rör på dig under våra ljusa 
sommarmånader men var samtidigt försiktig så att du inte bränner dig. När det är varmt är det bra att tänka på att dricka mycket, 
äldre och barn har dessutom lite sämre förmåga att känna törst. Kom ihåg att vatten är den bästa törstsläckaren! Sommar innebär 
semester och ledighet för många, men tyvärr är det inte helt ovanligt med oinbjudna gäster då vi lämnar våra hus tomma under 
ibland flera veckor. Läs mer i Balansen om Grannsamverkan och om hur du skyddar dig mot inbrott.

Vi på Balansen önskar alla Alebor en skön sommar!
Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ Juni 2012

4 tips som gör att ditt barn 
dricker mer vatten
Visa att du tycker om att dricka vatten. 
Du kan vara ett föredöme genom att själv dricka vatten flera 
gånger under dagen. 

Uppmuntra ditt barn till att dricka vatten.
Sätt gränser för läskedrycker och saft. Ha alltid en kanna med 
vatten lättillgänglig. Gör det till en vana att endast dricka 
läsk/saft max en gång per vecka, även på sommaren.

Du kan göra det enkelt och roligt för ditt barn att 
dricka vatten. 
Vatten i flaska är ett bra sätt. Skicka med en vattenflaska i 
skolväskan eller när ni åker på utflykt/resa med familjen. 
För yngre barn som eventuellt dricker för lite kan vattenlek 
med ”kaffeservis”/mugg vara ett tips.

Tillsammans kan ni prova olika vatten.
Tillsammans med ditt barn kan ni smaka på olika vatten tex 
kranvatten med citron-, lime-, apelsin- eller gurkskivor. 
Frys in bär i iskuber, jättebra att piffa upp samt kyla ner 
dricksvattnet med. Kolsyrat vatten är också ett bra altenativ. 

Connect 
– ny kurs för tonårsföräldrar
Du som har barn i 12-17-årsåldern är välkommen till 
kursen. Vi träffas 18.00-19.30 vid tio tillfällen. Veckodag 
och plats meddelas senare. Connect ger dig inspiration, 
kunskap och nya tankar om din roll som tonårsförälder.
Vi bjuder på fika från kl 18.00. Kursen är kostnadsfri.

Vill du veta mer eller anmäla dig, 
kontakta någon av handledarna:
Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ale.se, 0303-330551, 
Madeleine Sandahl-Rehnberg, 0303-371475, 
Martin Löwendahl, martin.löwendahl@ale.se, 
0737-731161

”VissTe DU aTT”
Mellan april och oktober månad bildas 

D-vitamin i huden med hjälp av solens strålar.
andra bra källor till D-vitamin är fet fisk, 

lätt- och mellanmjölk. D-vitamin hjälper bl.a. 
till med att stärka skelettet.

Upptäck ales spännande 
och vackra natur i sommar!
I mitten av juni presenteras första delen av Ales 
natur- och kulturguide på nätet med tio platser från 
Fågeldammarna i Surte i söder till Verle Gammelskog i 
norr. Gå in på Ale kommuns hemsida www.ale.se, 
se fliken Bygga, bo och miljö/natur/naturområden.



Balansen juni 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 Jenny Sallander på mobil: 0303-37 11 97 eller mail: jenny.sallander@ale.se

Vi som jobbar med Balansen...
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Grannsamverkan inför sommaren!
så här kan du och dina grannar hjälpas åt 
om någon reser bort:
• Se till att brevlådan är tom! En full brevlåda avslöjar att ingen är hemma!
•  Vattna blommor och klipp gräsmattan! Torra växter 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, en tom soptunna 

visar att ingen är hemma.
•  Häng tvätt på varandras klädstreck. Ditt boende ska se bebott ut även om du 

inte är där!

Övrigt: 
• Var noga med att låsa ytterdörr/altandörr och att stänga fönster.
• 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 misstänkt. Vid akuta ärenden eller pågående brott ring 112.

slipp oönskat besök 
Det bästa sättet att slippa 
oönskat besök i sommar är 
att samverka med dina grannar! 
Kontakta Brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug som kommer 
hem till er en kväll, utbildar er och delar 
ut material. Att grannsamverka är ett 
enkelt sätt att skydda sitt hem, öka 
statusen i bostadsområdet och 
dessutom är det gratis!

sagt om alkohol:
alkohol är ett 
lösningsmedel...
Det löser upp familjer och 
äktenskap! Tar bort lycka, 
trygghet, framgång, intimitet och 
kärlek. Alkohol tar bort visioner, 
hopp och ekonomiska tillgångar. 
Slutligen även fysiska hälsan. 
Det enda alkohol INTE kan lösa 
är problem! 

Besök www.vakna.ale.se samt 
www.tänkom.nu för mer info kring 
alkohol och droger.


