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Måndag 19:10 Jympa Soft Nödingeskolan

Tisdag 19:10 Skivstång Nödingeskolan

Onsdag 19:10 Core Nödingeskolan

Torsdag 19:00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag
16:00

19:00

Hoppis&Skuttis 

Bas

Sporthallen Nödinge 

Älvängens Kulturhus

Det blev visst lite fel i
schemat i förra numret.

Här kommer det 
rätta schemat!

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

Livet på en matta
Lika färgstark som kuddarna på yogastudion Andrum är hennes 

personlighet inom näringslivet i Ale kommun.
Helena Urdal håller i många trådar, men sitter samtidigt lugnt på sin matta.

Som ordförande i Älv-
ängens företagarförening 
var du med och arrang-
erade lördagens evene-
mang Destination Ale-
Lilla Edet. Hur var det i 
Älvängen?
– Det fantastiska vädret 
gjorde tyvärr att det inte 
kom så många besökare, 
men vi som var där hade det 
jättemysigt. Linedance till 
härlig musik, Ale Lions som 
bakade våfflor i strålande 
solsken och andra rolighe-
ter.

Vilka är Älvängens främ-
sta styrkor när det gäller 
tillväxt?
– Att det är expansivt och 
pendeln är fantastisk. Det 
är också väldigt vackert och 
man skulle vilja utnyttja älv-
sidan mer. Företagarna tar 
ett stort samhällsansvar, 
både när det gäller närings-
liv och boende. Man försö-
ker värna om Älvängen och 
många återvänder till trygg-
heten här.

Finns det risk att Han-
delsplats Älvängen 
kommer att påverka små-
skaligheten och bykäns-
lan?
– Jag ser det enbart som ett 
tillskott och som en utveck-
ling av det vi redan har. 
Coop har dessutom redan 
gått med i företagarfören-
ingen. Ett breddat utbud 
gynnar de befintliga företa-
gen när folk vill komma till 
Älvängen. 

Du sitter även med i 
Näringslivsrådet. Vad är 
det viktigaste ni åstad-
kommit hittills?
– Förra året hamnade Ale 
på en förfärlig placering på 
rankinglistan över närings-
livsklimatet och i år fick vi 
pris för Årets klättrare. Det 
viktigaste för att komma dit 
var att konfrontera proble-
men och bygga upp kom-
munikationen mellan företa-
gare och kommunen.

Du driver yogastudion 
Andrum i Älvängen. Har 

aleborna hakat på yoga-
trenden?
– Ja, det tycker jag verk-
ligen. Varje vecka har jag 
omkring 150 kunder och det 
är fantastiskt. I dagens sam-
hälle med stress, dagishämt-
ningar och jobba över finns 
ett stort behov av att stressa 
ner och fokusera på kropp 
och själ. 

Beskriv med tre ord 
varför man ska yoga.
– Medvetenhet, välbefin-
nande, starkt & rofyllt.

Vad har du gjort i 
sommar?
– Jag var som vanligt en 
månad i Thailand och got-
tade mig och när jag kom 
hem så bara fortsatte som-
maren, så det hart varit jät-
tehärligt. 

Vad ser du mest fram 
emot i höst?
– En fantastisk yogahöst på 
Andrum och få möta alla 
nya och gamla kunder.
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Namn: Helena Urdal
Ålder: 49
Bor: Älvängen
Familj: Maken Björn och sonen 
Kasper 13
Gör: Driver yogastudion Andrum, 
ordförande i Älvängens företagar-
förening och sitter även i Närings-
livsrådet.
Intressen: Livet, yoga, vänner, 
inredning, god mat och vin, sticka, 
resa…
Lyssnar på: Allätare, men gillar 
soul och lite rock n roll
Favoriträtt: Älskar thaimat
Förebild: ”Det skulle vara Nalle Puh 
och hans vänner”
Drömresa: Bestiga First base camp 
på Mount Everest
I framtidsplanerna: Gå pilgrimsle-
den i Spanien, 80 mil. 

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!
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