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Se över ditt pensionsspar

✓ PPM val
✓ Kostnadsfri genomgång av familjens
 försäkringar.
✓ Vi går tillsammans igenom det nya 
 pensionssparandet dvs., inkomst 
 pension, premiepension, avtalspension, 
 samt privatsparande.

Reimond Ardner

Avsätt ca 1 timma. Du bestämmer vad som 
känns viktigast att gå igenom.
Vi träffas hos er dag/kvällstid du bestämmer!

Få 500 kr
i friskvårdsbidrag!

Gäller
1/3 - 
30/4

När du bestämt dig för att pensionsspara i 
Folksam är det smart att leva ett aktivt liv. Så att 
du som pensionär kan ha glädje av pengarna.
Därför får du som startar ett privat 
pensionssparande 500 kr i friskvårdsbidrag.

0705-14 89 46
0303-74 69 65 Konsumentkontakt 0515-77 78 79  www.helapharma.se  Bringwell Company

Gör som IFK Göteborg – ät Mivitotal.

Fem gånger har Mivitotal blivit utsett till årets
kosttillskott, senaste tillfället var 2006. Det är
naturligtvis ingen slump. 
– Laget är piggare på morgonen numera och
slipper ovälkomna avbrott i träningen, säger
IFK Göteborgs fystränare Jonas Hellberg.
Många av spelarna i IFK Göteborg har varit
Mivitotal trogna i flera år. 
Vi vet hur viktigt det är med en bra hälsa. Och
särskilt för våra landslagsmän, de slits ju mer.
– Jag har bara det bästa att säga om Mivitotal.
Jag vet att alla sover bättre, de känner sig mer
avslappnade – och framförallt känner de sig
piggare och har mer ork, säger Jonas Hellberg.
Mivitotal är ett kosttillskott som har funnits på
den svenska marknaden sedan 1992. Det inne-
håller aminosyror, vitaminer,
mineraler och spårämnen. 
Det är ett komplett och välba-
lanserat tillskott. Och det bästa
av allt: Det är perfekt för elit-
idrottsmän – men det är lika
utmärkt för vanliga Svenssons
som vill känna sig piggare, orka
mer och som sätter värde på en
god och frisk hälsa. Det är helt
enkelt till för alla.

Mivitotal finns i din 
närmaste hälsobutik.

Annons

Håll dig frisk 
– orka mer!

UTFÖRSÄLJNING!
Massor av billiga gardiner, 
modetyger ocg sytillbehör!
Gardiner fr. 10:-/m

Modetyger fr. 25:-/m

Indisk bommul fr. 15:-/m

Paneler fr. 40:-/par

Panelhängare 40:-/par

REALTOR AB 070-669 51 67

Vaxduk fr 25:-/mVaxduk fr 25:-/m
3-dels3-dels

bäddsetbäddset
100:-100:-

StuvarStuvar
halva priset!halva priset!

Måndag 2 april kl 10-18, Tisdag 3 april kl 10-16

ALAFORS MEDBORGARHUS

NOL. Hon flyttade till 
Åtvidaberg i Öster-
götland, men längtade 
hem.

Nu har Lena Nilsson 
öppnat egen mottag-
ning, RekreationsRum-
met, i Nol och erbjuder 
alternativa behand-
lingar för människor 
som hamnat i obalans.

– Det finns enkla 
metoder för att få krop-
pen och själen i balans, 
men det kan vara svårt 
att hitta dem, säger 
Lena Nilsson.

Lena Nilsson är alebo i grun-
den och uppvuxen i Nol. 
Under sitt yrkesverksamma 
liv har hon bland annat arbe-
tat inom vård- och omsorg. 
1999 blev hon färdigutbildad 
själavårdare.

– Jag har träffat på så många 
människor genom åren som 
har stressrelaterade problem. 
Det är dessvärre en utbredd 
folksjukdom idag, säger Lena 
och fortsätter:

– Jag tror att alla känner 
någon i sin bekantskapskrets 
som har utbrändhetssyn-
drom. Det vanliga är att dessa 
personer besöker en distrikts-
läkare, blir ordinerad medicin 
och sjukskrivning. Det gäller 
dock att komma tillrätta med 
problemet och då är alterna-
tiva behandlingar ett utmärkt 
sätt. Jag jobbar mycket med 
taktilmassage, reiki, medita-
tion och naturligtvis också 
stödsamtal.

Hur känner man om 
kroppen är i obalans?
– Det gäller att man är ärlig 
mot sig själv. Du tappar livs-
glädjen och lever bara för att 
du måste. Många lever med 
ständig stress med adrena-
lin och då får inte magen den 
blodtillförsel som den behö-
ver. Ett vanligt symtom är att  
man har svårt för att varva ner 
och svårt för att sova, förkla-

rar Lena Nilsson.
Lena ser sig själv som en 

guide till ökat välbefinnan-
de, men hävdar samtidigt att 
samarbete med patienterna är 
a och o.

– Det är viktigt för att 
kunna uppnå ett gemensamt 
mål, säger Lena.

Du arbetar mycket med 
taktilmassage, vad är det?
– Du stimulerar huden och 
går inte ner i musklerna, vilket 
är fallet med klassisk massa-
ge. Oxytocinet stimuleras av 
beröring, kroppens så kall-
lade lugn-och-ro-hormo-
ner. Genom respektfull, om-
tänksam och lyhörd massage 
av huden hjälper man krop-
pen att hitta jämvikt i dagens 
stressiga samhälle, säger Lena 
Nilsson.

Förra helgen invigde Lena 
Nilsson sitt mottagningsrum i 
före detta Arbetsförmedling-
ens lokaler i Nol.

– En lyckad premiärhelg 
som resulterade i ett flertal 
behandlingar. Fortfarande är 
det mestadels kvinnor som 
söker sig till denna behand-
ling, men man kan skönja 
en förändring i att även män 
börjar bli mer och mer med-
vetna om hur viktigt det är att 
lyssna på kroppens signaler, 
avslutar Lena Nilsson.

Förra helgen öppnade Lena Nilsson sin mottagning RekreationsRummet i Arbetsförmedling-
ens före detta lokaler i Nol. Taktilmassage är en av de behandlingsmetoder som Lena använ-
der sig av.

Guiden till ökat välbefinnande
– Lena Nilsson kan metoderna för att komma i balans

LENA NILSSON
Ålder: 45.
Bor: Älvängen.
Familj: Fyra barn, tre döttrar och 
en son.
Fritid: ”Jag läser, går gärna ut i 
naturen. Jag gillar att träffa männis-
kor, jag har en stor släkt och en stor 
vänskapskrets som jag umgås med.”
Senaste lästa bok: ”Den bok jag läser 

just nu heter Levande bilder från 
andevärlden av Lena Raneberg.”
Favoritmusik: ”Sånt man blir glad 
av. Pop och rock gillar jag. Jag älskar 
att dansa, gärna bugg.”
Äter helst: ”Då blir det husmans-
kost, gärna potatis.”
Motto: ”Behandla andra så som du 
själv vill bli behandlad.”

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 23 mars

Inbrott i Nödinge
Tidigt på morgonen sker ett inbrott 
på en däckfirma i Nödinge. Securi-
tas är snabbt på plats och ser hur 
en gärningsman försvinner från 
platsen i en röd kombibil. Det är 
ännu okänt om något tillgripits.

Lördag 24 mars

Misshandel
En man blir misshandlad i 
Älvängen. Mannen tar sig hem, 
men tvingas senare på natten 
ringa ambulans för vidare trans-
port till sjukhuset. Han klagar 
över smärtor i huvudet. Ärendet 
handläggs av spaningsenheten i 
Kortedala, men gärningsmannen 
är för närvarande okänd.

Söndag 25 mars

Godistjuvar
Inbrott i Skepplanda simhall. Godis 
tillgrips.

Tisdag 27 mars

Hot mot tjänsteman
En anställd på sociala i Ale 
kommun hotas. Brottet rubriceras 
som hot mot tjänsteman och ären-
det utreds av polisen i Angered.
Inbrott på Glasbruksmuseet i 
Surte. Någon bryter upp ett fönster 
på taket och tar sig in i fastighe-
ten. Kontanter saknas och även två 
filmprojektorer.
En 13-årig kille blir tagen på bar 
gärning när han snattar choklad på 
Netto i Bohus.

Onsdag 28 mars

Biltjuvar greps
En patrull från Alepolisen griper 
två biltjuvar i Surte vid 20-tiden på 
kvällen. Bilen var sedan tidigare 
anmäld stulen i Kungälv.

Antalet anmälda brott under perio-
den 23/3 – 29/3: 47. Av dessa är sju 
bilinbrott och tre biltillgrepp.

BALANSERAD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


