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Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

NÖDINGE. Som ung hästtjej hade hon 
en dröm att bli hovslagare.

Nu har Helli Jutila kommit så nära 
sina drömmars mål hon kan tänka sig.

– Det blev förvisso inga hästhovar, 
men däremot fötter som jag får chan-
sen att jobba med på heltid, säger 
Nödinges färskaste näringsidkare.

Helli Jutila har tagit tjänstledigt från Ale 
kommun för att testa på livet som egen före-
tagare.

– Det var nu eller aldrig. Jag har vacklat, 
men min sambo stöttade mig i att våga ta 
steget, förklarar Helli.

Efter många år som vikarie fick Helli en fast 
anställning som undersköterska på Trollevik 
1994. Om hon någonsin kommer att återuppta 
sin syssla inom vården återstår att se.

– Jag skall ge det här en rejäl chans. Det 
känns väldigt bra och samtidigt lite spän-
nande, säger Helli när lokaltidningen kommer 
på besök i samband med invigningen.

Hellis fotvårdsklinik har tagit plats i samma 
fastighet som vårdcentralen i Nödinge.

– Det var den här lokalen jag hade siktat in 
mig på och efter samtal med fastighetsägaren 
löste det sig på bästa tänkbara sätt. Jag tycker 
bara det finns fördelar med att ligga nära vård-
centralen och tillgängligheten är superb.

HJS Medicinska fotvårdsklinik är ansluten 
till förbundet Sveriges Fotterapeuter som är 
en fri och obunden yrkesorganisation. På sikt 
hoppas Helli kunna vara med i de avtal som 
gäller remisspatienter.

– Upphandling skedde ganska nyligen, så 
för min del gäller det att ligga i framkant nästa 
gång. Nu ska jag istället försöka få till stånd 
avtal med privata vårdcentraler, säger Helli.

– Jag vill dock noga understryka att alla är 
välkomna hit, oavsett om man har remiss eller 
inte. Fotvård är viktigt i förebyggande syfte. 
Det är lätt att man glömmer bort sina fötter, 
att ge dem den omvårdnad som de behöver. 
Fötterna är den viktigaste delen av vår kropp.

Bokningarna har redan börjat strömma 
in och februari är så gott som fullbokad. Det 
tyder på ett uppdämt behov.

– Så många fotvårdskliniker finns det inte 
i Ale, så visst finns det ett behov. Det finns 
många människor som måste få regelbunden 
behandling, personer som har reumatiska 
besvär, diabetiker och så vidare.

Förutom mottagningen kommer Helli 
Jutila att erbjuda hembesök för äldre männis-
kor som har svårt att ta sig ut.

– Då plockar jag ner min fotvårdsapparat 
och mina instrument. Det är inga problem alls.

Vad gör yrket som fotvårdsterapeut så 
rolig?

– Du träffar väldigt många olika människor 
och sedan är det naturligtvis en charm med det 
hantverk som du utför. Det är inte bara till att 
skära, klippa och slipa.

HJS Medicinska fotvårdsklinik kommer att 
ha öppet varje vardag.

Fotvårdsklinik har öppnat i Nödinge

INVIGNINGSGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Granne med vårdcentralen i Nödinge har 
Helli Jutila öppnat HJS Medicinska fotvård-
sklinik. Här gör hon ett cirkulationstest 
genom att få fram ett så kallat ankelindex.


