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ÄLVÄNGEN. Tisdagen 
förra veckan slogs 
portarna till Helenas 
Massageterapi i Älväng-
en upp. 

Trots att företaget är 
nyöppnat är massage 
däremot inget nytt för 
Helena Normén-Smålän-
ning. 

Hennes intresse för 
hälsa fanns redan på 
gymnasietiden.

Att Helena Normén-Små-
länning brinner för massage 
råder det inga tvivel om. Det 
är med stor entusiasm hon 
förkl arar om triggerpunkter, 
bindvävsmassage och hur 
stress påverkar kroppen ne-
gativt.

– Det är roligt att vara 
med och få någon att må 
bättre, säger hon. 

– Massage kan göra att 
man känner sig mer rör-

lig, när musklerna 
är spända kan det 
vara svårt att röra 
sig. Det ska också 
kunna hjälpa mot 
andra saker som 
förstoppning och 
mensrubbningar.

Helena är ur-
sprungligen från 
Hälsingland men 
kärleken förde hen-
ne för tre år sedan 
till Ale. I och med 
fl ytten la hon till-
fälligt ner sin mas-
sageverksamhet.

– Min man skulle 
börja plugga igen 
på äldre dar och då 
följde jag med. Nu 
är han klar och jag 
har mer tid att ta 
tag i massagen igen. 
Jag har fastnat för 
det här med hälsa. 
Jag jobbar som un-
dersköterska och 
håller på med mas-
sagen några dagar i veckan.

Helenas massageterapi er-
bjuder både klassisk massage 
och den lite hårdare bind-
vävsmassagen.

– Det är en kraftfull mas-
sageteknik utan olja som 
mjukar upp bindväven. 
Bindväv är det där vita på 
musklerna och den kan bli 
stel, förklarar Helena Nor-
mén-Smålänning.

– Förutom massage fi nns 
fl er sätt att förhöja välbe-
fi nnandet. Till exempel är 
det viktigt att träna. Många 

säger att de inte har tid att 
träna men då kan man tän-
ka mer på vardagsmotionen, 
som att ta trapporna, hop-
pa av bussen en hållplats 
tidigare eller att kratta löv.
Helena tror också att det är 
viktigt att hålla stressen bor-
ta, genom bland annat po-
sitivt tänkande och att sätta 
gränser för sig själv.

– Man får tänka att ”det 
måste jag inte göra idag” 
och sätta gränser för sig själv. 
Man ska göra sådant man 
tycker om också.

Hälsa och välmående är 
inget nyfunnet intresse utan 
fanns där redan i tonåren.

– Jag brukade massera 
kompisar och skrev mitt spe-
cialarbete på gymnasiet om 
just massage, berättar Hele-
na. 

– De jag har masserat 
tyckte det kändes bra och då 
är det ju bättre att ha en ut-
bildning.

Helena utbildade sig till 

massageterapeut för unge-
fär sju år sedan och när hon 
var klar började hon massera 
professionellt. Under hela 
sin verksamma period har 
hon aldrig varit rädd att testa 
nya sätt att möta sina kunder. 

– Förr har jag haft må 
bra-dagar och jobbat på kon-
ferenser. Men nu nöjer jag 
mig med att jobba i min stu-
dio och på olika företag.

SOFIA KARLSSON

Ny massör knådar i Älvängen

HELENA NORMÉN-
SMÅLÄNNING

Ålder: 36

Yrke: Undersköterska, mas-

sageterapeut och massör

Bor: Älvängen

Familj: Man och två barn

Aktuell: Med nyöppnad 

massagestudio i Älvängen

10 TIPS PÅ
VARDAGSMOTION

• Gå i trappor

• Fiska

• Arbeta i trädgården

• Promenera till jobbet

•  Leka med barn eller 
barnbarn

• Gå ut med hunden

• Städa

• Cykla till affären

• Tvätta bilen

• Plocka bär och svamp

Källa: hållavikten.se

Helena Normén-Smålänning har efter några års uppehåll från 
masserandet öppnat sin egen studio i Älvängen.

F
O

T
O

: 
S
O

F
IA

 K
A

R
L
S
S
O

N

I behandlingsrummet finns allt som behövs 
för en behaglig stund.

tapetnyheter
Få saker gör oss så lyckliga som 

just tapeter! Byt tapet och du 

förändrar hela  rummets karaktär. 

Våra  leverantörer är ständigt på  hugget 

och tar fram nya spännande dekorer 

och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från 
Boråstapeter (ej Borosan), Duro, 
Eco Wallpaper (ej Decorama), 
InTrade, Midbec samt Colorama. 

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

rabatt på ett stort
urval tapeter

25%

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 07–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

Få saker gör oss så lyckliga som
just tapeter! Byt tapet och du
förändrar hela rummets karaktär.
Våra leverantörer är ständigt på hugget 
och tar fram nya spännande dekorer
och mönster. Välkommen in!

Rabatt gäller på tapeter från
Boråstapeter (ej Borosan), Duro,
Eco Wallpaper (ej Decorama),
InTrade, Midbec samt Colorama.

Erbjudande gäller t o m 11/10-14

Beställda tapeter finns i butik  
från den 3 oktober.

ALE. Sverigedemokra-
ternas Björn Lundin 
lämnar partiet.

Mediastormen blev 
för mycket.
Björn Lundin stod som num-
mer fyra på Sverigedemokra-
ternas lista till kommunvalet 
i Ale. Förra veckan valde han 
att lämna alla sina uppdrag 
i Ale och därmed sin plats i 
kommunfullmäktige, innan 
han ens tillträtt.

– Han har lämnat partiet 
på grund av sin egen säker-
het efter uthängningen i me-
dia. Det blev ohållbart, säger 
Robert Jansson, ordförande 
i SD Ale.

Lundin var sedan en tid 
under utredning av sitt par-
ti. Detta efter avslöjandet 
att han under antaget namn 
skrivit kommentarer på hat-
sajter på internet. Björn 
Lundin ska bland annat ha 
uttalat sig negativt om islam. 

– Jag försvarar inte mina 
uttalanden, men de skedde 
innan min politiska karriär, 
säger Björn Lundin.

– Kommentarerna skedde 
under en dålig period av mitt 
liv och så fort jag förstod hur 
fel jag hade slutade jag skri-
va.

Sverigedemokraterna fi ck 
i det senaste valet fem man-
dat i Ale kommun. Efter att 
Lundin lämnat partiet fl yttas 
nästa person upp på listan. 
Ny blir Håkan Sandberg 
från Nödinge.

SOFIA KARLSSON

SD-politiker 
hoppar av


