
Sommartid,
hejhej!
Ljuset, solen, havet, håret.  
Vi kan inte få nog av sommar.
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What’s up
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

Får det vara lite te?
Först ett kaffe från Johan och Nyström 
att dö för, nu ett te att älska och läskas 
av. Vi serverar det törstsläckande  
ekologiska isteet Pour te. Finns i fyra 
olika smaker och kan köpas såväl när 
du sitter ner i frisörstolen som take 
away när du vill finna svalka under 
solen. Pris, 25 kronor.

Mirakeldroppar.
Nu har vi äntligen fått in det återupp-
byggande serum som även bland frälsta 
frisörer kallas ”Askungedroppar”. En 
leave in-produkt som uträttar mirakel. 
Köp med hem och ha i själv eller be din 
frisör lägga i den i samband med din 
behandling hos oss. Pris, 73 kronor.

20% rabatt!
Passa på att bunkra 
sunprodukter från 
Paul Mitchell för 
maximalt skydd av 
håret, från solen, 
till kanonpris. Kom 
in så hjälper vi dig 
att välja rätt!

Kropp och hår.
Shu Uemura essence absolute body 
and hair oil, där har ni sommarens 
räddning. En gudomlig olja för kropp 
och hår. Vi är redan besatta! Innehåller 
bland annat cameliaolja och mandel-
olja, absorberar snabbt, återfuktar,  
ger lyster och smidighet. Pris, 370 kr.

Take no prisoners! 

Peoples mobila enhet.

franzenw
iberg.se

Dagen avrundades med en trerätters  
på tre av våra favoritställen.

Vänner till s
ist...

På allmän begäran kommer här en kort sammanfattning av vad som hände på vår 
årliga personalfest. I vanlig ordning var det en hel del hemlighetsmakeri om vad som 
skulle ske. Det blev... Segway! Ingen av oss hade åkt innan så det var med skräck-

blandad förtjusning som vi stegade upp och kryssade runt på Lysingsbadet. Inga brutna 
armar eller ben, men en hel del skadeglädje. Inte helt oväntat blev det vinnarskallen (och 
festarrangören...) Marie som kammade hem det avslutande manöverprovet.

Hemligstämplat.

Vissa har känt honom större delen 
av sina liv, andra har bara sett 
honom skymta förbi som hastigast 

inne på salongen. Christos Sevlidis, Maries 
äkta halvgrekiska hälft samt Peoples grun-
dare och ägare.
Vad har du för funktion i People-maski-
neriet i dag?

– Mitt arbete har förändrats genom åren. 
Från början hade jag en aktiv roll och var 
involverad i det mesta som rörde driften, 
men sedan jag började jobba som företags-
rådgivare på Tjustbygdens Sparbank har 
jag av förklarliga skäl tagit ett steg tillbaka. 
I dag sköter jag det mesta som rör budget, 
uppföljning, prissättning, marknadsstrategi 
och framtidsfrågor.
Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna 
för People?

– I dag är people än stor salong med sju 
anställda som har fullt upp. Att ta hand om 
dem och våra kunder på rätt sätt är en av 
de viktigaste frågorna att arbeta med och 
utveckla. När det gäller framtiden så har vi 
planer som bara ligger och väntar på rätt 
tillfälle. Både stort som smått. Vi måste 
arbeta på många fronter, mer kan jag tyvärr 
inte säga just nu.
Du jobbar på bank, men det ryktas att 
du kommer till salongen och hämtar 
kaffe titt som tätt. Varför?

– Kaffe är en av mina stora passioner 
(vin en annan...) och bättre kaffe än det 
våra kunder får på People går knappast 

att få. Numera brukar det dock bara bli ett 
kaffebesök om dagen eftersom vi äntligen 
införskaffat en vettig maskin på banken.
Handen på hjärtat, vem bossar, du eller 
Marie?

– Haha, min allra viktigaste roll i företaget 
är att vara Maries bollplank. Vi är visionära 
idésprutor båda två och tycker nästan alltid 
lika om saker i grunden, men vi har ofta 
initialt olika syn på hur vi ska realisera våra 
idéer, vilket är positivt eftersom det gör att 
vi får vrida och vända på våra argument 
innan vi är helt överens. 
Nu till viktigare saker. Vilken frisyr är 
tidernas snyggaste respektive fulaste?

– Jag gillar frisyrer med lite längd, och 
har under hela mitt liv velat ha långt hår 
men det funkar helt enkelt inte. Den fulaste 
är nog den som var mode när jag var i 
18-årsåldern, och som jag själv skaffade: 
rakat med lugg. 

Den där Christos.

Christos, 
utan varken 

längd eller 
lugg.

Fem sjundedelar av Peoples per sonal styrka har varit på inspira tionsresa i Den kongelige 
hoved staden København, inbjudna av märket KMS California. Beccis berättar:

Dag 1. Körde felfritt till Köpenhamn där vi efter en del missförstånd och  
språk förbistringar fick våra rum. Käkade middag och stupade i säng.

Dag 2. Efter lite sightseeing, shopping och bubbelbad bjöds vi på visning av två  
kändisfrisörer från USA och Australien. Efter det bubbel (i glas...) och nattklubb. 

Dag 3. Begav oss hemåt och konstaterade att VI ÄLSKAR KÖPENHAMN!

Beautiful Copenhagen.

Very important People.

Petter hade spender-

byxorna på hela helgen.
Petter hade spender-

byxorna på hela helgen.

Fingerspitzengefühl.
People tipsar  om de  
senaste trenderna  
inom hårmode.

Beccis Jonsson:  
– Till hösten kommer vi att få se  
en hel del kortare pager och bobar  
med snygga luggar och nackar.  
Det blir även lockiga, yviga svall  
och på färgfronten är det djupt  
brunt, koppar och vinrött som gäller, 
samt en stark variant av peachfärg 
som jag tror stenhårt på. För grabbar, 
som vill ha grabbiga frisyrer är det 
klassiska klippningar med benor och 
snygga markeringar som gäller. 

Balbonanza 2014!
Trettio stycken hårupp-
sättningar från klockan 
07.00 till 13.30. Det var 

full rulle på People när det vankades 
vårbal för årets avgångselever 
vid Västerviks gymnasium. Redan 
tidigare i veckan hade de allra flesta 
fått sina hår färgade och förberedda. 
Resultatet talar sitt  
tydliga språk. Vi är  
supernöjda! Och  
stolta över alla  
fantastiskt fina  
balbrudar. 

Trots att det  
är ett bra tag till  
nästa vår har det  
redan börjat boka  
på, så om du vill  
vara säker på att få  
din balfrisyr fixad  
av oss är det bäst  
att boka snarast.

Färgat och fagert  
var balhåret i år.

Att köra lustgas driven  

bil har sina fördelar.Att köra lustgas driven  

bil har sina fördelar.

Very important People.

https://www.facebook.com/peoplevastervik
https://www.facebook.com/peoplevastervik
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/

