


Lite historia utmed stigen...

Häljadalen
Häljadalen är ett tidigare namn på en fastig-
het i området, på fastigheten finns det en 
dal. Det kan även uttalas Helgesdal, namnet 
Hälje är i dag Helge. Det här naturområdet 
förvaltas av Marks kommun och är en ravin 
med lokal avskildhet, imponerande lövträds-
vegetation, intressanta botaniska värden samt 
rikligt fågelliv. Tillgången på vatten i ravinens 
botten är värdefull för såväl växter som djur. 
Området används bland annat av skolklasser 
för naturstudier.    

Ännagården – hamlade träd
Löv har använts som foder till husdjuren ända 
sedan stenåldern och var relativt vanligt in på 
förra seklet. När träden topphuggs (”hamlas”) 
och grenar regelbundet skördas, får träden 
ett mycket typiskt utseende – som man kan 
se hos träden runt Ännagården. Ofta bildas 
håligheter och naken ved som utnyttjas av 
många vedlevande insekter, hålbyggande fåg-
lar och fladdermöss. Den grova och solbelysta 
barken är också en viktig livsmiljö för skydds-
värda lavar och mossor. 
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Kost, motion, rökning och stress är faktorer som påverkar 
din hälsa och livskvalitet. Ibland kan små förändringar i 
din livsstil ge stora resultat.  Att regelbundet promenera 
på Hälsans Stig är första steget mot en sundare livsstil. 

Vi erbjuder ett flertal aktiviteter för ett hälsosammare 
och rikare liv. Motion, både på golv och i vatten, samtals-
grupper, kost, rökavvänjning, stresshantering och före- 
läsningar bland mycket annat. Vi erbjuder också kurser i 
hjärt-lungräddning. Kom med du också och bli medlem!

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att hjärt- och lung- 
sjuka personer och deras anhöriga ska kunna leva ett 
så bra liv som möjligt. Vi informerar, ut bildar och enga- 
gerar oss i hälso- och sjukvårdsfrågor såsom rätten till 
kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av 
bostadsort, kön och ålder.

Kontakta oss för mer information:

Telefon: 08-55 606 200

E-post: info@hjart-lung.se 

  

Livsstil – en hjärtefråga


