
Vi på balansen hoppas att ni alla haft en riktigt skön jul- och nyårshelg. Kanske att det nu är dags att starta det där nya aktiva livet som man har 
tänkt på rätt länge? Eller kanske bara öka på vardagsmotionen något genom att välja trapporna lite oftare och inte ta bilen varje gång man ska 
iväg kortare sträckor. Ta hjälp av aktivitetskortet nedan, där du kan vara med och vinna en härlig SPA-helg.

Kontaktuppgifter finns på nästa sida.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsan i Ale kommun ∙ Februari 2013

MOTIONSKORT

Hjälp att komma igång!
Det är viktigt att vara fysiskt aktiv –det har vi 
hört många gånger. Men vad innebär detta för 
oss som inte vill svettas på gymmet?
Det kan till exempel vara en rejäl städning, arbete i  
trädgården, promenera, cykla, simma eller kanske leka med 
livliga barn. Det är bara fantasin som sätter gränser. Här i 
Ale säger nästan 1 av 5 att de vill bli mer fysiskt aktiva och 
behöver hjälp med att komma igång.

Vi som jobbar med kommunens folkhälsofrågor hjälper 
gärna till för att få igång fler. Vi stöttar promenadgrupper  
där man går med eller utan stavar och sedan belönas med 
fika. Vi hjälper föreningar att marknadsföra aktiviteter för  
ungdomar och vuxna, så som Sportlife samt Friskis & Svettis.

Ale är en fantastisk tillgång för de som vill vara ute i naturen, 
vi rekommenderar de elva natur- och kulturstigar som finns. 
Ta även gärna med dig cykeln på pendeln och utforska  
småvägar runt kommunen. Se www.ale.se för att få veta mer.

Även din vårdcentral kan hjälpa dig med att komma igång, 
fråga efter fysisk aktivitet på recept vid ditt nästa besök!

Passa på att ge dig ut nu när dagarna blir ljusare, för den bästa 
motionen är faktiskt den som blir av. LYCKA TILL! 

Liten dos varje dag ger mycket
Du behöver varken träna hårt eller länge för att  
förbättra hälsan, däremot behöver du göra det  
regelbundet!
Försök att röra dig minst 150 minuter i veckan så pass hårt att hjärtat 
slår lite fortare. Du måste inte göra allt på en gång, prova att dela in det 
i 10 minuters intervaller. Raska promenader, stavgång, simning och  
motionsgymnastik är exempel på aktiviteter som höjer pulsen.

Om du hellre vill motionera med lite högre intensitet, till exempel med 
löpning eller bollsport räcker det med 75 minuter i veckan för att nå 
samma effekt. Det är också bra att utöva någon form av styrketräning 
två gånger i veckan. Om du är över 65 år bör du även träna balansen. 

”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!



Balansen februari 2013. 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 på mail: kristine.arhage@ale.se

Frankeras ej. 
Mottagaren 

betalar 
portot

Ale Kommun
FRISKA TAG - satsningen

Svarspost
Kundnr 410 012 600
446 20 ALAFORS

För ett hälsosammare liv

Skriv aktivitet och datum i rutorna nedan.

Namn/adress/tel: 

  

  

Satsa 30 minuter - vinn hälsa,  
bättre ork och chans till en SPA-helg.

(Övriga priser, se Alekurien)

Skickas in senast

31/5 2013

Kristine Arhage 
Vikarierande kommundietist
kristine.arhage@ale.se

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:

Fler aktiviteter i ale kommun
Det finns flera organiserade aktiviteter i ale kommun, 
men de är kanske inte alltid så lätta att hitta till? 
Om man är intresserad men inte vet var man ska leta är förenings- 
registret ett bra ställe att börja på. Ett register som administreras av 
Ale fritid. Du når det genom att gå in på www.interforening.ale.se,  
du kan även komma i kontakt med Ale fritid genom att ringa dit på  
tel: 0303-33 00 22. Tisdag-torsdag mellan 9.00-12.00 eller 13.00-15.00.

träna gruppträning på Friskis & svettis  
samt på sportlife

För att ta del av Sportlifes breda 
gruppträningsutbud surfa in på dess hemsida, www.sportlife.se.  
Träna på Sportlife i Nol, Nödinge och Älvängen.

sportlife våren 2013

Friskis & svettis våren 2013

www.friskissvettis.se/ale

schysst picknick-alternativ
annorlunda majsplättar, från arla
Ingredienser
1 1⁄2 dl majsmjöl
1⁄2 tsk bakpulver
2 dl gräddfil
1 st ägg
1 1⁄2 dl ost riven
3 dl majskorn
2 msk olja

Till servering:
4 skivor lufttorkad skinka
1 dl Arla® gräddfil
2 msk färsk gräslök

Gör så här: Blanda mjöl, bakpulver och salt i en bunke. 
Tillsätt gräddfil, ägg, ost, majs och olja. Rör till en jämn smet. 
Låt smeten svälla en stund. Stek plättar i lite olja i plättlagg 
eller stekpanna, ca 2 min på varje sida. Servera plättarna med 
skinka, gräddfil och gräslök.

Mötesplats Förälder
Nu är det dags igen för Mötesplats Förälder 
Kom in på ditt bibliotek och få tips om hur du får till 
vardagsmaten snabbt och enkelt. Med start den 4 mars i Surte. 
Håll utkik i Alekuriren efter mer information.

Nu FiNNs Det Nya Frågor På sagostigeN!
sagostigen är en 2,5 km lång naturstig för barn, 

den finns i ekskogen, som du hittar mellan Nödinge 
och Nol, öster om rödjans industriområde.


