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Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

– Jämför alltid med oss!
DAGS ATT BYTA DÄCKDAGS ATT BYTA DÄCK

Ale Bostäder | 0705-44 80 55

UTHYRES
HYRESLEDIG 1:A ÄLVÄNGEN, CENTRALT

1 rum med kökspentry. Cirka 50 m2. 
Kr 4.000/mån. Omgående tillträde. 
Göteborgsvägen, nära pendeln. 

ÄLVÄNGEN. Catrine 
Stenborg och Annica 
Abrahamsson Laxman 
huserar numera under 
samma tak.

I fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri 
återfi nns Älvdalens 
Harmoni & Hälsa.

Catrine hjälper klien-
terna med sin livsstil 
medan Annica ser till 
att få ordning på föt-
terna.

Catrine Stenborg är utbildad 
friskvårdsterapeut och har 
drivit egen rörelse sedan sex 
år tillbaka. Målgruppen är 
män och kvinnor i alla åldrar.

– Vi är så präglade av 
samhället idag, hur vi ska 
vara och hur vi ska se ut, att 
många människor ställer 
sig frågan: Vem är jag? Jag 
möter väldigt många som har 
svårt att hitta sin livsstil. De 
är rädda för att göra fel och 
bli dömda – bedömda! 

– Samhället består av 
stress. Vi upplever en oro 

som kan ha med relationer 
eller ekonomi att göra. Lägg 
därtill den belastning som 
kroppen utsätts för i form av 
strålning, miljögifter, snabb-
mat och så vidare. Det är inte 
konstigt att kroppen hamnar 
i obalans. Istället för att bli av 
med energi måste vi stärka 
våra resurser, säger Catrine 
Stenborg.

Hur ska det gå till?
– Genom att gå till botten 

med våra fem grundstenar, 
som i tur och ordning är: 
Tanken, andning, vatten, 
näring och motion. Det är 
ingen idé att motionera om 
vi inte har de andra grund-
stenarna på plats. Det skulle 
vara som att bygga ett hus 
utan grund.

Catrine Stenborg arrang-
erar föreläsningar om hur vi 
människor kan stärka våra 
resurser och hon erbjuder 
coaching för en bättre själv-
känsla. 

– För individen handlar 
det om att få uppleva sina 
drömmar och mål, om att 

växa som människa.
I lokalen intill har Annica 

Abrahamsson Laxman precis 
installerat sig. Älvdalens Fot-
vårdsclinic är helt nystartat.

– Jag har länge burit på en 
dröm om att starta eget. Att 
det skulle bli inom den här 
branschen var däremot inte 
självklart. Kanske beror det 
på att jag alltid gillat att ta 
hand om människor och att 
få arbeta med kroppen, säger 
Annica som bland annat har 
ett förflutet inom transport 
och missbruksvården.

– Min utbildning var klar i 
november i fjol och sedan har 
det varit lite administrativt 
arbete för att kunna komma 
igång med verksamheten. 
Det ska bli oerhört roligt, 
säger Annica som har titeln 
medicinsk fotvårdare.

– Det innebär att jag får 
göra kirurgiska ingrepp, 
använda skalpell för att 
avlägsna liktornar och så 
vidare.

Att det bara skulle vara 
äldre människor som är i 

behov av fotvård demen-
terar Annica Abrahamsson 
Laxman bestämt.

Catrine Stenborg och Annica Abrahamsson Laxman driver separata rörelser, men under 
gemensamt tak i lokalen tillhörande Paridons Måleri i södra Älvängen.  

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harmoni från topp till tå

– Det finns många unga 
människor som upplever att 
de har problem med sina 
fötter, en del går snett och 
felbelastar därmed kroppen. 
Genom att avlägsna liktornar 
eller andra förhårdnader kan 
problemen försvinna.

Är du redo att ta emot dina 
första kunder?

– Jag är redan i full gång 
och folk är välkomna att höra 

av sig. Jag erbjuder även 
paraffinbad för händer och 
fötter samt vaxning, avslu-
tar Annica Abrahamsson 
Laxman.

SKEPPLANDA. Kan man 
tävla i att skydda en 
skog?

Svar: ja.
Naturarvets arbete 

för att bevara Iglekärrs 
gammelskog har gått 
vidare till fi nal i en in-
ternationell tävling för 
naturvårdsprojekt.

Av femtio ansökningar är 
insamlingsstiftelsen Natur-
arvets arbete för att bevara 
Iglekärrs gammelskog ett 
av sex projekt som valts ut. 
Det är dessutom det enda 
svenska. 

I prispotten ligger när-
mare 300 000 kronor, som 
skulle bli ett välbehövligt 
bidrag för att komma upp i 

köpesumman om 5,5 mil-
joner kronor som ska vara 
betald innan årets slut. Det 
är en förutsättning för att 
kunna garantera att skogen 
förblir skyddad. 

Tävlingen arrangeras av 
European Outdoor Con-
servation Association 
(EOCA) och avgörs genom 
en omröstning på EOCA:s 
hemsida. Det enda man 
behöver göra för att rösta på 
Iglekärrs gammelskog är att 
gå in och klicka för alternati-
vet på sidan. Då man just nu 
ligger på andra plats behö-
ver man alla röster man kan 
få. Tävlingen pågår fram till 
skärtorsdagen den 18 mars. 

I fall arbetet med alesko-
gen vinner skulle det betyda 
att man sätter kommunen på 

världskartan och uppmärk-
sammar behoven som finns.

Leif Danielsson, ledamot 
i styrelsen för Naturskydds-
föreningen i Ale, menar 
att det finns många skäl att 
bevara skogen i Skepplanda.

– Det finns lite kvar av 
så gammal skog i naturligt 
skick. Nästan all skog idag 
omvandlas från naturlig till 
trädplantage och de blir 
artfattiga. I Iglekärrs gam-
melskog lever omkring 2100 
arter som hotas av utrotning. 

Tidigare har vi lyckats med 
Verleskogen i Risveden och 
nu ska vi kämpa in i det sista 
även med Iglekärr. Gå in och 
rösta till och med torsdag!

JOHANNA ROOS

Skog i behov av skydd. För att rösta på Iglekärrs gammel-
skog går man in och röstar på arrangören EOCA:s hemsida.

– 300 000 kronor kan gå till 
Iglekärrs gammelskog

Aleskog i tävling

Våga prata krypgrund.
MER ÄN HÄLFTEN av alla villor med krypgrund har problem med fuktskador. 
Många av dessa problem går att åtgärda  genom att skapa en torr  
miljö med hjälp av avfuktare. Att vidta åtgärder i tid begränsar  
skadornas omfattning och minskar kostnaderna avsevärt.   

Ring oss på 031-754 46 00 och boka  
ANTICIMEX KRYPGRUNDSBESIKTNING  
så slipper du oroa dig i onödan. Vi har  
lång erfarenhet av att besiktiga, bedöma  
och föreslå åtgärder och alla våra tekniker  
genomgår omfattande grundutbildning  
och kontinurerlig vidareutbildning.

www.anticimex.se

Kampanjpris 

695 kr
(ord pris 1.995 kr)

Oroa dig inte i onödan.  
En krypgrundsbesiktning  
ger klara besked.


