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Lerums Livsrumsdagar, 4-13 septem-
ber, är Västra Götalandsregionens 
största enskilda folkhälsoprojekt kon-
centrerat till tio dagar.

- Ta chansen att inspireras inför 
hösten, säger projektledare Johan Ek-
lund.

Årets Livsrum – för ett gladare och friskare 
Lerum - är längre, större och mer spännande 
än någonsin. Evenemanget vänder sig till alla 
Lerumsbor på temat ”Hälsa för kropp och 
själ”.

- Helhetssynen har alltid varit vårt signum. 
I år breddar vi konceptet ytterligare och för 
på allvar in den mentala friskvården vid si-
dan av vikten av god kost, regelbunden mo-
tion, miljöfrågor och kulturens betydelse. 
Det blir mängder av föredrag, utställningar 
och prova-på-aktiviteter som kulminerar på 
torgfesten lördag 13 september i Lerum.

Cool utan alkohol
I år görs även en särskild satsning på drog-
förebyggande arbete riktat till barn och ung-
domar. Är situationen särskilt alarmerande i 
Lerum, Johan?

- Nej, så är det inte. Det är inte värre i Le-
rum än överallt annars. Men forskning vi-
sar att ungdomar dricker allt mer och i allt 
lägre åldrar. Vi vill påvisa positiva alternativ 
till att dricka sig berusad. Vi kör aldrig med 
pekpinnar, vi lyfter fram sammanhang och 
aktiviteter som är drogfria. Det kan vara mu-
sikverksamhet, idrottsverksamhet och andra 
kulturaktiviteter. Vi har alla mycket att vinna 
på om vi så bara kan senarelägga debuten för 
första berusningen ett par år.

Fortbildning för lärare
Livsrum kommer i år att erbjuda lärare i Le-
rum fortbildning i metoder för att hantera al-
kohol- och drogmissbruk bland eleverna och 
skapa dialog kring dessa frågor.

- Enligt elever i klass 9 i Sverige har 3 av 4 
föräldrar ingen koll på hur mycket deras barn 
dricker. Det är deras egna ord – och de borde 
veta. Därför kommer vi att utbilda lärare i 
ÖPP (Örebro Prevention Program), en enkel 
utbildningsmetod utarbetad av Örebro Uni-
versitet och Folkhälsoinstitutet, som skall in-
troduceras på föräldramöten med start i höst 
i årskurs 7-9. De handlar mycket om att alla 
vuxna runt barnen skall uppnå en gemensamt 
förebyggande förhållningssätt inbegripet at-
tityder, normer och gemensamma regler. Det 
fokuserar också på att nå balans i hur vi som 
vuxna egentligen gör och vad vi säger.

Livsrum till tusen
Förra årets siffror visade att över 17 000 be-
sökare aktivt medverkade under Livsrum 
2007.

- Då räknas inte alla som bara vandrar ige-
nom utställningar. I år utökar vi också med 
torgfester även i Floda och Gråbo lördag 6 
september. Det blir scenprogram och utställ-
ningar. Våra miljötorg är de största utemäs-
sorna med miljötema i regionen. Dessutom 
har vi ett mycket nära samarbete med köp-
männen i Lerum, Gråbo och Floda. De ser 
möjligheter till nya nischer och kundseg-
ment. Det skapar även positiva associationer 
till torgen i Gråbo och Floda. Även Friskis 
& Svettis, Lerums Sportcenter och Vattenpa-

Livsrumsdagarna större än någonsin
Fokus på själen samt skälen att ge ungdomar drogfria förebilder

latset med fl era håller öppet hus under Livs-
rum 2008. Vi fi nns överallt i kommunen, ler 
Johan.

Över 100 programpunkter
Livsrum 2008 innehåller över 100 program-
punkter.

Kan du nämna några spännande namn, Jo-
han?

- Professor Jan Hedner, chef för sömn-
forskningslaboratoriet på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhus föreläser om aktuell sömn-
forskning. Psykolog Titti Holmer har en 
föreläsning med titeln ”Kan man träna sig 
till lycka?”. Dessutom kommer Brita Eklund 

Livsrum 2008 har något att erbjuda alla. Livsrum tar ett bokstavligen ett helthetsgrepp inom friskvård och involverar kost, motion, hälsa, kultur, 
miljö och själslig vård. Torgfesten i Lerum lördagen 13 september är den absoluta höjdpunkten Foto: Gustav Eklund.

överläkare i geriatrik att föreläsa om hälsa på 
äldre dar, bara för att nämna några namn. 

Föreningsdagarna
I Livsrum ingår Föreningsdagarna (tre dagar) 
där alla Lerums elever i klass två och fem, 
under skoltid, får pröva på allt vad Lerums 
föreningsliv har att erbjuda – från aikido och 
bågskytte till fotboll.

- Nytt för i år är även att de får prova på kul-
turaktiviteter som teater, spela instrument, 
dans och konst. Även nyöppnade Konstfabri-
ken i Hedefors håller öppet hus för barn och 
ungdomar. Kulturupplevelser är också, i allra 
högsta grad, hälsoförebyggande aktiviteter.

Fakta Livsrumsdagarna:

Livsrumsdagarna i Lerum startade 2001 
som ett folkhälsoprojekt på initiativ av 
Folkhälsorådet där ledande politiker i 
Lerum samt hälso- och sjukvårdsnämn-
den i Västra Götalandsregionen ingår.

Livsrum 2008 fi nansieras av Västra 
Götalandsregionen, Lerums kommun 
samt partners inom näringslivet med 
huvudsponsor Sparbanken Alingsås i 
spetsen.

Projektledare och fl odabon Johan Ek-
lund har varit engagerad varje år.

            Vi vill påvisa positiva 
alternativ till att dricka sig 
berusad. Vi kör aldrig med 
pekpinnar, vi lyfter fram 
sammanhang och aktiviteter 
som är drogfria
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