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Hej!

Det här är det sjunde digitala månadsbrevet från Frivillig och hälsofrämjande enheten i Örebro kommun.
Vill du se tidigare månadsbrev hittar du dem på Örebro kommuns hemsida - Länk till tidigare månadsbrev
Vi skickar det till dig som har lämnat din e-postadress till oss. Det kommer ut en gång per månad med tips,
inspiration och information som du kan ta del av digitalt. Vill du inte ha månadsbrevet - meddela oss så tas
din e-postadress bort från sändlistan. Känner du någon som vill få månadsbrevet? På Örebro kommuns
hemsida, via länken ovan, kan man fylla i sin e-post för att läggas till i sändlistan.
Vi vill också höra vad ni tycker och tänker om det som står i breven, så hör gärna av
er till oss och berätta!
Behöver du digital hjälp så kan du höra av dig till oss, kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

OM OSS
Frivillig och hälsofrämjande enheten

riktar sig till dig som är senior, i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Du kan vända dig till oss om du exempelvis vill delta på någon aktivitet, få tips eller hjälp
att sköta din hörselutrustning, själv bli eller få kontakt med en volontär, ta del av, eller
själv vara en del av kulturutbudet för seniorer, få tips på sysselsättning och mötesplatser,
prata om hur du har det hemma – vad som får dig att må bra och få stöd för att nå dit!
Kontakt

Du når oss genom Örebro kommuns servicecenter,
019-21 10 00, välj knappval 1 och fråga efter en seniorlots.
På grund av rådande pandemi kan verksamheter som nämns i detta brev ha begränsat utbud.
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TEMADAGAR

Denna månad: Äggets dag och Världsspardagen

Äggets dag 8 oktober

Ägg är ett livsmedel som håller länge och kan användas till mycket. Ägg är så mångsidigt då det används både
till frukostar, luncher och middagar, i bakning och innehåller alla näringsämnen utom C-vitamin och
kolhydrater. Det är ett riktigt bra livsmedel att alltid ha hemma i skafferiet. Vet du om att du även kan
använda ägg som bindemedel i färg?
Läs mer om äggets förträfflighet.
Allt du behöver veta om ägg – näringsinnehåll, hållbarhet och hälsofördelar! | Land
Allt om ägg - så funkar märkningen, hållbarheten och priset | Råd & Rön
Kontrollera äggets hållbarhet med ett enkelt test.
Du kan enkelt testa äggets färskhet genom att lägga det i
vatten. Om det flyter upp till ytan är det gammalt, om
det sjunker helt till botten är det färskt, om det lyfter
litegrann håller det på att bli gammalt men går
fortfarande att äta. Genom att förvara äggen med den
trubbiga änden upp i sin förpackning förbättrar du
hållbarheten. Äggtestet - YouTube

Hur kokar man det perfekta ägget?
Det finns många åsikter om hur det perfekta ägget ska
vara. Här kan du se vilka koktider du ska använda för att
få ägget så som du vill ha det.
Konsten att koka ägg | Mat.se
Pochera ägg – Tareq Taylors enkla tips | Aftonbladet
Myter om ägg.
Det finns en hel del myter om ägg, exempelvis om
kolesterolets betydelse. Här kan du läsa mer;
Innanför skalet – 7 myter om ägg | Elle
9 vanliga myter om ägg | Mitt kök
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Här kan du läsa ännu mer fakta om ägg.
Svenska Ägg - Frågor och svar om ägg
Kronägg - Lär dig mer om ägg
Stjärnägg - Äggskola
Alsbo ägg - Nyttig fakta om ägg
Äggbodar Örebro
Vill du köpa lokalt producerade ägg så ser du här en karta med äggbodar i Örebro. Äggbod – Google Maps
Två av gårdarna har även hemsidor där du kan läsa mer;

Stjernsunds Gård - I vår butik hittar du livsmedel, ägg, smådjursfoder, inredningsdetaljer och mycket annat.
Ägg och nötkött produceras här på gården. Vi har även många produkter från lokala producenter.

Berga Skafferi - Berga Gård - Välkommen till Berga Skafferi, gårdsbutik och café mitt på Närkeslätten. Här
kan du handla lokalt producerad mat och dryck från Örebro län samt ta en fika i lantlig miljö.

Äggrecept från Köket.se, Coop, Ica, Willys och Hemköp
Det finns mängder av recept med ägg, bland många andra kan nämnas ingefärsglass, rika riddare, ramensoppa
och broccoligratäng. Här ser du receptlänkar från de större livsmedelskedjorna.
Ägg | Köket.se
Äggrätter | Coop
Ägg recept | ICA
Äggrecept på YouTube | Willys
Recept för matälskare | Hemköp
Om du ska ersätta ägg på grund av exempelvis allergi så får du tips
här vad du kan använda istället. Så ersätter du ägg | Allergia
Färg som är gjord på ägg.
Ägg används som bindemedel i färgen som heter äggoljetempera.
Den är fri från tillsatser och lösningsmedel och används vid målning inomhus.
Du kan blanda den själv eller köpa färdigblandad.
Hos byggnadsvårds-och färgbutiken Ovolin i Karlslund kan du köpa både pigment och färdigblandad
äggoljetempera. Äggoljetempera produkter | Ovolin
Du kan även köpa pigment och blanda själv från Fjugestaföretaget Av jord - avjord.se
Även här kan du läsa om att måla med äggoljetempera. Att måla med äggoljetempera | Norrgavel
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Världsspardagen 31 oktober

Världsspardagen infaller 31 oktober och utropades 1924 av den första internationella sparbankskongressen
för att belysa sparandets potential att bidra till trygghet och frihet. Det är inte tänkt att vi ska spara mer än
någon annan dag på året just denna dag, utan syftar på att reflektera kring hur vi använder våra pengar.
Det finns mycket information om sparande på internet och olika sätt att spara på. De kan kombineras med
varandra; ett sätt är att minska sina utgifter, ett annat är att spara i aktier.
I tidningen Svenska Dagbladet kan du läsa en artikel om sparande; Bästa råden kring ditt sparande | SvD
Här kan du se fler sidor som skriver om tips för att spara och leva billigare
100 spartips i vardagen | Pengar.se
15 tips för att leva billigare | Sveriges Konsumenter
Spartips | Aktieskolan.se

Aktiespararna är med cirka 70 000 medlemmar världens största medlemsorganisation för personer som vill
spara framgångsrikt i aktier och fonder.
I bloggen RikaTillsammans kan du varje vecka få konkreta tips, råd, inspiration och verktyg för din
privatekonomi.
En annan stor aktieblogg är Samuelssonsrapport.se
De skriver på sin hemsida att deras resultatbaserade tradingtips och investeringsidéer är anledningen
till att de idag har flera hundra medlemmar samt att deras utbildningar och antal läsare växer år efter år.
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Olika aktörer finns till hands för den som vill få hjälp att strukturera upp och planera sin ekonomi
•

•
•

EKSAM - Eksam är en ideell förening med tre anställda personer som har olika bakgrund men alla är
utbildade socionomer. Föreningen erbjuder stöd och råd kring privatekonomi för dig som bor i
Örebro kommun och rådgivningen som erbjuds är kostnadsfri. Man kan komma till dem för att få
stöd med att planera och strukturera sin ekonomi och även för rådgivning om man har skulder.
Örebro kommun: Budget- och skuldrådgivning - är till för dig som vill ta kontroll över din ekonomi.
Rådgivningen är kostnadsfri, inga register förs över besökare och du kan vara anonym.
Konsumentverket: Budgetkalkylen - Behöver du hjälp att få koll på din ekonomi kan du använda dig
av Konsumentverkets budgetkalkyl. Kalkylen är ett sätt att få en bild av läget och vad som passar bäst
för just dina behov.

YouTube filmer om ekonomi och sparande
Enkla tips för en bättre vardagsekonomi
Att göra en budget
Hur gör man en budget?
Så kommer du igång med aktier
Tid och pengar
Spara i aktier
Avanza och Nordnet är två stora nätmäklare - specialiserade på att bedriva aktiehandel åt kunder uteslutande
via nätet. Du kan också spara i aktier via bankerna men nätmäklarna rekommenderas av experter då
nätbankerna som är specialiserade på aktiehandel är så mycket bättre. De har helt enkelt mycket bättre
courtagenivåer och färdiga lösningar för dig som småsparar i aktier. Källa: Aktiekunskap.se
Jämför nätmäklare 2021 | Aktieskolan.se
Välkommen till Avanza
Välkommen till Nordnet
Appar för sparande
Här kan du se ett test av olika appar som man kan använda för att
sparandet ska bli enklare, roligare eller mer överskådligt.
Bästa sparappen 2021 - Stort test - Parapedia

Foto: Scandinav, Ulf Huett Nilsson/Scandinav, Ulrika Kestere/Scandinav, Glenn Viksten/Scandinav,
Johnér/Scandinav, Josef Eliasson/Scandinav
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