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VI BREDDAR NU VÅRT SAMARBETE FÖR ATT ÖKA KUNDSERVICEN
Stendahls Bil och Hardesjö ingår nu ett omfattande samarbete för att den totala Volvoservicen ska bli 
den bästa tänkbara för dig som kund.  Dessutom tar Stendahls Bil över bilförsäljningen. Detta innebär att 
Hardesjö Bilverkstad försäkrar sig om kompetens och en bättre service. Samarbetet innebär också att 
Stendahls Bil kommer att bemanna bilförsäljningen i Älvängen med en viss kontinuitet.

ÖPPETHUS HOS HARDESJÖ I HELGEN

10% RABATT NÄR DU BOKAR SERVICE UNDER HELGEN. 
DÅ INGÅR ÄVEN DÄCKHOTELL FÖR EN SÄSONG.

HARDESJÖ+STENDAHLS!

RENAULT KANGOO EXPRESS

FRÅN: 113.200:- EXKL. MOMS

RENAULT TRAFIC

FRÅN: 149.900:- EXKL. MOMS

RENAULT MASTER

FRÅN: 220.400:- EXKL. MOMS

LÖRDAG 10-15
SÖNDAG 11-15

Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79
www.hardesjobil.se

stendahlsbil.se

Med känsla för välbefinnande
Hon har ett brinnande intresse för hälsa och träning.

Sedan ett år tillbaka jobbar Jessica Torin på Skepplanda simhall.
Nu välkomnar hon alla att boka tid för en välgörande massage.

Du har jobbat i Skepp-
landa simhall sedan ett år 
tillbaka, vad gör du där? 

– Jag är anställd som sim- 
och idrottshallsarbetare. I 
mina arbetsuppgifter ingår 
allt från att bevaka simhallen 
och hålla i vattengymnas-
tik till städning och att stå 
i kiosken. Jag är även utbil-
dad massör och har hållit på 
en del med massage tidigare. 
Nu tar jag upp det igen och 
från och med i år kan man 
boka massage hos mig här 
på simhallen.
Är massage helt nytt i 
Skepplanda simhall?

– Vi har haft massörer som 
hyrt in sig innan, men nu 
startar vi massage i egen 
regi, så vi hoppas att det ska 
rulla igång snart. Kunderna 
kan välja mellan halv- och 
helkroppsmassage. 
Vilka erfarenheter har du 
sedan tidigare?

– Jag har jobbat inom frisk-
vård i elva år, bland annat 
som personlig tränare och 
med rehabilitering i bas-
säng. Jag har alltid gillat trä-
ning och dansade på balett-
akademien fram tills jag var 
femton år. Sedan började jag 
med aerobics och styrketrä-
ning. 
Är du en tävlingsmän-
niska?

– Nej, jag är nog mer indivi-
dualist. Lagsporter är ingen-
ting för mig utan det jag har 
hållit på med har varit dans, 
gym och annan träning man 
utövar själv. 
Du har även ett stort 
intresse för mat, berätta 
mer om det.

– Hälsa och träning ligger 
mig varmt om hjärtat och 
jag tycker också att det är 
kul med hälsosam mat. När 
man jobbar som personlig 
tränare faller sig den biten 

naturligt och jag tycker det 
är kul att gå på olika kurser 
och testa nya saker. Nu ska 
jag till exempel gå en kurs 
i ”raw food”, som inne-
bär att man enbart äter mat 
som hettats upp till max 40 
grader. Det kan låta kon-
stigt, men det finns mycket 
gott man kan göra, som 
olika sallader och smothies, 
det är mycket mixad mat. 
Även brownies går bra att 
göra. Jag tror att alla mår 
bäst av att hitta den mat som 
passar dem själva bäst.
Vilket är ditt drömres-
mål? 

– Jag reser inte så mycket, 
men i så fall tycker jag bäst 
om att upptäcka nya saker 
och vara där det händer 
mycket. Jag skulle vilja åka 
till Japan eller Nya Zeeland.
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Namn: Jessica Torin
Ålder: 36
Bor: Skepplanda
Familj: Maken Robert, Naemi 
13, Benjamin 9 och katten 
Leja
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Hälsa och träning
Bästa träningsform: Styrke-
träning
Favoritmusik: Allätare, 
lyssnar på allt från r’n’b till 
hårdrock
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