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Värmedagar hos Stures Spisar
2-3 mars kl 10-14 i Alafors

Kaminer för varje hem
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STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

Gäller t o m 8 mars 2013

SPARA 
upp till 
4.000:-

Alla kampanjmodellerna 
hitta r Du på 

www.contura.se

CONTURA 660T
Ord. pris från 27.100:-

JUST NU från 23.180:-

Spara 
3.920:-

CONTURA 35T
Ord. pris från 32.900:-

JUST NU från 29.900:-

Spara 
3.000:-

Världens mysigaste eluppror. 

Pris från 10.490 kr  

(ord. pris från 11.990 kr).

Just nu! 1.500 kr rabatt på alla våra 
spiskassetter till och med 28/2 2013.

keddy.se

Kamin ILD 1 till 
marstugan eller villan

• Effekt 3-8 kW
• Verkningsgrad 86%
• Vedlängd 30 cm
• 5 års garanti

Priset är efter ROT avdrag och 
med max 4 meter skorsten

KOMPLETT 
inkl kamin, skorsten 

& installation  

NU 25.000:-
inkl moms.

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

NOL. Med bara några 
månader kvar till bad-
säsongen börjar det bli 
trångt på gymmen.

Att komma i form 
med hjälp av en per-
sonlig tränare blir allt 
vanligare och Malin 
Josefsson på Sportlife 
i Nol, menar att det lig-
ger i tiden att investera 
i sin hälsa. 

– Veckorna efter nyår och 
efter semestern är det som 
mest folk i gymmet. Sedan 
blir det ofta en liten ned-
gång vid den här tiden kring 
början av mars, men snart går 
det upp igen när alla ska börja 
träna inför sommaren, säger 
Malin Josefsson. 

Som personlig tränare 
träffar hon alla sorts männ-
iskor – allt från nybörjare 
som vill komma igång till täv-
lingsidrottare som behöver 

en extra push. Att vara upp-
märksam och ha förmågan att 
känna in människor är därför 
värdefulla egenskaper. 

– Man får gå utanför sin 
egen karta och tänka på att 
alla kanske inte ens vet vad 
kolhydrater och proteiner är 
och hur de påverkar kroppen. 

Från att ha varit något av 
en exklusivitet är det numera 
inte ovanligt att vem som 
helst tar hjälp av en personlig 
tränare för att nå sina mål. 

– Det är viktigt att ha en 
målbild när man börjar, att 
veta vad man vill uppnå med 
sin träning och det kan vara 
allt från att komma i favorit-
jeansen till att springa maran. 
För ett tag sedan hade jag en 
dam som bokade PT-timmar 
för att få hjälp med avslapp-
ning och stretching och hon 
var jättenöjd. För mig är alla 
önskemål lika viktiga, säger 
Malin.

Hållbara förändringar
Många av klienterna hon 
träffar är nybörjare som vill 
få hjälp med att komma igång 
och lägga upp en hälsosam 
livsstil. 

– Man kan inte tro att man 
ska bli vältränad på en vecka 
utan det gäller att göra håll-
bara förändringar. Många vill 
gå ner i vikt och jag kan ge 
dem en matsedel som gör att 

de går ner, men förstår man 
inte varför och hur det funge-
rar så kommer man att gå upp 
igen. Jag skulle till exempel 
aldrig sätta någon som är helt 
frisk på en jättesträng diet, 
för det är inte hållbart i läng-
den. Är det däremot så att 
man snabbt behöver gå ner, 
kanske inför en operation, då 
är det en annan sak. Jag utgår 
alltid från personens mål och 
ger redskap för att kunna nå 
dit, men jobbet får man göra 
själv.

Funktionell träning
Fortfarande är det den funk-
tionella träningen, med fokus 
på den egna kroppen som 
redskap, som dominerar. 

– Jag skulle inte kalla det 
trend utan snarare fakta, 
eftersom man vet att kombi-
nation av styrka och smidig-
het är den bästa träningsfor-
men. Så det kommer alltid att 
finnas.

Att allt fler väljer att lägga 
lite extra pengar på personlig 
träning tror Malin Josefsson 
är ett tecken i tiden. 

– Det hänger nog ihop 
med att man överlag lägger 
mer pengar på sig själv. Man 
har bara en kropp som man 
ska bära runt på resten av 
livet, så det gäller att ta hand 
om den. 

JOHANNA ROOS
Människokännare. Som personlig tränare möter Malin alla sorts människor med olika trä-
ningsmål – allt från att komma i smaljeansen till att springa maran. 

– Allt fl er kommer i form med personlig tränare

Träning i tiden

MALIN JOSEFSSON
Ålder: 23 Fyller 24 i mars
Bor: Kungälv
Gör: Personlig tränare, instruktör, 
kostrådgivare, hälsokonsult och 
receptionist på Sportlife i Nol
Intressen: Träning, hälsa och 
umgås med vänner
Tränar helst: Crossfi t, men även 
löpning, spinning och funktionell 
träning.

Peppar. Funktionell träning med den egna kroppen som redskap Peppar. Funktionell träning med den egna kroppen som redskap 
menar Malin Josefsson, personlig tränare på Sportlife i Nol, är menar Malin Josefsson, personlig tränare på Sportlife i Nol, är 
en effektiv träningsmetod som är här för att stanna. Här till-en effektiv träningsmetod som är här för att stanna. Här till-
sammans med kollegan Anna Smedberg. sammans med kollegan Anna Smedberg. 


