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ÄLVÄNGEN. Älvdalens 
Fotvårdsclinic återfinns 
i fastigheten tillhö-
rande Paridons Måleri i 
Älvängen.

Verksamheten drog 
igång i början av året 
och i torsdags kväll höll 
Annica Laxman Abra-
hamsson öppet hus.

– På senare tid har 
det börjat snurra på 
riktigt ordentligt. Det 
är jätteskoj, säger An-
nica till lokaltidningen.

Kunderna blir fler och fler 
för varje vecka som går. 
Annica Laxman Abrahams-
son trivs i rollen som egen 
företagare.

– Det var tufft inlednings-
vis, men nu känns det betyd-
ligt bättre.

Annica utför medicinsk 
fotvård och förutom att hon 
välkomnar kunder till sin 
mottagning i Älvängen är 
hon också ambulerande.

– Jag har en del kunder 
som jag besöker, de flesta 

finns i Göteborg.
– Det som är allra roligast 

med jobbet är att jag träffar 
människor i alla åldrar, från 
18 år upp till 85.

På torsdagens öppet hus-
firande erhöll varje besökare 
en lott med chans att vinna 
fina priser. Förstapriset, en 
fotvårdsbehandling, gick till 
Per Larsson i Alvhem.
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Älvdalens Fotvårdsclinic drog igång verksamheten i början av året och i torsdags höll Annica 
Laxman Abrahamsson öppet hus. Monica Arvidsson från Kungälv var en av besökarna.

Öppet hus-firande hos
Älvdalens Fotvårdsclinic
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KLIPP!

10:-/st
KLIPP!

HUSHÅLLSOST  
ICA. Ca 2,2 kg. 

Max 1 köp/hushåll.   
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

3990/kg

BENFRI KARRÉ
Danish Crown. Ursprung Danmark. 

Ca 1100 g. I bit. 
Mittdelskött av gris.

Max 1 köp/kund. 

/kg

KROSSADE TOMATER 
Delizie. 1200 g. 3-pack.

Jfr pris 12:50/kg.
Max 1 köp/kund. 

Självscanningsvara.

/st

CLEMENTINER I NÄT 
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1. 

Jfr pris 10:00/kg
Finns laddat på 
ditt ICA Kort.

Du handlar,
 vi skänker!

1 kr/nät
går till 

Childhood.

/st

VECKANS 
TOAST  

Pågen. 800 g.  
 Jfr pris 12:50/kg. 


