
Nu är det höst och vintern är snart på ingång. I detta nummer av Balansen får du bland annat förslag på trevliga utomhusaktiviteter i vårt 
närområde i Ale som du kan hitta på tillsammans med familjen eller vänner.  Vi ger också tips på roliga hemsidor att besöka. Du får även 
information och kontaktuppgifter till olika former av stödverksamheter i framförallt Ale kommun.

Ett nyhetsbrev som rör folkhälsa och social hållbarhet i Ale kommun ∙ höst/vinter 2015

Mötesplats Spinneriet
Med fokus på kreativitet, kultur, idrott, entreprenörskap 
och framtida drömmar, för ensamkom-
mande flyktingungdomar och 
andra unga, vill Mötesplats 
Spinneriet främja attityd-
förändringar, möten och 
utbyten med männ-
iskor, föreningar 
och företag i Ale 
kommun. Målet 
med Spinneriets 
arbete är att erbjuda 
nyanlända snabbare 
språkutveckling, 
bättre studieresultat 
och början till ett 
kontaktnät som leder 
till framtida arbete.  

Mötesplatsen anordnar aktiviteter 
i samverkan med exempelvis föreningar för de ensam-
kommande ungdomarna som bor på Spinneriets Ung-
domsboende och Asylboendet Vallmon. Det är mycket 
kul som händer! Tillsammans med fotbollsklubben 
Ahlafors IF har det startats öppna fotbollsträningar där 
ingen förkunskap krävs. Det har även satts igång läx-
hjälp med unga och volontärer, genomförts en festival, 
konstprojekt, åkt på läger, haft olika företagsluncher och 
kommunens näringslivsgala. 

Spinneriet söker volontärer 
Mötesplats Spinneriet främjar möten mellan nyanlända 
ungdomar och etablerade Alebor. Vill du stötta en med-
människa? Det finns många sätt att hjälpa till på. Vill du 
komma på språkkafé? Vill du bli Ale-guide, familje-guide, 
läx-guide, körkorts-guide, jobb-guide, fotbolls-guide? 
Har du andra idéer eller vill du veta mer? Gammal som 
ung – har du några timmar över i månaden är du varmt 

välkommen att kontakta projektledare Anna Rådvik! 

 E-post: anna.radvik@ale.se
Mötesplats Spinneriets 

besöksadress: 
Fabriksvägen 2 

Alafors

För att få den senaste 
informationen om 
hur du kan stötta 
som volontär kan du 

följa Mötesplats Spin-
neriets facebooksida: 

www.facebook.com/
Mötesplats-Spinneriet

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter 
och berätta vad du vill stötta med, så hör rätt person 
av sig till dig. 
telefon: 0303-33 00 00, 
e-post: kommun@ale.se

På Ale kommuns hemsida kan du läsa mer om 
ytterligare sätt du kan stötta våra nyanlända: 
www.ale.se

”Kan verkligen rekommendera alla att gå på  
språkkafé. Så många fantastiska människor man 

 träffar. Vågar man bara öppna sin dörr lite på glänt för 
någon som nyss har kommit till vårt land, 

så öppnar sig en helt ny värld!” 
Volontären Carolina Kristell, Älvängen

Malin Sjöman
Folkhälsoplanerare
malin.sjoman@ale.se

Utvecklingsavdelningen 
Tidiga Samordnade Insatser

Vi som arbetar med Balansen:



–  Besök oss på Facebook.  
Mötesplats förä lder i Ale !

BEHÖVER DU STÖD I VINTER?

MiniMili
Behov av stöd i vinter?
Verksamheten MiniMili vänder sig till ungdomar upp 
till 25 år med risk-/missbruk och deras familjer. 
MiniMili har öppet alla vardagar 08.00 – 16.30  
(övrig tid efter överenskommelse). Under julhelgerna 
(21/12- 8/1) har MiniMili stängt, men nås på telefon. 

Kontakt MiniMili
Telefon: 0725-62 48 83

VAKNA – Kroppen, knoppen & ideal
Schyssta gym Ale bjuder in till föreläsning med Mia Bör-
jesson om ideal, självbild och självförtroende.
Helt kostnadsfritt, ingen anmälan. 

Hur kan unga bli världsmästare 
i sina egna liv?
Tisdag 15 december 
18.30 – 20.30

Föreläsningen vänder sig främst till tonåringar  
och föräldrar, men alla intresserade är välkommna.

Teatern,  Ale Kulturrum

Kontakt: Thomas Berggren 
E-post: thomas.berggren@ale.se 
Telefon: 0704-32 02 20

Facebook – ”Mötesplats föräldrar i Ale”
Facebooksida där du hittar ett urval av information och 
tips på aktiviteter för föräldrar i Ale kommun. 
In och kika! 

Retoy – Lek dig till en bättre värld
Retoy använder leken och leksaker för att på ett kul sätt 
medvetandegöra både barn och vuxna om hållbar kon-
sumtion, barnkonventionen och att vi tillsammans kan 
leka oss till en bättre värld genom att byta, låna, skapa 
och ge! 

Besök deras hemsida för mer 
information: www.retoy.se 

Självmordslinjen – ny telefonlinje
Sveriges första suicidpreventiva stödlinje, som ska före-
bygga självmord och hjälpa människor som mår psy-
kiskt dåligt. Självmordslinjen drivs av den oberoende 
ideella föreningen Mind. Du kan chatta med volontärer 
och även ringa, dygnet runt, alla dagar i veckan. Fören-
ingen Mind arbetar även med stöd till äldre personer 
som mår psykiskt dåligt, detta genom Äldretelefonen; 
en stödtelefon för äldre som behöver någon att prata 
med. Samt stöd särskilt utformat till föräldrar som är 
oroliga för sina barn- Föräldratelefonen.

Självmordsl injen: 90 101 
Öppen dygnet runt
Äldre te le fonen: 020–22 22 33 
Öppen vardagar 10.00–15.00
Föräldrate le fonen: 020–85 20 00 
Öppen vardagar 10.00–15.00

 Läs mer om Mind och deras 
verksamhet på: www.mind.se

Hit ta kontaktuppgi fter t i l l passande 
stödverksamhe t i ”L ivslotsen” 

www.ale.se/folkhalsa

Familjehuset
På Familjehuset i Alafors kan du få stöd i att för-
ändra din familjesituation. Det kan till exempel 
handla om att föräldrarna upplever 
svårigheter med att sätta gränser, 
känner oro för sitt barn eller att man 
bråkar mycket inomfamiljen. 
Familjehuset är till för familjer 
med barn upp till 20 år.

Familjehuset fokuserar på:
✔ Familjens egen önskan om förändring i familjen
✔ Hitta och stärka det som fungerar
✔ Våga pröva och utforska nya förhållningssätt              
     mellan familjemedlemmar

För mer information om Familjehusets olika 
verksamheter titta i Livslotsen som finns på: 
www.ale.se/folkhalsa 
Eller ring: 0303-33 07 53



Tipspromenad i Ekskogen
Det finns en härlig tipspromenad att gå med sina 
barn i Ekskogen strax utanför Nödinge. Ekskogen 
ligger vid Rödjan mellan Nödinge och Nol. Här 
har Ale kommun och 
Alebyggen märkt 
ut naturstigar i den 
vackra terrängen. 
Den blå slingan kall-
las Sagostigen och 
är cirka 1,4 km lång. 
Längs stigen finns 
en tipspromenad.

Trevliga familjeaktiviteter i Ale
Vad kan vara skönare och mer rogivande än en  
picknick i skogen eller vandring på öppna fjäll och 
landskap? Barn uppskattar att vara utomhus och en 
stor fördel med många utflyktsmål i Ale är att det är 
gratis. Det kostar inget att ha en picknick i skogen.

Vättlefjäll 
Ett vackert naturreservat och omtyckt utflykts- och 
friluftsområde med sina skogar och sjöar. Damme-
kärr i Nödinge är kommunens största motionscen-
tral, därifrån utgår många leder och spår. Vintertid 
finns här elljusspår med snökanon för dem som 
vill åka längdskidåkning. Utförsåkarna söker sig 
till Alebacken i Alafors som har elbelysning och 
kanonsnö.

Besök Alebackens hemsida för mer information: 
www.alebacken.nu

Stugåsberget-hällristning
Ett spännande utflyktsmål är fornlämningen i 
Skepplanda! Den tre meter långa skeppsfiguren på 
Stugåsbergets sydöstra sida är länets största hällrist-
ningsfigur. Läget på en nästan lodrät, 10 meter hög 
bergvägg är ovanligt. 

Svandammarna i Surte
Fågeldammarna, som sjöarna även ofta kallas i  
folkmun, är ett trevligt utflyktsmål för familjen. 
Svandammarna har både vilda och tama fåglar. 
Svandammarna är tillgängliga året om och de båda 
sjöarna hålls isfria på vintern. Här finns parkerings-
platser i anslutning till sjöarna och runtom finns 
handikappvänliga promenadstråk. Det finns också 
en grillplats som kan användas av besökare  
(ved finns). 

Ale Discgolfcenter
Även kallat frisbeegolf, är en idrott och rekreations-
sport som lockar allt fler utövare. Som namnet 
antyder är reglerna lika bollgolfens men istället för 
boll och klubba kastas en frisbee, och istället för 
hål används korgar som mål. 

Discgolf i Ale erbjuder en varierande natur med 
lantlig gårdsmiljö, vacker ekskog, djup granskog, 
spännande höjdskillnader, vattendrag och fornmin-
nen.

Upp till 16 år är det gratis, ett dagskort ungdom  
(16-18år), student, pensionär kostar 30 kr och ett 
dagskort vuxen 50 kr. Vissa av banorna är öppna 
året runt.

Hitta hit: Ale Discgolfcenter 
Snäckebäcken 105, Nol
För mer information: 
www.facebook.com/AleDiscgolfcenter

Tips på återhämtning
Vi behöver alla balans mellan aktivitet och vila 
i vår vardag. Skola och fritidsintressen tar en 
stor del av barns tid. Det är viktigt att ibland 
kunna varva ner och samla kraft. Sömnen är vår 
viktigaste källa till återhämtning. Även under 
dagen behöver kroppen och framför allt hjärnan 
stunder av återhämtning och vila. ”Slötittande” på 
tv eller surfande på nätet tror vi många gånger är 
återhämtande, men det aktiverar i stället hjärnan. 
Här är en andningsövning du kan prova på 
hemma tillsammans med dina barn.

Andningsövning - Ballongen
Andningen är grunden till all  
avslappning. Genom att göra barn 
medvetna om sin andning har de lättare 
att vara här och nu i sin egen kropp. Att 
andas djupt gör att pulsen och stressnivån 
sjunker, muskelspänningar släpper och 
kroppen syresätts bättre. Ballongövningen 
kan göras när och var som helst både lig-
gande, sittande och stående. I början är det 
bra att göra övningen liggande. 

Låt händerna vila på magen. Andas med långa 
och djupa andetag. Känn hur händerna lyfts 
och sänks när du andas. Föreställ dig att magen 
är en ballong som fylls med luft när du andas in... 
och töms på luft när du andas ut... Andas in så att 
ballongen blir full av luft... och ut så att ballongen 
töms helt på luft... Fortsätt att andas med långa 
djupa andetag.

Viste lse i naturen, mot ion, goda 
re lat ioner och hobbyer ger oss också 

återhämtning och energ! 

För mer information och fler avslappningsövningar 
besök: www.folkhalsan.fi/sv och klicka vidare till 
”Skolbarn, sömn och återhämtning”



Granola
1 liter

Använd dina favoritfrukter/bär och prova att  
smaksätta den med lite kanel eller kakao. 

Ingredienser:
• 2 dl blandade frön, t ex linfrön,  

solrosfrön, pumpafrön
• 4 dl havregryn
• 1 1⁄2 dl dinkelpuffar
• 1 dl hackade blandade nötter
• 1 krm salt
• 2 msk flytande honung
• skal och saft av 1 citron
• 1 dl vatten
• rapsolja eller smör & rapsolja-spray
• 1⁄2 dl torkade bär, t.ex. blåbär
• 1⁄2 dl torkat äpple

Gör så här:
Sätt ugnen på 175°. Blanda frön, havregryn, dinkel-
puffar, nötter och salt. Lägg på en plåt med bakplåts-
papper. Ringla över honung. Pressa över citronsaften, 
spara det rivna skalet till senare. Tillsätt vattnet och 
blanda runt. Spraya smör & rapsolja över grynbland-
ningen. Rosta i mitten av ugnen ca 45 min. Ta ut plåten 
och rör om efter halva tiden. Tillsätt citronskal, blåbär 
och äpple. Vänd runt och låt stå minst 30 min i efter-
värmen. Låt granolan svalna och förvara i en burk med 
tättslutande lock.

Balansen november 2015. 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 Malin Sjöman på tel: 0704-32 07 11 eller på mail: malin.sjoman@ale.se

Älvbarnens Familjecentral i Bohus
Till Älvbarnens Familjecentral är alla föräldrar med 
barn upp till sex år i Ale välkomna. På Baby Café och 
Öppen Förskola erbjuds du som förälder att tillsam-
mans med ditt barn och andra leka, pyssla, sjunga 
och umgås. På Öppen Förskola finns en förskollä-
rare och en familjebehandlare på plats. Familjecen-
tralen samarbetar med Barnmorskemottagningen 
och Barnavårdscentralen. Till Öppen Förskola och 
Babycafé kommer du när det passar dig och ditt 
barn, ingen tid behöver bokas. 

Pappaträffar. Frågor 
kring föräldraskapet 
diskuteras tillsam-
mans med Peter 
Breife som är 
föräldrautbildare. 
Varje träff är fristå-
ende och de är gra-
tis men föranmälan 
till Peter krävs – först 
till kvarn gäller!

För anmälan och mer info: 
peter.breife@comhem.se
Eller ring: 0707-80 64 15

Sagostund 19/11 och 3/12 
Bibliotekarie läser sagor för barnen. 

Pappaträf f 1/12 kl . 17.30–19.00
Peter Breife, föräldrautbildare och författare till 
”Metodbok för pappagruppsledare”.

Tematräf f 3/12
Pernilla Hansson, tandhygienist 
”Hur tar vi hand om våra barns tänder?”

För mer information besök: 
www.facebook.com/Älvbarnens-Familjecentral  
Eller ring: 0704-32 05 90

Måndag kl . 10.00–14.00 Öppen Förskola för barn 0-6 år (sångstund kl. 11.15)Torsdag kl . 10.00–12.30Babycafé, för barn 0-1 år (sångstund kl. 11.15)Torsdag kl . 12.30–15.30 Öppen Förskola för barn 0-6 år

Nyttig & god frukost
Du har säkert hört att frukosten är dagens viktigaste 
mål – och det är sant! Här får du förslag på ett lite  
nyttigare och gott alternativ att ställa fram på 
frukostbordet. 


