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Handelsbanken i Älvängen ändrar öppettider 
för att höja servicen till nya och gamla kunder.

Från och med 17 maj kommer vi att hålla öppet 
mån-ons kl 10.00-16.00 och fredag kl 10.00 – 15.00. 

Torsdag har vi öppet mellan 10.00 – 18.00.

 Vi är alltid tillgängliga på kontoret för rådgivning 
alla vardagar mellan kl 08.30 – 16.30 

och på torsdagar fram till 18.00.

Välkommen till banken nära dig!

BÄTTRE 
TIDER!

Nya öppettider från 17 maj: månd-onsdag kl 10-16 torsd kl 10-18 och fredag kl 10-15.

NÖDINGE. Taktil mas-
sage.

Det tillämpas numera 
i undervisningen på Ale 
gymnasiums omvård-
nadsprogram.

– Förhoppningsvis 
kan det ge våra elever 
en större anställnings-
barhet, säger lärare 
Per-Olof Aronsson.

Taktil massage (även taktil 
stimulering) är en svensk 
massagemetod som består 
av en mjuk, följsam berö-
ring. Den skiljer sig från 
annan massage eftersom 
man inte knådar och arbe-
tar med musklerna. Enligt 
företrädarna kan den taktila 
massagen ge smärtlindring, 
avslappning och välbefin-
nande genom att stimulera 
utsöndring av hormonet 
oxytocin.

– Jag arbetade tidigare 
som sjuksköterska och det 
var då som jag lärde mig 
taktil massage. Det var en 
förbluffande upplevelse när 
jag upptäckte vilken inverkan 
denna typ av massage hade 
på många vårdtagare, säger 
Per-Olof Aronsson.

Omvårdnadseleverna på 
Ale gymnasium genomgår 
det första utbildningssteget 
av tre, som innebär att de 
blir behöriga att utföra taktil 

massage.
– Det fyller dubbla syften. 

Förutom att ungdomarna 
behöver massagen själva, 
så är utbildningen dem till 
gagn i deras framtida yrkes-
roll. Massagen anpassas efter 
vilken vårdtagare man möter, 
säger Per-Olof Aronsson.

Sina färdigheter har elev-
erna redan låtit tillämpa 
under sin praktikperiod. 
Responsen har inte låtit 
vänta på sig.

– Det har varit mycket 
uppskattat, intygar Per-Olof.

Taktil massage kan utföras 
på händer, fötter och rygg. 
Enkelt uttryckt så är det 
kroppens lugn-och-ro-del 
som stimuleras.

– Eleverna ser verkligen 
värdet av den här utbild-
ningen och förhoppningsvis 
får de nytta av sina extra kun-
skaper när de kommer ut i 
arbetslivet, avslutar Per-Olof 
Aronsson.

Taktil massage på schemat
– Mervärde för Ale gymnasiums elever 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Taktil massage ingår numera i undervisningen för omvård-
nadseleverna på Ale gymnasium.

NOL. ViktVäktarna 
kommer nu ut med en 
ny spännande kokbok, 
”Familjens lätta 
rätter”.

Det är en kokbok fylld 
av nya recept för dig 
som vill gå ner i vikt. 

”Familjens lätta 
rätter” är en inspire-
rande kokbok för att 
laga god mat på ett 
enkelt sätt som passar 
alla i familjen.

– Det är alltid lika spän-
nande med en ny kokbok, 
säger Kajsa Gustemo som 
är vikväktarkonsult i Ale vars 
verksamhet 1-årsjubilerade i 
Nols Folkets Hus tidigare i 
år.

– Nya recept med massor 
av härliga färgbilder – det 
gillar mina medlemmar! 
Kokböcker är alltid popu-
lära och vi använder dem 
mycket som inspiration på 
våra möten. Det är god mat 
som mättar och som speciellt 
barnen gillar, samtidigt som 
den bidrar till att gå ner i vikt. 
Det är en oslagbar kombina-
tion, säger Kajsa Gustemo  

ViktVäktarna kom med 
nytt program med nya Pro-
Points i januari 2010. Den 
första kokboken, Vardags-
kokboken, får nu sin efterföl-
jare – Familjens lätta rätter.

– Mat är så mycket, att 
längta efter, att laga tillsam-

mans, att äta och njuta av. 
God mat är en stor del av 
våra liv. Vill man gå ner i vikt 
har man inte mer tid än andra 
till sitt förfogande. Det är 
extra viktigt att det är enkelt 
att laga till men också att det 
passar alla i familjen. Det ska 
vara både gott och nyttigt, 
säger Karin Nileskog som 
är kost- och utbildningsan-
svarig på ViktVäktarna.

– För att man ska lyckas 

gå ner i vikt och ändra sina 
matvanor, måste vardagen 
fungera. Vi strävar efter att 
ta fram recept som både är 
praktiska och läckra att se 
på bild och på tallriken. Det 
ska vara inspirerande men 
enkelt, kul för barnen och 
gott för alla. I ”Familjens 
lätta rätter” står detta i fokus, 
säger Karin Nileskog.

❐❐❐

Ny kokbok för ett lättare liv för ett lättare liv 

Kajsa Gustemo är viktväktarkonsulent i Ale. Hon tycker att 
den nya kokboken ”Familjens lätta rätter” är spännande.

Arkivbild: Jonas Andersson
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Öppettidermån-fre 9-18
tors 9-20
lör 9-13

FÖRÄNDRINGARNAS 

TID ÄR NU!

��������	
����������������������������������
 www.klippotekethuvudsaken.se

� �


