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BOHUS. I över 20 år 
har Eva Wall arbetat 
som undersköterska 
på äldreboendet i 
Bohus servicehus.

Nu har hon vidare-
utbildat sig till medi-
cinisk fotterapeut och 
startat Walls fotvård 
med lokal i samma 
hus. 
– Det bästa är att jag har 
kvar alla mina arbetskamra-
ter fastän jag bytt bransch. 
Dessutom kan jag fortfa-
rande hoppa in och jobbar 
timmar på äldreboendet, 
säger Eva Wall, som är ny-
bliven egenföretagare.

Genom sin långa erfa-
renhet inom vården, bland 
annat med mycket sårvård, 
har hon kommit att intresse-
ra sig för just fötter. Varför är 
svårt att säga, men hon mår 
bra av att kunna hjälpa män-
niskor.  

På yrkeshögskolan i Gö-
teborg har hon utbildat sig 
till medicinisk fotterapeut, 
där hon bland annat stude-
rade ihop med Ulla Krafft 
som driver nystartade Fot-
älvan i Älvängen.

Ska söka avtal
Eva Wall tog över verksam-
heten efter Noomis fotvård 
som huserade i samma lokal 

i Bohus servicehus tills för 
ungefär ett år sedan.  

– Det är alltid lättare att 
ta över efter någon annan än 
att starta helt från början. 

Många av hennes patien-
ter är diabetiker eller reuma-
tiker, men en del söker även 
hjälp för exempelvis defor-
mitet eller nageltrång. 

Hon tar emot remisser 
från Bohus vårdcentral och i 
april ska hon även söka avtal 
med offentliga vårdcentra-
ler. Då är det höga krav att 

leva upp till men hon är op-
timistisk, framför allt efter-
som lokalen redan är väl 
lämpad och handikappan-
passad.

Eva stormtrivs i sin ny-
gamla tillvaro och gläds även 
över att få jobba kvar i Bohus 
där hon är uppvuxen. 

– Det är en dröm som gått 
i uppfyllelse.

Nystartad men inte ny

I BOHUS SERVICEHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Aldrig ensam. Det är ständigt liv och rörelse i Bohus servi-
cehus där Eva Wall startat upp Walls fotvård.

Vi befinner oss i staden 
som inte byggdes på en 
dag, nämligen Rom, för 
att provköra tyskarnas 
nya konkurrenskraftiga 
småbil vid namn Volks-
wagen up!

Frågan är om det lilla 
formatet kan leva upp 
till de stora förvänt-
ningarna?

Klassen med ”citybi-
lar” har länge domine-
rats av franska samt 
asiatiska tillverkare, 
men Volkswagen vill 
med sin nya modell ta 
ett jättekliv närmare 
målet – att bli världens 
största biltillverkare. 

Nu gäller det för kon-
kurrenterna att se up!

Att inom ramen av cirka tre 
och en halv meter rymma 
fyra personer, bagage och en 
drivlina är knappast någon 
lätt uppgift. I synnerhet om 
bilen ska vara byggd för något 
annat än småväxta människor 
utan stora anspråk på kom-
fort, men tyskarna har lyckats 
förträffligt bra och resultatet 
är nya Volkswagen up!

Generös up!stickare
Designen är relativt neutral 
med något strama linjer men 
ändå känns nya up! riktigt 
tilltalande och inbjudande. 
Det märks att tyskarnas 
chefsdesigner Walter de 
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

KÖPA HUSBIL KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA.

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Premiär 
Rapido 891F 
(helintegrerad) 
fr 695.000:-

KÖP NU - KÖP NU - 
LEVERANS TILL VÅREN.LEVERANS TILL VÅREN.

ÄLVÄNGEN. Handikappi-
drottaren, föreläsaren 
och Göteborgspoliti-
kern David Lega gästar 
Älvängens missions-
kyrka tisdagen den 27 
mars klockan 18.

Föreläsningen är 
tänkt att inspirera till 
personlig utveckling 
och riktar sig till alla.

– Vi blev otroligt glada när 
vi fick redan på att han skulle 
komma hit, säger Ann-Ma-
rie Svenninghed, pastor i 
församlingen. 

David lega föddes med ett 
gravt handikapp som innebar 
att han var förlamad i båda ar-
marna och saknade muskler 
i benen. 

Tidigt började han träna 
hårt och varvade sjukgymnas-
tik med alla former av han-
dikappidrott. När han var 12 
år blev hans största förebild 
Peter Hull, en dubbel arm- 
och benamputerad simmare 
från Storbritannien världs-
mästare och det var då han 
bestämde sig för att verkli-
gen satsa på idrotten. Han 
har uppnått stora framgång-
ar inom handikappidrotten.

Prisbelönt talare
Han har bland annat stude-
rat på juristlinjen vid Göte-
borgsuniversitet och senare 
startade han även en karri-
är som föreläsare i personlig 
utveckling och positivt tän-

kande. 
Han är även aktiv inom po-

litiken och 2010 valdes han 
till kommunalråd för Krist-
demokraterna i Göteborg. 

Han har belönats med en 
rad priser för sina inspireran-
de föreläsningar och sitt en-
gagerade entreprenörskap. 

– Vi hälsar alla välkom-
na till en inspirerande kväll 
i Älvängens missionskyrka, 
säger Ann-Marie Svenning-
hed.

David Lega gästar 
Älvängens missionskyrka

David Lega föreläser om per-
sonlig utveckling och posi-
tivt tänkande.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Eva Wall har sitt fotvårdföretag i Bohus servicehus

Silva hållit igen lite på ritstif-
tet på gott och ont. Fälgarna 
är tuffa och navkapslarna 
med folkas gamla logotyp är 
snudd på lite roliga. 

Interiören andas tysk kva-
lité och den svarta instru-
mentpanelen kantas av röda 
dekorinlägg samtidigt som 
bilen präglas av stilren-
het. Trots sitt lilla format är 
kupén rymlig och man för-
vånas nästan över de gene-
rösa utrymmena. Vi sitter 
förträffligt i framsätena men 
även långa personer kan 
stuva in sig i baksätet utan 
större bekymmer. Det enda 
problemet en lång förare har 
är den ställbara ratten. 

När den vinklas ner skyms 
hastighetsmätaren så farter 
mellan 40 och 160 km/h 
måste man helt sonika gissa 
sig till. Försten ut är en tre-
dörrarsversion men denna 
kommer inom kort att följas 
av en femdörrars. Naturligt-
vis kommer up! även som 
Seat och Skoda, men då med 
andra namn och lägre pris.

Up!märksam teknik
Under huven erbjuds inled-
ningsvis två bensinare på 
60 (106 900:-) respektive 
75 hästkrafter (126 900:-). 
Vi har provkört den minsta i 
duon där ljudet från trepipen 
kan bli rätt påträngande om 
den pressas. Maskinen fixar 
hundrastrecket på 14,4 sek-
under samtidigt som topp-
farten är 160. 

Men i motorvägstempo 
blir det en hel del sus och dus 
så vindbruset känns relativt 
påtagligt. Förbrukningen 
ligger på 0,45 liter milen 
medan koldioxidutsläppet 
landar på 105 gram. Volks-
wagen up! bjuder på finfina 
köregenskaper vid prov-
körningen i italienska Rom 
– staden som bjuder på ett 
ändlöst trafikkaos. 

Därför känns det tryggt 
att säkerheten är hög och 
förutom den sedvanliga 
utrustningen erbjuds ”City 
Emergency Brake”. Det är 
ett radarbaserat säkerhets-
system som stoppar bilen om 
föraren inte hinner bromsa i 
tid. Systemet fungerar per-
fekt, men endast i farter upp 
till 30 km/h. 

Konkurrensen är stenhård 
bland småttingarna men 
Volkswagen har ett starkt 
varumärke och mycket talar 
för att bilen kommer att bli 

en vanlig syn på våra vägar. 
Tummen up!

BENGT DIEDEN
JENNY NILSSON

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

VOLKSWAGEN UP!
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
60 hk vid 5 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 95 Nm mellan 3 000-4 300 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: halv-
stel axel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 9,8 
meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram 

och trummor bak. ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 242, 
längd 354, bredd 164, höjd 149. Tjäns-
tevikt: 929. Bränsletank: 35 liter. 
Prestanda: Toppfart 160 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
105 g/km. 
Pris: 106 900 kronor. 
Plus för: Fina köregenskaper, kva-
litetskänslan, bra utrymmen, säker-
heten
Minus för: Ljudisoleringen kunde 
varit bättre, designen sticker inte ut.

Se up! för Volkswagen

Volkswagen up!


