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Vill du bli mer hälsosam, men vet inte i vilken ända du ska börja? 
För att hjälpa dig har vi tagit fram en bingobricka med hälsotips. 
Utmana dig själv, din släkt, dina kompisar eller dina kollegor och bli 
mer hälsosam på köpet. Sätt gärna själv upp ramar och belöning för 
hur spelet ska se ut hos dig. När du har utfört och kryssat alla upp-
drag kan du skicka in den till Madelene Warg på kommunrehab 
i Hagfors för att delta i månadsvisa utlottningar av olika priser.

Skicka in din 
bingobricka till 
madelene.warg@hagfors.se  
eller skicka som brev till 
Madelene Warg 
Geijersholmvägen 2 
683 80 Hagfors 

Läs eller lyssna på en bok
Överraska någon på 
ett positivt sätt

Se på ett bra program på TV
Gör en aktivitet som gör
dig glad

Vistas ute i naturen minst 30 
minuter under en dag

Vistas utomhus i minst 
30 minuter under en dag

Träna så att du blir svettig
2 gånger/vecka under en 
månad

Tänk tre positiva saker om 
dig själv

Gör något du aldrig har gjort 
tidigare

Dansa fuldans i 5 minuter 
en dag

Motivera någon annan till
en aktivitet

Laga en ny maträtt som du 
aldrig gjort tidigare

Sov 6-7 timmar under minst 
en natt denna månad

Drick 2 liter vatten under en 
dag

Ät en stor härlig frukost

Valfritt träningspass 
i 45 minuter eller mer

Avsätt tid för att rå om 
dig själv

Sätt upp ett mål om hur din 
hälsa ska se ut om ett år

Ät en lunch ute i naturen Gör en maträtt som du älskar

Ät minst tre frukter under 
en dag

Stavgång eller powerwalk i 
45 minuter eller mer

Lägg dig vid nio-tio tiden en 
kväll denna månad

Ring eller sms:a en vän
Styrketräna ute eller inne 
i 20 minuter eller mer


