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LILLA EDET. I början av 
november slog Hälsa i 
centrum upp portarna i 
Lilla Edet.

Med fokus på fot-
vård erbjuds kunderna 
vardagslyx med det lilla 
extra.

För Eva Jääskeläi-
nen från Lilla Edet och 
Lena Jinfors Ahlbom 
från Älvängen är det en 
dröm som gått i uppfyl-
lelse.

På gaveln i det gråmålade 
trähuset på Emanuel baga-
res gata i Lilla Edet huserar 
numera Hälsa i centrum. 

Lokalen med de stora vita 
valven och många vinklar 
och vrår är som gjord för 
att må bra i. Den gammel-
dags lantliga inredningen 
bidrar till mysfaktorn och en 
fräsch, men varmt blommig 
doft möter besökarna redan 
i entrén.

I början av november ägde 
invigningen rum och torsda-
gen den 7:e var Alekuriren på 
plats på öppet hus, som lock-
ade många nyfikna besökare. 

Eva Jääskeläinen från 
Lilla Edet och Lena Jinfors 
Ahlbom från Älvängen har 
slagit sig samman med sina 
respektive företag och i den 
nyöppnade salongen erbju-
der de allt från fotvård och 

massage till spabehandlingar 
och vaxning. 

Tog chansen
Berättelsen om de två kom-
panjonerna började på 
bussen till Göteborg.

Det var när de 2011 bör-
jade på Yrkeshögskolan, där 
de utbildade sig till medi-
cinska fotterapeuter, som de 
blev busskompisar och däref-
ter nära vänner. 

Tanken på att starta eget 
hade grott hos dem båda, 
men när Eva plötsligt fick en 
bröstcancerdiagnos ställdes 
tillvaron på ända. 

– Jag hade tur som slapp 
genomgå de tuffaste behand-
lingarna, men upplevelsen 
blev verkligen en tankestäl-
lare och en påminnelse om 
hur skört livet är. Jag har 
tidigare jobbat som läkarse-
kreterare inom primärvården 
i 17 år och kände att det var 
dags att ta chansen och testa 
något nytt. Jag ville jobba 
mindre administrativt och 
mer med människorna.

Lena, som hade funnits 
vid hennes sida genom hela 
processen var inte sen att 
haka på och när de hittade 
lokalen i Lilla Edet fanns 
inget att tveka på.

– Efter att ha jobbat med 
lite av varje, bland annat som 
undersköterska på Vikadams 

sjukhem i Älvängen och som 
butiksbiträde på Älvängens 
skor och på Allans bokhan-
del, kände jag att det var dags 
att göra något för mig själv, 
något som jag verkligen ville 
syssla med. 

Hon avslöjar att det även 
finns planer på att öppna en 
filial i Älvängen, förhopp-
ningsvis fram i vår. 

Historiens vingslag
Eva Jääskeläinen menar att 
behovet av fotvård är stort 
och att det borde få mer 
utrymme inom den allmänna 
vården. 

– Det verkar ibland som 
att folk tror att fötterna tar 
slut vid anklarna, men de 
påverkar hela kroppen och 
många problem kan härledas 
till fötterna. 

I lokalen på Emanuel 
bagares gata har det tidi-
gare varit både klädaffär och 
bageri och historien lever 
kvar på Hälsa i centrum.

– Vi har ramat in gamla 
affischer från klädaffären 
och som ett minne av bage-
riet bjuder vi alla våra kunder 
på kaffe och kaka – såklart i 
form av en fot, säger Eva.

LILLA EDET. Oppositionen 
i Lilla Edet, det vill säga 
Moderaterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Mil-
jöpartiet, föreslår att kom-
munstyrelsens och nämnder-
nas möten ska vara öppna. 
Det ska dock inte gälla myn-
dighetsnämnderna. 

– Tanken med detta för-
slag är att våra invånare ska 
få större insyn i det politiska 
arbetet samt även att man 
kan lämna in medborgarför-
slag som kanske annars inte 
kommer upp, säger opposi-
tionsrådet Peder Engdahl 
(M).

– Det kan finnas perso-
ner som inte vill vara med 
i något parti, men som har 
idéer som är bra för kommu-
nens utveckling. Vi tror att 
med vårt förslag så kan vi få 
ett nytt arbetssätt accepterat, 
säger Peder Engdahl.

Öppna möten stärker 
demokratin och ger invå-
narna möjlighet till insyn 
skriver oppositionen i sin 
motion som är underteck-
nad av Peder Engdahl (M), 
Julia Färjhage (C), Marie-
Louise Nielsen (KD) och 
Tommy Nilzén (MP).

– Det är viktigt att våra 
medborgare ges möjlighet att 
se hur arbetet i nämnderna 
går till för att öka kunskapen, 
intresset och förståelsen.

På fullmäktige och de 
öppna nämndsmötena, 
inklusive kommunstyrelsens 
möten, ska det ges möjlighet 
till frågestund. Här kan med-
borgarna lyfta frågor som 
annars inte hade kommit 
upp.

Med detta föreslår den 
samlade oppositionen i Lilla 
Edet att öppna upp nämnder 
och kommunstyrelse för all-

mänheten när lagen tillåter 
detta, samt att införa fråge-
stunder på kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelse och 
nämnder för allmänheten.

JONAS ANDERSSON

Peder Engdahl (M).

– Oppositionen motionerar till fullmäktige

Öppna sammanträden med frågestund?

Fotriktiga kompanjoner. Lena Jinfors Ahlbom från Älvängen och Eva Jääskeläinen från Lilla 
Edet har slagit sina två företag samman och öppnat salongen Hälsa i centrum i Lilla Edet, 
där fokus ligger på fotvård och välbefinnande. 

Bekväma skor. Helena Bäcksin Emri från företaget Batz, var på plats för att demonstrera 
skor som är snälla mot fötterna.
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