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 BOHUS. I tisdags fi rade 
Fothälsodagen 10 år.

Bakom arrangemang-
et stod Förbundet Sveri-
ges Fotterapeuter.

På Lloyds Apotek i 
Bohus centrum fanns 
Annica Laxman på plats 
för att ge tips och råd 
kring allmän fothälsa 
och fotvård.

Annica Laxman är medicinsk 
fotvårdsterapeut och driver 
sedan ett drygt år tillbaka 
Älvdalens Fotvårdsclinic i 
Älvängen. Inför Fothälso-
dagen blev hon ombedd att 
komma till Lloyds Apotek 
för att agera konsult. Annica 
fi ck under tre timmar möj-
ligheten att sprida sina kun-
skaper till apotekskunder om 
hur viktigt det är att ta hand 
om fötterna.

– Jag upplyser alla som 
jag kommer i kontakt med 
om hur angeläget det är att 

man ser om sina fötter och 
inte väntar till dess att smär-
ta uppstår. Fotvård ska ske 
i förebyggande syfte, säger 
Annica Laxman.

– Det är en myt att det bara 
skulle vara äldre människor 
som besöker fotvårdstera-
peuter. Så är inte fallet. Jag 
har många idrottande ung-
domar som kunder, som har 
problem med sina fötter av 
en eller annan orsak. Det är 

bättre att ta bort en liktorn 
direkt, innan man får så ont 
att det inte går att sätta ned 
foten.

Vad är ditt bästa råd till 
aleborna inför sommaren?

– Undvik allt för tunna 
och platta skor, det blir som 
att gå på asfalt. Jag rekom-
menderar en tunn sviktsula i 
sommarskon så att foten får 
rörelse

JONAS ANDERSSON

Lloyds Apotek uppmärksammade Fothälsodagen. Annica Laxman, som driver Älvdalens Fotvårds-
clinic, fanns på plats för att ge tips och råd.

– Apotekskunder fi ck tips och råd

Fothälsodagen
10-årsjubilerade

RÅD OM EGENVÅRD

Tvåla in och tvätta fötterna. 

Torka och torka noggrant mel-

lan tårna. Lägg hushållspap-

per mellan tårna en stund, för 

att torka ut ordentligt. Smörj 

in fötterna varje dag, men 

inte mellan tårna. 

Strumpor kan vara av olika 

material, välj något som pas-

sar dig. Det är viktigt att välja 

rätt storlek eftersom inte bara 

skor utan även trånga strum-

por kan ge förhårdnader. Om 

du har lätt för att få svullna 

fötter – använd stödstrumpor.

Och skorna ska passa dina 

fötter, det är inte fötterna 

som ska anpassa sig efter 

skorna.

Källa: Förbundet 

Sveriges Fotterapeuter
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STARRKÄRR. I dagar-
na fem, med start den 
28 maj, arrangeras en 
pilgrimsvandring från 
Göteborg till Lödöse.

Vandringen är upp-
lagd i olika etapper där 
de medverkande för-
samlingarna ansvarar 
för varsin dag.

– Vi vandrar oavsett 
väder, förklarar Ingela 
Fransson från Starr-
kärr-Kilanda församling.

Vandringsleden mellan Gö-
teborg och Lödöse invigdes 
i fjol. Sträckan är tillika en 
pilgrimsled varför försam-
lingarna i Ale tillsammans 
med Nylöse församling, 
Angereds församling och 
Pilgrimscentrum i Göteborg 
nu gör gemensam sak och 
arrangerar sin alldeles egna 
invigningsvandring, vilken 
äger rum 28 maj-1 juni.

– Som deltagare kan man 
vara med hela vägen eller 
vissa etapper. Informations-
folder fi nns att få hos respek-
tive församling, säger Ingela 
Fransson och tillägger:

– Det är lätt att ta sig med 
allmänna kommunikationer 
till start och slutpunkt varje 
dag. Det är en fördel.

Anmälan om deltagande 
ska ske senast den 20 maj. 
Vandringen är inte förenad 
med några kostnader, men 

arrangören vill ändå ha en 
uppfattning om hur många 
personer som kommer till 
respektive etapp.

– Väl ingångna skor är att 
rekommendera. Vandrings-
kängor behövs inte utan ett 
par sköna gympaskor duger 
gott. Deltagarna tar med 
egen matsäck och vatten för 
dagen. Varje etapp är cirka 
15 kilometer och beräknad 
vandringstid med stopp är 
ungefär sex timmar.

Frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsam-

het, andlighet och delande är 
pilgrimsvandringens nyckel-
ord. 

– Vi har lagt till ett åtton-
de ord och det är förundran. 
Det gäller som tema för vår 
invigningsvandring.

– En pilgrimsvandring är 
både en yttre och inre resa. 
Den yttre resan kan vi se ge-
nom att fötterna förfl yttar 
sig. Den inre resan kan man 
få hjälp med genom ett tan-
keväckande ord eller tystnad, 
avslutar Ingela Fransson. 

JONAS ANDERSSON

Ingela Fransson, diakon i Starrkärr-Kilanda församling, är med 
och ansvarar för den pilgrimsvandring som kommer att äga rum 
mellan Göteborg och Lödöse under perioden 28 maj-1 juni. 

– Pilgrimsvandring med tema förundran
En inre och yttre resa
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TIMELESS NORWEGIAN CRAFT

VI FIRAR 
17 MAJ!

EXTRAÖPPET
LÖRDAGSÖPPET 17 MAJ KL 10-13

Erbjudandet gäller 12-17 maj 2014

PÅ ALLA KAMINER FRÅN JØTUL

Torsdagar 14-18 Tel. 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors

STURES SPISAR AB

WWW.JOTUL.SE

17% 
RABATT

Nyfiken på golf?  
Nu kan du prova på gratis 
på Ale Golfklubb.
Vi träffas på vår ”Driving Range” kl 18.00 med start torsdag 15/5  
och därefter 22/5, 29/5,  5/6, 12/6, 20/6, 27/6 och 3/7. 

Vi går igenom grunderna i svingen och puttning. 

Klubbor finns att låna och  
rangebolllarna är fria.  

Varför inte spela en runda  
på vår fina korthålsbana?

Ung som gammal,  
alla är varmt välkommna.


