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ÄLVÄNGEN. Den 9 
november invigdes Hår-
ateljén.

Frisör Annelie Alt-
hinsson och friskvårds-
terapeut Jessica Sand 
kamperar nu under 
samma tak.

– Vi har fått en fan-
tastisk start, säger 
Annelie.

Annelie Althinsson är ett 
bekant ansikte för Aleborna. 
Hon har arbetat som frisör 
sedan 1986, först i Nol och 
sedan 1995 på Klippoteket i 
Älvängen.

– Jag har upplevt ett fan-
tastiskt bra samarbete med 
Annika, inget tal om annat. 
Nu kände jag dock att jag 
ville ta nästa steg och göra 
något på egen hand, säger 
Annelie.

– I ungefär ett år har jag 
funderat på detta. Jag sökte 
efter en lämplig lokal, men 
fann inget som föll mig i 
smaken. Jag hade nästan gett 
upp när Lampstugans fastig-
het plötsligt dök upp till för-
säljning. Det kändes helt rätt 
och jag blev otroligt glad när 
allt gick i lås.

I före detta Lampstugan 
inryms förutom en affärslo-
kal även två lägenheter. Att 
hitta hyresgäster till dessa 
bostäder var inte svårt.

– Nej, det visade sig vara 

väldigt attraktiva lägenheter. 
Jag är oerhört tacksam för att 
allt har gått så smidigt, säger 
Annelie.

Salongen är nyrenoverad 
och smakfullt inredd. Anne-
lie vill ge sina kunder en 
egenstund i lugn och rofylld 
miljö.

Miljödiplomering
– Jag har också som mål att 
kunna miljödiplomera verk-
samheten. De produkter jag 
använder är noga utvalda.

I ett avskilt rum huserar 
Jessica Sand, som har arbe-
tat som friskvårdsterapeut 
och massör sedan tre och ett 
halvt år tillbaka.

– Vi fick kontakt via vår 
gemensamma fotvårdstera-
peut. Det klickade direkt och 
vi trivs jättebra ihop, säger 
Jessica.

– Jag erbjuder mina 
kunder en helhetsbehand-

ling, använder mig av indivi-
danpassad behandling i form 
av kombinerade metoder, 
avslutar Jessica Sand.

Hårateljén och Friskvågen under 
samma tak

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annelie Althinsson har köpt före detta Lampstugans lokaler 
i Älvängen där hon nu driver egen frisersalong.

Jessica Sand är frisk-
vårdsterapeut och huse-
rar numera i nyöppnade Hå-
rateljén.
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Välkomna till ett 
härligt 2011 med 
spännande och 
sköna behandlingar 
önskar Anett!

Välkommet är också 
alltid ett presentkort 
på valfri summa för 
att själv välja 
behandling.

Madonnabehandling ................................795:-
Ord. Pris 995:-

SPA-behandling ..........................................845:-
Ord. Pris 895:- • 120 min

Klassisk ansiktsbehandling ..................475:-
Ord. Pris 525:- • 75 min

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad.

God 
Jul & 

Gott Nytt År!
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Skäm bort någon du tycker om
Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

...varför inte dig själv
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