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Fem glada och entusiastiska damer på Eosgården i Nässjö; f.v. Birgitta Granlund
(ansiktsbehandling), Ewy Björk (fotvård), Yvonne Göransson (fotvård), Anneli
Gustavsson (massage), Maria Salomonsson (frisör).

Eosgåden
– naturlig skönhetsvård ger
välbefinnande från tå till topp

På Eosgården i Nässjö huserar fem damer som driver fem olika företag allla med inriktning på skönhet och
välbefinnande från topp till tå. Företagen komplettera varandra och erbjuder allt från massage, fotvård till
ansiktsbehandling och frisering.
Hit kan man komma för en stunds avkoppling
och skön behandling, många stannar en hel dag
och njuter av damernas yrkes-skiklighet.
Det händer ibland att kunder kommer till
Eosgården bara för att få sitta i den lugna och
rogivande miljö för att bli av med stress.
Närheten till stan och de handikappvänliga
ramperna gör att man har kunder från barn
upp till 97 åringar! Alla åldrar är välkomna.
Eosgården säljer presentkort där kunden fritt
kan välja vilken behandling som man önskar

hos någon av de fem företagen. Ett uppskattat
utryck för omtanke till någon man vill visa sin
uppskattning för.
- Under mina 25 år i landstinget så har jag
ofta drömt om att arbeta med likasinnade som
tillsammans kan erbjuda olika behandlingar
och tjänster till hela kroppen på samma ställe,
berättar Ewy Björk som erbjuder fotvård på
Eosgården. En dag körde jag förbi Eosgården
och såg att en lokal var hyresledig. Jag kände
att där skulle jag vilja jobba. Ewy berättade

om lokalen för Yvonne och Anneli. Efter långa
samtal och många koppar te beslutade vi oss
för att starta verksamhet i det fantastiska
huset.
Maria Salomonsson och Birgitta Granlund hade
liknande tankar på att kunna jobba ihop som
ett team med andra företagare. De fick höra
om de andras tankar och blev intresserade.
Tillslut blev det fem olika företagare med olika
tjänster och behandlingar som vågade satsa
på något nytt, en gård med allt på samma ställe!

- När vi väl öppnade Eosgården tidigare i år
var det som om vi helt plötsligt blommade ut,
säger Maria. Hon berättar att hela konceptet
med Eosgården är byggd på miljövänliga
behandlingar med produkter som är
skonsamma både för hälsan och naturen.
Ewy som är fotterapeut ville satsa på sin dröm
om en egen mottagning. Vid 45 års ålder med
25 år inom vården som undersköterska blev
drömmen verklighet.
– Kunderna säger att man går som på moln
efter en fotbehandling. Mitt råd är att sköta
om fötterna minst två gånger om året, precis
som du sköter om din bil. Jag gör dig lättfotad,
säger Ewy med ett skratt. Yvonne har liknande
bakgrund och arbetar nu som fotterapeut i
samma lokal som Ewy.

Hjälp med hudproblem
Birgitta har medicinsk utbildning som
sjuksköterska och homeopat, med en 2 årig
hudutbildning.
– Jag gör olika ansiktsbehandlingar och
arbetar med naturlig kropps och hudvård samt
makeup. En ansiktsbehandling hjälper dig att
finna de rätta hudprodukterna för just din hy.
Det är en lugn och skön avkoppling. Har man
till exempel acne så kan jag hjälpa kunden med
att bli av med besväret, säger Birgitta. Som
homeopat arbetar jag mycket med örter och
naturläkemedel.

Förebygger skador
Anneli har arbetat 15 år inom vården och
massage har alltid varit intressant berättar hon.
- Det började med att jag gick en helgkurs i
massage, lite senare gick jag en hel massör
utbildning och jag arbetar nu som certifierad
massör med undersköterska i botten. Annelie
berättar att massage förebygger mycket skador
samtidigt det hjälper till att stretcha dina
muskler rätt. För att man ska orka med allt så
är massage nödvändigt. Massage är bra för
alla, vare sig du är ung eller gammal, frisk
eller om du har värk. Jag är ofta ute på företag
och tar emot beställningar för dem som önskar,
säger hon

