
Peoples karismatiska ägare och kreativa 
idéspruta, Marie Sevlidis, är inte direkt 
känd för att sitta nöjd. Tvärtom 
kommer hon ständigt upp med nya 
tankar och idéer om hur verksamheten 
kan utvecklas, förändras, förbättras 
och personalen bredda och spetsa sig 
ytterligare några snäpp – oftast kläckta 
under hennes dagliga långpromenader 
i arla morgonstund, eller sena kvällar i 
sällskap med sin make, kompanjon och 
radarpartner, Christos Sevlidis.

– Nu har det gått tio år och vi har  
jobbat oss en bra bit upp på stegen.  
Vi har nött, nött och nött, och jobbat 
väldigt hårt för att kunna prestera på  
topp varje dag. Och i dag är vi mark
nadsledande i regionen. Vi skulle kanske 
kunna slå oss till ro, men för mig känns 
det precis tvärtom: vi befinner oss längst 
ner på stegen igen, och jag ser verkligen 
fram emot att påbörja en ny klättring.

Det låter spännande. Vad hänDer nu?
– Ja, vad fasen händer nu, haha?  

Jag känner så här: vi har tagit många  
stora kliv sedan vi öppnade, genom att 
utveckla vårt koncept, arrangera vis  
ningar och olika samarbeten, jobba 
med de bästa produkterna och anställa 
fantastisk personal, men allt som är bra 
kan bli bättre.

Kan Du ge en hint om vad som väntar?
– Att det är något nytt, något annat. 

Den känslan måste vi skapa, och det  
gäller allt vi gör. Vår visning, som många 
frågat efter, under jubileumskvällen  
den 5 september blir startskottet. Vi har 
skaffat en ny fantastiskt snygg logga, 
inom kort lanserar vi en helt ny hemsida 
där vi gör ett statement och visar att vi går 
mot ett lite nyare tänk. Även när det gäller 
salongen kommer det att hända en hel del 
nya saker inom den närmaste framtiden.

Vad snackar vi för tidsperspektiv 
innan den nya formen satt sig?

– Två år kanske, men redan inom ett 
halvår kommer vi att kunna berätta om 
några av de förbättringar som vi planerar. 
Inledningsvis kommer vi att ändra lite i 
konceptet och lansera nya delar, som att 
satsa ännu mer på att utbilda våra kunder 
om våra produkter, exempelvis genom 
makeupkvällar med Pürminerals i formen 
Mammadotterkvällar. Sköna söndag  
med spa och afternoon tea är också ett  
av de nya koncepten som vi lanserar under 
hösten. Och sedan kommer vi att fylla på 
med mer efterhand.

hur går själva  
konceptutvecklingen till på people?

– Det kommer upp nya idéer i mitt 
huvudet hela tiden! Jag spottar ur mig 
dem till personalen i princip dagligen,  
så det händer att de blir lite trötta på  
mig eftersom hälften aldrig blir av, haha. 
Ofta är det personalen som inspirerar  
mig eller Christos. Det räcker med att  
de tänder en liten gnista, en idé, så  
spinner vi iväg på den.

ge ett exempel?
– Amilia kom med en riktigt bra idé 

nyligen. Exakt vad det är kan jag inte gå  
in på, men det är en fantastisk tjänst för 
våra kunder.

hur skulle du beskriva din filosofi?
– Jag vet inte hur långt livet är och finns 

det grejer som utvecklar både företaget, 
personalen och mig själv och som jag tror 
på så kör jag. Skulle det inte funka så är 
det ju inte hela världen. Samtidigt, när  
jag haft sitt lilla barn, People, i tio år så 
vill jag ju inte att någon ska säga något 
negativt om det nu när det är så bra.  
Men det finns en fara i det där också,  
och jag vill inte riskera att sitta nöjd 
tills folk kommer och undrar om det 
inte är dags att vi gör något nytt. Det är 
delvis därför jag vill göra de här stora 
förändringarna nu.

Vi kan knappt bärga oss. Vi vill 
promenera med Marie. Långt och länge.

Framåt marsch
tio år med people har bjuDit på välbesökta Visningar, färgstarka  
frisyrer och nytänkande trenDsättning. nu är det Dags att ta nästa KliV.

Marie Sevlidis, 
i svartvitt för 
ovanlighetens skull. 
Peoples färgstarka 
ägare och idéstpruta 
ser sällan hinder, och 
väldigt ofta möjligheter 
till förbättringar både 
för salongens kunder 
och personal.

Det är Dags 
för något 
nytt, något 
annat, och 
det gäller 
allt vi gör.

”

tillökning på people
Måndagen den 13 juli fick vi tillökning! Efter nio månaders 
väntan, förväntan och en hel del vaggande på salongen med 
magen i vädret fick Lovisa (och Markus) äntligen sin lille 
Viggo.

Vi fångade Lovisa mitt i de första dagarnas omtumlande 
blandning av total eufori, sömnlöshet, villrådighet och 
förbehållslös kärlek för en hjälplös liten krabat.

– Allt känns bra, häftig och lite overkligt på något vis.  
Det känns som om vi är i en liten kärleksbubbla här hemma. 
Allt det där som folk som blivit föräldrar pratat om men som 
man inte kunnat ta på för att man inte kunnat föreställa sig 
det innan man är där själv kommer nu. Det är fränt.

och hur är verkligheten?
– Det är väl ungefär som jag hade tänkt mig. Både jag och 

min kille, Markus, har syskonbarn så det praktiska hade vi 
ganska bra koll på.

Det ryktas att du redan varit på salongen?
– Ja, vi var faktiskt förbi en sväng i går och det var 

jättemysigt att få komma och visa upp honom. Alla var 
där förutom Petter och Beccis, som har semester. Marie såg 
ganska nöjd ut när hon höll Viggo, haha. Jag kommer nog 
att hänga där en hel del under mammaledigheten. Dricka 
kaffe och bara ta det lugnt.

För KunDer meD abstinens:  
när räknar du meD att Vara tillbaka på banan?

– Jag kommer att vara med så mycket som möjligt inför 
och under visningen och festen i samband med firandet av 
10årsjubiléet nu i september, likadant med utbildningar och 
annat kul som händer. Det känns jättebra att Marie frågar 
mig om jag vill vara med även om jag är mammaledig. Sedan 
får vi se, om allt går som det ska hoppas jag kunna komma in 
och jobba någon dag i veckan så fort ammandet är över.

Qick fix
Vi kunde inte hålla oss utan tjuvstartade med att lansera 
våra nya behandlingar redan i maj, så en del av er 
har redan, precis som vi, blivit frälsta. En fantastisk 
fördel med dessa pigment är att de bleks bort sakta 
och oregelbundet och ger alltså inte upphov till någon 
utväxt.

new blonde
Suddar utväxter och  
passar perfekt för den  
som är blond och vill  
få en quick fix på lunchen  
– mellan färgningarna.  
Den tar 45 minuter med  
fön, eller 15 min extra  
när du klipper dig, och  
ger ditt hår en snygg  
solblekt känsla.

men reshade
För alla män som börjar få lite gråstänk eller vill att håret 
ska se lite fylligare ut. Denna behandling tar bara 15 
minuter enskilt eller 5 minuter extra när du klipper dig, 
och läggs i form av ett skum i shamponeringen.

Shu Uemura hårspray 
– ett mjukt spray som  
du kan använda lager  
på lager och som inte 
tynger håret alls.
Inpackningar från 
Maria Nila – för dig som 
färgat ditt hår trendigt 
grått och vill behålla 
färgen extra länge.
KMS silk sheen – när du 
ska föna bort småhår och 
göra ett burrigt, lockigt 

KMS-väska – får du i 
present när du köper två 
valfria produkter från KMS. 
Shu Uemura-borste 
– går inte att leva utan! 
Bäst av alla borstar. KMS 
volymmousse – bygger 
volym utan att bli knastrigt 
och stelt. En favoritprodukt 
på salongen. Shu Uemura 
oilshampoo – för dig som 
vill tvätta håret varje dag 
utan att torka ut hårbotten.

använd Det bästa från Våra 
toppleverantörer så skapar  
du en bas För ett hår som  
både mår bra och ser bra ut.”

matilda mållberg
– Jag började gå till People 
på högstadiet, och att göra 
studentbalfrisyren var 
förstås något speciellt. Jag 
ville ha en speciell inbakad 
fiskbensfläta som jag minns 
att Annie fick träna väldigt 
mycket på för att få till det 
när det var dags. Den blev 
jättebra och jag fick massor 
av beröm under kvällen. 
Det kändes väldigt typiskt 
People, att anta utmaningen 
och göra det där lilla extra för 
att jag som kund ska bli nöjd. 

KristofFer karlsson
– Jag gick hos Marie tills hon 
gick på mammaledighet. Då 
bytte jag till Annie, och sedan 
hon flyttade har jag gått till 
Lovisa. Nu har Lovisa gått 
på mammaledighet så vi får 
väl se om jag går tillbaka till 
Marie eller om jag passar på 
att testa någon ny. Det känns 
som en av Peoples främsta 
styrkor, att det spelar ingen 
roll vem man än går och 
klipper sig hos, det blir alltid 
bra och det är alltid samma 
höga kvalitet på allt de gör.

anette hjalmarsson
– Det jag tycker är så härligt 
med People, och det har jag 
tyckt ända sedan jag gick 
dit allra första gången, är 
att de är så framåt. De har 
ett nytänk, ett driv, och är 
med och skapar trender och 
hittar på nya, spännande 
saker. Jag går dit och klipper 
mig var femte vecka, alltid 
på en fredag, och efter en 
arbetsvecka känns det lyxigt 
att gå dit och bli ompysslad 
samtidigt som man blir stylad 
och lite piffad inför helgen.

monica hall
– Jag började hos Marie men 
nu går jag till Letitia, och jag 
brukar säga till henne att jag 
är den drygaste kund som 
finns, för jag vet exakt hur 
jag vill ha det. Men ibland 
är jag så trött på mig själv 
att jag ber henne klippa mig 
precis som hon vill, haha. 
Och jag blir alltid supernöjd. 
Nu såg jag en kort frisyr som 
Petter klippt på en tjej i min 
ålder som jag inte kan få ur 
mitt huvud, så jag ska nog  
ta och prova honom.
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people all stars
Vi älskar alla kunder precis liKa mycKet,  
men när vi nu fyller tio år Vill vi lyfta fram några av er.

Känn in din hösttrend
peoples trendguru beccis jonsson talar ut om vad som 
gäller på hår-, Färg-, smink- och skäggfronten hösten 2015.

hon
”I höst är det mycket långa hår som 
gäller, väldigt ofta inklippta frisyrer 
kring ansiktet, och hela håret. Generellt 
kommer smårufsiga (använder inte 
gärna ordet ”busigt” när det gäller hår...) 
frisyrer att komma starkt. Det gäller även 
de korta frisyrerna. 70talets klädrevival 
smittar av sig även på hårmodet på de 
långa frisyrerna. Pottfrillan är tillbaka i 
en kort variant med skarp lugg och skarp 
kant ända bak till örat. Men lite rufsigare 
än förra vändan.”

han
”Trenden med kortklippt på sidorna 
och långt uppepå lever kvar men allt blir 
kortare. Föredrar man långt hår ska det  
se lite ovårdat ut och gärna lite lockigt.”

Färg
”Som alltid kommer självutnämnda 
trendsättaren Pantone color institute ut 
med sin ”årets färg” – det tenderar att 
alltid vara en röd nyans till hösten...  
I år är det vinröd, Marsala, som gäller,  
och matta, dammiga, sotiga, nästan 
lite skitiga varianter på de bruna och 
pastelliga färgerna som varit populära  
på senare tid. För ljusare hår kommer  
det även mycket sandfärger.”

sKägg
Det ska vara fortsatt mycket, men  
format. Och får man inte ihop till ett 
skäg kan man alltid satsa på en frodig 
mustasch. Även där är influenserna från 
70talet tydliga. Behöver du inspiration, 
googla på: mostbadassmoviebeards!

Flätor
”Både på tjej och killsidan är det jätte
mycket flätor, gärna tunna inbakade 
rastaflätor – inte dreadlocks alltså. Jag 
tycker att det är ascoolt. Hemligheten 
bakom en riktigt bra fläta är att inte fuska 
när man delar in håret. Gör det noggrant 
så att varje litet knippe med hår blir så 
rent som möjligt. Och, ja, vi kan hjälpa 
dig att fläta håret på People.”

makeup
”Från att ha varit mycket Kim Kardashian
skuggningar för att framhäva kindbenen 
blir det mer highlightande och skimmer 
till hösten. Det handlar mycket om att 
förstärka med grafisk eyeliner och skarpa 
linjer. Långa, svepande ögonfransar ersätts 
av mer ”twiggy”, separerade, långa, 
spretiga. Till ögonskugga är det bronze 
som gäller, vilket är tacksamt eftersom det 
passar till nästan alla frisyrer och hudtoner. 
Läppstiftet fortsätter sin starka comeback 
med lite dämpade färger från puderrosa till 
brunt och mörkt vinrött.”

70 -talets KläDreVival smittar aV sig  
äVen på hårmoDet på de långa frisyrerna.  
och pottfrillan är tillbaKa.”

Höstens moodboard, 
om Peoples Beccis 
Jonsson får bestämma.

Don junior
Ni som klipper er regelbundet på People har med 
ganska stor sannolikhet träffat Beccis hund Junior. 
Några av er har kanske till och med lärt känna denna 
femåriga kelsjuka chihuahua som ända sedan han var 
liten valp har styrt och ställt på salongen.
Vi fick en pratstund.

hur ser en helt Vanlig juniordag på people ut?
– Jag kommer hit med Matte runt klockan åtta. Njuter 
av morgonsolen till första kunden kommer, som jag 
skäller ut, undantagslöst. Verkar hen schysst hoppar 
jag upp i knät och blir lite ompysslad. Sedan rullar det 
på. Vid lunch glider jag in i personalrummet och tigger 
till mig lite mat. Petters grillade kyckling från Hemköp 
är en favorit, men han kan vara lite snål ibland. Då får 
de andras rester duga. Sedan blir det en promenad 
med matte, eftermiddagsstek i skyltfönstret och 
klockan fyra kommer husse och hämtar mig. Typ så.

Vem är Din faVorit bland personalen?
– Jag trivs med brudarna, men Petter måste jag hålla 
kort så att han fattar att det är jag som är salongens 
alfahanne. Det verkar som om poletten äntligen trillat 
ner. Skam den som ger sig.

Var Klipper du dig?
– På People, var annars? Endast Beccis får klippa mig. 
Jag kör långt så det blir bara lite putsning då och då 
så att jag kan se ordentligt och kan glida runt utan 
att skita ner mig. Folk brukar fråga matte om jag 
färgat pälsen bara för att den är så sällsynt vackert 
chokladbrun. Det är det dummaste jag hört.

Är du fåfäng?
– Jag vet att jag är sötare än de flesta jyckar, om det 
är det du menar. Och vill jag verkligen ha något så 
kör jag bara mina oemotståndliga puppy eyes. Matte 
köpte mig en fånig Barbourväst som jag använt typ 
en gång. Jag sätter inte på mig den igen ens under 
pistolhot. Hon kunde ha köpt gåslever i stället.

sista frågan: hur är det på tjejfronten?
– Gah... Min stora kärlek dog för två år sedan. En 
fantastisk Jack Russell som bodde hos husses päron. 
Det har jiddrats en del om att de ska göra mig till 
avelshund för att min eminenta DNA ska föras vidare. 
Soft, men då måste man åka Jorden runt på en massa 
löjliga hundutställningar och bli bedömd av dårar, så 
det går fetbort. Jag spontanavlar i stället.

höstens maKeupmys. 
boka nu!
21/10 Makeup grundkurs
28/10 Ögonmakeup
4/11 Festmakeup
11/11 Mamma & jag

ny hemsida!
jajamensan. inspiration, information,  

bokning och mycket, mycket mer, för att  

hålla abstinensen i schacK mellan 

klippningarna! logga in på peoplevastervik.se. 
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