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LÖDÖSE. Det var inte 
vilken onsdag som 
helst.

Boende på Soläng 
fi ck uppleva en härlig 
spadag.

Det bjöds paraplydrin-
kar och därefter kunde 
pensionärerna åtnjuta 
både massage och na-
gelvård.

För att komma i extra fest-
stämning inför midsommar-
afton bestämde sig persona-
len på Solängs äldreboende 
att ordna med en spadag för 
boende, men även omsorgs-
tagare utifrån var välkomna 
att delta.

Inledningsvis serverades 
svalkande paraplydrinkar 

och till det eleganta snittar 
med både räkor och lax. Mu-
sik strömmade ur högtalar-
na, visor med anknytning till 
sommaren.

Anna Abrahamsson ar-
betar som frilans, i tv och re-
klamsammanhang, som kläd- 
och hårstylist samt make up. 
I torsdags hade hon med sig 
sin utrustning till Soläng och 
först att sätta sig i stolen var 
Irma.

– Vad fi nt det blir, utbrast 
Irma belåtet.

I ett rum lite längre bort 
hade Harald tagit plats på 
massagebänken för att knå-
das av Emelie. Samtidigt 
passade någon på att få sina 
naglar fi xade inför somma-
rens stora högtid.

– Roligt att kunna bjuda 
våra boende på detta och vi 
vet att det uppskattas, säger 
enhetschef Annika Appel-
qvist. Anna Abrahamsson gör make up på Irma. Spadagen på Solängs äldreboende i Lödöse var ett upp-

skattat inslag.

Festdeltagarna bjöds på snittar av olika slag.

Harald passade på att få mas-
sage av Emelie.

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Spadag på Soläng

LILLA EDET. Från Sim-
rishamn till Uddevalla 
och nu anställd av Lilla 
Edets kommun.

Henrik Olsson är 
sedan en tid tillbaka ny 
miljö- och bygglovschef.

– Tjänsten har varit 
vakant och därför har 
det varit en hel del 
saker att sätta sig in i, 
säger Henrik till lokal-
tidningen.

Henrik Olsson, 32, är ur-
sprungligen från Skåne, 
började som planarkitekt i 
Uddevalla kommun 2009. 
Nu tyckte han tiden var inne 
för en ny utmaning.

– I Uddevalla jobbade 

jag även fackligt med den 
centrala samverkansorgani-
sationen – Saco. Jag repre-
senterade Sveriges arkitekter 
i första hand. Jag har lärt mig 
mycket om chefskap, hur 
man motiverar anställda och 
så vidare.

– Som chef har du lättare 
att påverka, du har mer man-
dat. I min nya roll handlar 
det om att vara en superad-
ministratör som ger perso-
nalen de rätta förutsättning-
arna att kunna göra ett så bra 
jobb som möjligt.

Ditt första intryck av 
din nya arbetsplats?

– Kommunhuset som vi 
sitter i är väldigt fi nt. Annars 
är det uppdraget i sig som är 
det mest spännande och som 
fångat min uppmärksamhet. 

Det är snabba puckar som 
gäller och det gillar jag.

Hur ser du på fram-
tiden för Lilla Edets 
kommun?

– Det fi nns möjlighet att 
växa och framförallt är det 

Lödöse som har de stora för-
utsättningarna. Sedan kom-
mer det att smitta av sig även 
till andra orter i kommunen, 
avslutar Henrik Olsson.

JONAS ANDERSSON

Henrik Olsson är ny miljö- och bygglovschef i Lilla Edets 
kommun.

– Henrik Olsson ny
miljö- och byggchef

Vakans är tillsatt
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DANSA HOS 
OSS I HÖST!

STREET DANCE, HIPHOP, STREET JAZZ 
OCH BALETT FRÅN 2–12 ÅR

KONTAKTA OSS FÖR 
MER INFORMATION

MED 35 ÅRS ERFARENHET HJÄLPER 
VI DIG VÄLJA RÄTT!

Välvårdade begagnade husvagnar 
och husbilar till bra priser!

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil samt tillbehör WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE


