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ÄLVÄNGEN. Ett nystar-
tat företag för kropp 
och knopp.

MALi är det gemen-
samma arbetsnamnet 
för två separata verk-
samheter.

– Vårt mål är att 
dela med oss av vår 
kunskap och erfaren-
het, men framförallt få 
människor att växa, sä-
ger Liise Dahlqvist och 
Ewa Marie Eliasson.
Granne med Studieförbun-
det Vuxenskolan, på Göte-
borgsvägen i Älvängen, har 
MALi nyligen öppnat. Liise 
Dahlqvist och Ewa Marie 
Eliasson driver två separata 
bolag, men under gemen-
samt tak.

– Vi jobbar både enskilt 
och tillsammans i olika pro-
jekt, som exempelvis med 
föreläsningar och kurser, 
förklarar Liise.

– Vi har en fjäril i vår logo-
type, som vi tycker symboli-
serar utveckling och kreativi-
tet. Den säger oss att vi ska 
leva här och nu, att var dag 
är en ny början med nya möj-
ligheter.

Liise Dahlqvist är inriktad 
på coachning och sorgbe-
arbetning. Hon vänder sig 
dels till privatpersoner, dels 
företag.

– En del företag upplever 
problem med hög sjukfrån-
varo eller att motivationen 
saknas i personalgruppen. 
Jag jobbar både på ledar- och 
personalnivå. Ibland tror sig 

personen vara på rätt plats, 
men att hon eller han mår 
dåligt. I själva verket kan 
det vara som så att klienten 
är på fel plats och egentli-
gen borde göra något annat. 
Många känner rädsla inför 
förändringar och jag hjälper 
dem att komma förbi dessa 
hinder.

– Den andra delen som jag 
ägnar mig åt är sorgbearbet-
ning. En hel del människor 
går runt med en obearbetad 
sorg inom sig. Sorg är alla 
de ofta motstridiga tankar 
och känslor som våra förlus-
ter väcker inom oss. I mina 
kurser har man möjlighet 
att bearbeta sin sorg i grupp 
eller enskilt, säger Liise.

Ewa Marie Eliasson erbju-
der kraniosakral terapi vilket 

är en metod där man mycket 
mjukt behandlar skallens alla 
ben i förhållande till ryggra-
den och bäckenet.

– Jag korrigerar små fel-
ställningar som i sin tur 
påverkar hela kroppen. En 
kraniosakral behandling 
hjälper kroppens system att 
komma i balans så att den kan 
självkorrigera och läka.

Örtmedicinsk konsul-
tation, hårmineralanalys, 
yoga- och meditationskurser 
och pilates med funktionell 
träning sker också under 
Ewa Maries ledning.

– Dessutom har jag tagit 
upp klassisk step up-träning 
från 90-talet, skrattar Ewa 
Marie.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
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VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

ALE/LILLA EDET. Den 
årliga konstvandringen 
i Göta älvdalen står 
åter för dörren.

Lördag-söndag 21-
22 september väntar 
Älvkultur.

– Fast redan på freda-
gen har vi vernissage 
vid Handkraft i Troll-
hättan, berättar Eva 
Hagberg ansvarig för 
konstvandringen.

Konstvandringen Älvkul-
tur arrangeras av Handkraft 

ekonomisk förening med 
stöd av bland annat Troll-
hättans stad, Vänersborgs 
kommun, Lilla Edets och Ale 
kommuner. Det är elfte året 
som Älvkultur genomförs.

– Konstnärer och konst-
hantverkare öppnar upp sina 
ateljéer och verkstäder för 
allmänheten, förklarar Eva 
Hagberg.

Älvkultur omfattar i år 51 
deltagare, från Vänersnäs i 
norr till Surte i söder. Besö-
karna kan ta del av alltifrån 
måleri i olika former till glas-

konst, betong och keramik.
– Detta är en mycket 

uppskattad tradition som 
konstintresserade inte gärna 
missar, säger Eva Hagberg.

Älvkultur arrangerar också 
ett konstlotteri med vinster 
av tio deltagare. Lotter kan 
köpas på samlingsutställ-
ningen i Trollhättan eller hos 
respektive konstnär. Vinst-
värdet uppgår till 20 000 
kronor och dragning sker i 
början av december.

JONAS ANDERSSON

Åter dags för Älvkultur
Älvkultur genomförs för elfte året. 51 konstnärer och konsthantverkare håller sina ateljéer 
och verkstäder öppna. En av dem är keramikern Agneta Gustavsson i Hålanda.
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Liise Dahlqvist och Ewa Marie Eliasson huserar numera 
under samma tak på Göteborgsvägen i Älvängen. Företaget 
erbjuder alltifrån coachning och sorgbearbetning till örtme-
dicinsk konsultation och yogakurser.

– Nystartat företag för kropp och knopp
Vill få människor att växa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

STARRKÄRR. Många 
prylar har redan kom-
mit in, ännu fl er är att 
vänta.

Förberedelserna inför 
loppmarknaden i Starr-
kärrs bygdegård nästa 
lördag är i full gång.

– Det fi nns en och 
annan pärla som kom-
mer att auktioneras ut, 
säger Arne Törngren.

Loppmarknaden i Starrkärrs 
bygdegård lördagen den 28 
september arrangeras till 
förmån för behövande kvin-
nor och barn i Indien.

– Tidigare har loppmark-

naden ägt rum hemma hos 
oss i Uspastorp, men bygde-
gården känns som en ännu 
bättre plats att vara på, för-
klarar Kurt Jannesson.

Detta blir den fjärde lopp-
marknaden i ordningen. De 
tre tidigare arrangemangen 
har givit ett totalt överskott 
på drygt 100 000 kronor.

– Vi har fått in väldigt 
mycket fina saker den här 
gången också. Bland annat 
en hel del vackert porslin, 
en mockaservis, eller vad 
sägs om en helt ny kaffema-
skin för kapslar? Även en del 
silver och tenn har skänkts, 
säger Arne Törngren.

Vilken är den mest udda 
produkten hittills?

– Det är en EU-moped 
av 2007 års modell. Motorn 
har rasat, men den som är 
lite händig kan göra ett fynd, 
fastslår Kurt Jannesson.

Serveringen kommer att 
hållas öppen liksom fiske-
dammen. Lotterier med 
diverse attraktiva priser utlo-
vas av arrangören.

– I vinstpotten finns 
paket på Knivsta Herrgård, 
Parken Zoo i Eskilstuna och 
SAS Radison för att nämna 
några exempel, avslutar Arne 
Törngren.

JONAS ANDERSSON

Arne Törngren och Kurt Jannesson visar upp några av de prylar som kommer att fi nnas till 
försäljning på den loppmarknad och auktion som arrangeras i Starrkärrs bygdegård lördagen 
den 28 september.

Loppis stundar i Starrkärr


