
#7 2014 WHAT’S UP

Peoples All star team efter en hård dag på jobbet, 
redo att ta sig an nästa utmaning: Tjustgalan!

WHAT’S UP
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

franzenw
iberg.se

Som ni kunnat läsa här tidigare ska 
eller har samtliga på salongen varit 
iväg på olika kurser för att förkovra 

sig under hösten. Nyligen var Amilia Dane
sten och Lovisa Nilsson i väg på Goldwells 
färgkorrigeringskurs i den kungliga huvud
staden. 

– Det är alltid nyttigt och kul att komma 
iväg och träffa frisörer från andra delar av 
landet. Man utbyter erfarenheter och knyter 
nya kontakter. 
Färgkorrigering, handlar det om att 
rädda situationen när det gått snett?

– På sätt och vis, men framför allt lärde vi 
oss tips och tricks om olika sätt att använda 
färgning på. Vi laborerade en hel del, bland 
annat fick vi en röd, en kopparfärgad och 
en guldfärgad löshårsbit som vi skulle färga 

Vi vet att det knappast är något nytt att använda  
torrschampo som stylingprodukt, men för dig som  
vill veta eller, inte vågat fråga oss, berättar vi gärna. 

Just nu har vi ett fint erbjudande på torrschampo från Goldwell. 
Ordinarie pris 199 kronor, nu 129 kronor.

Styla med schampo.

om till neutral. Det var lite knepigt, men det 
gick bra.
Hur står ni er i konkurrensen?

– Jag skulle säga att vi tillhör toppskiktet, 
haha. Marie har ju jobbat som utbildare på 
Goldwell och haft färgkorrigeringskurser 
med oss på salongen så vi har bra koll.  
Men både jag och Amilia tog med oss nya 
erfarenheter från kursen, som vi kommer  
att dela med oss av till de andra på People.

Kursrally.

Nöjda kursdeltagare, 
Lovisa och Amilia.

Aspiranten.
Har ni träffat Monica 
Tesanovic? Om ni besökt 
People under de senaste 
15 månaderna så finns 
chansen. I våras gick hon 
ut frisörlinjen vid Väster
viks gymnasium, och

under sista året gjorde hon praktik en  
dag i veckan på salongen. Monica var så 
gudabenådat duktig att hon fick stanna 
kvar. Nu har hon den respektingivande 
titeln ”aspirant”.

– Jag har precis fått förlängd anställning 
här på People i ytterligare ett halvår. Det 
blir en bra morot att visa för Marie att jag 
platsar här och att jag kan skaffa egna 
kunder. Målet är att fortsätta utvecklas för 
varje dag och ta in så mycket ny kunskap 
som det bara går.
Hur ska det gå till?
– En av de bästa sakerna med People och 
alla som jobbar här är att det är så prestige
löst. Även de som jobbat längst som frisörer 
ber varandra om råd och rådfrågar hur man 
själv hade gjort i olika situationer. Det visar 
ju bara att alla vill kundens bästa hela tiden. 
Det är det frisöryrket handlar om.
Vad är det som är så speciellt med 
People, skulle du säga?
– Ja, alltså. Innan jag kom hit första  
gången hade jag hört att People var en  
stor, och bra, salong och jag blev fångad  
av att man ville sticka ut och att det hände  
så mycket här. Jag tänkte: ”Shit, det där  
vill jag var en del av.” Det är något med  
atmosfären. Det är inte som att komma  
till en frisörsalong, utan ett behagligt 
ställe att var på som passar alla.
Hur ser dina framtidsplaner ut?
– Alltså, jag har väl alltid drömt om att 
när jag blir stor vill jag bli ett namn, och 
för att nå dit är People det bästa stället 
att var på. Alla är så sjukt duktiga och 
hjälpsamma.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste 
trenderna inom hårmode.
Marie Sevlidis:  

– Jag har varit i Barce 
lona ett antal gånger  
nu, och varje gång jag  
kommer dit slås jag av  
den  underbara mång  
kulturella atmosfären.  
Här går gaypar och  
håller varandra i handen och alla får se  
ut precis som de vill. Trendmässigt är det 
mycket ljusgrått och rutigt i klädväg och 
då passar murriga gröna färger väldigt 
bra. På latinskt svart hår blir det väldigt 
fina skiftningar, som på en grönskim
rande skalbagge. Ska man göra det på 
ett skandinaviskt hår måste det vara en 
person med mycket attityd. Här kommer 
vi nog att jobba mer med ljusa minttoner. 
När det gäller frisyrtrender låter man de 
snaggade sidorna växa ut och nackarna 
blir långa, och i stället för att ha snedlugg 
neråt i ansiktet drar man den bakåt, bort 
från ansiktet.

Det var i vanlig ordning full rulle 
på salongen när det vankades 
Tjustgala. Utöver 15 uppsättning

ar och make up skulle ett stort bröllops
sällskap festfixas. Och sist men inte minst 
skulle salongens stjärnor göras galafina 
(se bildbevis). 

– Det var härlig stämning. Alla var otro
ligt peppade! Vi hade avsatt tid för att vi 
skulle göra i ordning oss men det blev lite 
stressigt. Vi hann lagom göra varandras 
hår, men egentligen var det väl bara Marie 
som hade en uppsättning som stack ut 
lite, med en fin boll i nacken, haha, för
klarar Rebecca Johansson.

– Vi andra fick satsa på att vara mer 
coola än snygga...

Galet bra.

Anna landar på People.
Mammalediga naturkunskaps
läraren och Peoplekunden Anna 
Bovinder kompromissar inte gärna 

med sin kaffestund. Oftast kommer hon en
sam. Ibland i sällskap med lilla dottern Liv.

– Det finns inget ställe i Västervik med  
så gott kaffe. Det är en kombination av 
kaffet , den speciella miljön och de fantas
tiska människorna som jobbar här som gör 
att jag kommer tillbaka, ibland flera gånger 
i veckan. Jag går hit, köper en kopp kaffe, 
sitter ner och läser en tidning, en bok eller 
iakttar bara allt som händer. För mig är 
det en kreativ paus i vardagen där jag kan 
landa och samla tankarna. Jag får alltid en 
massa nya idéer när jag är här.

Kaffepauserna på People är ingen ny före
teelse i Anna Bovinders liv.

– Det började redan för sex år sedan när 
People var kombinerad salong och kafé. 
Det var ett socialt hub och och de hade 
söndagsöppet. För mig var det den perfekta 
mixen, så när kafédelen stängdes var vi 
många som blev väldigt ledsna, men jag 
var kanske den enda som vågade fråga 
om jag fick fortsätta komma hit och dricka 
kaffe.

Sex år! Då vill vi en gång för alla veta 
vem som gör det godaste kaffet?

– Haha, kaffet är alltid gott på People, 
men smakar faktiskt lite olika beroende  
på vem som gör det. Och det gillar jag.  
Här får man fortfarande det godaste kaffet 
från den bästa kaffemaskinen i stan, och 
jag kommer att fortsätta gå hit när jag vill 
unna mig något extra.

Liv Bovinder med kaffesugna mamma Anna.

Får du inte ordning på dina lockar? 
Har din gamla tång gjort sitt? Då 
kan vi varmt rekommendera två  

nylanserade produkter från vårt favorit
märke. Ghd Curve classic curl och Curve 
soft curl limited editions är två fantastiska 
locktänger som nu finns de att köpa på  
salongen för 1 599 kronor styck. Fråga oss  
så förklarar vi vilken som passar ditt hår  
bäst och tipsar om hur du kan använda den 
för att åstadkomma små mirakel.

Lyxiga lockar.

Före. Efter.


