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AM elektriska har utfört elinstallationer 
under snart 26 års tid. Vi är i dag 25 elektriker 
som mestadels arbetar med olika renoverings 
och ombyggnads projekt i bostadsfastigheter.

Under 2018 kommer vi att starta flera nya 
spännande projekt och söker därför 3 – 4 nya 
medarbetare för projekt inom Storgöteborg.

 
Om du vill veta mer, har andra frågor eller vill 

ansöka så kontakta oss på info@amelektriska.se 
eller besök oss på www.amelektriska.se

VI SÖKER ELEKTRIKER!

ARBETSMARKNAD

VI ÄR RUSTADE FÖR VINTERN - ÄR DU?
DE ULTIMATA I X SERIEN
3X tre-stegssnöslungorna röjer 
tjock snö upp till 50 % snabbare 
än en traditionell Cub Cadet 2X 
två-stegssnöslunga

3X 
526 HD SWE

18.590:-

 
Wolf Garten  
multi-star® 

Du kan bemästra 
vinterns alla problem 

med multi-star® 
systemet. Ett skaft 

flera redskap.

PAKETPRIS -  20.900:-*
*Gäller på ett begränsat lager.  
Pris avser LT2 NS96 (ord. ca 22.895:-) 
LT NR96+snöblad: 25.895:-  
(ord. ca 26.985:-) 

LT2 NS96 
+ 

SNÖBLAD

PARTILLE SKOG & TRÄDGÅRD
Järnringen 1
433 30  PARTILLE
Telefon: 031-340 28 24
info@par lleskog.se
www.par lleskog.se

Gilla oss på facebook:
www.qctradgardsexperten.se

Öppe�der:
Måndag-fredag 7:00-18:00
Lördagar april-juni 10:00-14:00

LT2 NS96/NR96  
Mångsidig trädgårdstraktor 
från Cub Cadet. Välj med 
eller utan uppsamlare.  
Bild och paketpris gäller  
LT NS96

FRÅGA ANNELI OM HÄLSA OCH TRÄNING
Anneli Virenhem är personlig tränare och beteendevetare, och driver Active Landvetter. Här skriver 
hon inspirerande om hälsa och träning. Har du frågor eller funderingar som gäller träning eller kost? 
Maila Anneli på anneli@active-landvetter.se. 

TRÄNING & HÄLSA

D enna höst har jag och några  
  av mina kollegor haft äran att 
få jobba med fyra unga tjejer i 

projekt Livsviktigt. Jag hävdar att man 
på tio veckor kan förändra sin livsstil 
och ohälsosamma beteende. Genom 
att få redskap i hur man kommer igång 
med träning och hur man skall tänka 
när det kommer till hälsosam kosthåll-
ning kan man förändra sin  livsstil, bli 
mer aktiv och äta bättre. Detta jobbar 

vi med i projekt Livsviktigt. 
 Ella, Linnéa, Malin och Melissa sök-

te till projektet för att de ville förändra 
sin livsstil. Samtliga var inaktiva och 
två bar även på lite övervikt. Från att 
inte träna alls har samtliga börjat träna 
regelbundet, de har förbättrat sin styr-
ka, uthållighet och kondition. Två av 
tjejerna har även under dessa tio veckor 
gått ner 7 kg respektive 8,5 kg. De har 
minskat på sin fettprocent och ökat på 
i muskelmassa. Från att inte kunna göra 
en armhävning, en riktig situps och en 
burpee. Gjorde de i går  när vi hade av-
slutning 100 situps, 100 armhävningar, 
100 knäböj och 100 burpees på  knappt 
40 minuter. 

Denna förbättring lyckades de mer 
på 10 veckor. De känner sig gladare, är 
mer fokuserade på skolan, har fått bätt-
re självförtroende, de upplever att de 
sover bättre och framförallt så längtar 
de till sina träningspass. Bättre betyg än 
det kan man inte få på sitt projekt. 

Nu har de fått de redskap de behöver 
för en hälsosam livsstil och det är från 
nu upp till dem själva att ta till vara på 
den kunskapen och förvalta den på bäs-
ta sätt. 

TILL VÅREN DRAR ett nytt projekt i gång 
som vi döpt till Projekt Livsviktigt Fa-
milj. Det vänder sig till de familjer som 
känner att de har behov att får hjälp 
med en livsstilsförändring. Konceptet 
kommer att vara på samma sätt som 
med ungdomarna men denna gång bju-
der vi in hela familjen att söka till vårt 
projekt. Man kan läsa mer om det på 
vår hemsida www.active-landvetter.se.

Nu är vi inne i advent med många 

frestelser och julbord. Kom ihåg intäk-
ter och utgifter. Äter du mer än vanligt 
bör du också träna mer än vanligt. För 
att slippa tråkig viktuppgång som se-
dan kommer att kännas tung att släpa 
på när vi passerar nyårsafton.

Hoppas vi syns i träningen även i ad-
vent;)

ANNELI VIRENHEM
Personlig tränare och beteendevetare,

Active Landvetter

» De känner sig gladare, är mer fokuserade 
på skolan, har fått bättre självförtroende, de 

upplever att de sover bättre och framförallt så 
längtar de till sina träningspass. Bättre betyg än 

det kan man inte få på sitt projekt «

Projekt Livsviktigt hösten 2017


