
Framför dig har du nyhetsbladet balansen. Detta kommer att 
delas ut ett par gånger om året till samtliga hushåll i Ale.  
Vi som gör Balansen arbetar med folkhälsofrågor i Ale Kommun. 
Vår ambition är att ge dig en blandning av information,  
inspiration och tips kring frågor som rör folkhälsa.  
Om du har någon synpunkt eller själv har önskemål om  
innehållet är du välkommen att höra av dig.
Se kontaktuppgifter på nästa sida

Att hålla balansen
Det gäller att hålla balansen –men ack så svårt det är! 
Eller kanske det aldrig går att riktigt hålla balansen – när livet hela 
tiden går upp och ner, som en gungbräda; balans i det man äter, 
balans i föräldraskapet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan 
sömn och vakenhet. Ja, listan kan göras hur lång som helst.

Barn och 
fysisk 
aktivitet
Barn mår bra av att 
vara fysiskt aktiva 
varje dag!
Förskolebarn 
behöver minst 2 
timmar och skolbarn 
minst 1 timme. 
Studier visar även att 
mer idrott på schemat 
ger eleverna högre 
betyg i grundskolan.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ Maj 2012

Gå på
skattjakt!
Ett roligt sätt att 
röra på sig är 
geocaching. 
Som går ut på att 
hitta skatter som 
andra gömt, både i 
städer och i naturen. 
För att hitta skatterna 
används en GPS. Läs 
vidare på exempelvis 
www.geochaching.se

”Visste du Att”
4-åringar i snitt 
dricker ungefär 

1,5 liter läsk eller 
saft och äter glass 

2-3 gånger per 
vecka?

Furulunds-
dagen 
– En dag i
hälsans tecken
24 maj  10.00-13.00
Stavgång, boul, 
tipspromenader, 
5-kamp, lotterier 
och underhållning.

PromeneraMeRA
Hålanda
Start: Hålanda Bygdegård       
Måndagar kl 19.00
Hålanda IF

skepplanda
Start: simhallen
Måndagar kl 19.00
Hålanda Sim & Trim

Kilanda
Start: Kilanda skola
Måndagar kl 19.00
Kilanda IF 

Ryd 
Start: Ryds Missionshus
Måndagar jämna veckor kl 9.30
Ryds IF

Älvängen
Start: Apoteket, Älvängen
Torsdagar kl 10.00
PRO Ale Norra. 

Start: Smyrnakyrkan
Måndagar kl 10.00
Alebygdens RPG-förening

Alafors
Start: Kiosken, Alafors
Måndagar kl 10.00 Alafors IF

Start: Furustugan
Måndagar kl 9.00 
Onsdagar kl 9.00 Ale 90 IK 

Nödinge
Start: Dammekärr
Måndagar kl 10.00 
SPF Alebygden 
Start: Apoteket, Nödinge
Tisdagar kl 10.00
Finska föreningen

Bohus
Samling: Bohus servicehus
Tisdagar kl 13.30
PRO Surte Bohus

Fredagsvandringar
Samling vid:
• Järntorget, Älvängen 
• McDonalds, Nödinge 
• Södra p-platsen, Bohus

Samling på samtliga platser 
kl 9.20. Ta gärna med fika
SPF Alebygden



Balansen Maj 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

Frågor och svar om nattvandring i Ale 
Varför ska man 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. 

Hur ofta vandrar man?
Ju fler man är som turas om att nattvandra, ju mer sällan behöver man gå. Finns det 
många nattvandrare kan man gå ut på fredag och lördag kvällar året om, medan orter 
som har färre nattvandrare kanske endast går ut på sk ”riskhelger” så som 
skolavslutningar, Valborg etc. Förhoppningen är att man ska vara många så att man kan 
gå ut ofta, men att man ska turas om i grupper, så att ingen känner att den behöver vara 
ute så ofta.

Vart går man?
Man går ofta runt i de centrala delarna av samhället. På busstorg, runt skolor, 
fritidsgårdar och ställen som gärna blir tillhåll. Ibland kan nattvandrarna få tips om att 
det är en fest nån stans och då kan man vandra i närheten av den.   

Hur länge brukar man gå på natten?
Så länge man känner att det behövs. Många föreningar tycker det är bra om man är ute 
till sista nattbussen kommit från Göteborg eller tills man vet att en fest är slut.  

Får man något för uppdraget?
Det är helt ideellt så man får inget betalt. Men man får många trevliga kontakter, man 
får se verkligheten som ungdomarna i samhället lever i, man får frisk luft och motion. 
Kommunen brukar uppmuntra med en kick off  varje år, det kan handla om någon form 
av utbildning eller en uppmuntrande gåva.

Hur länge varar uppdraget?
Så länge man själv vill. Man är fri att komma och gå som man vill.

Kom med och NAtt-
VANdRA! du behövs! 
Oavsett var du bor i Ale är du  
välkommen att vara med och nattvandra. 
Genom att vara nattvandrare 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 våra 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.

Kontakta Charlott Klug 0303-33 01 21

ett friskare sverige
 –ett friskare Ale
Vi som jobbar med  

hälsofrågor vill ge inspiration 
och kunskap för att aleborna 
ska äta bra och röra på sig. 

Därför engagerar vi oss 
i en temavecka om kost  

och fysisk aktivitet, 
”Ett Friskare Sverige 

– ett friskare Ale” 
i mitten av oktober (v 42).  
Nu börjar planeringen och  
vi välkomnar tips och ideér 
från enskilda, föreningar,  

skolor och andra för att lyfta 
dessa frågor.

Kontaktpersoner: 
Jenny Sallander,

 jenny.sallander@ale.se 

Birgitta Fredén, 
birgitta.freden@ale.se 

Vi som jobbar med Balansen...

Jenny Sallander
Komundietist
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


