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ALAFORS. Studio Sjö-
gården har invigts.

Det firades med 
Öppet Hus i dagarna 
två.

– Jag känner mig glad 
och stolt över att ha 
förverkligat den här 
drömmen, säger fristå-
ende hudvårdskonsult 
Elisabeth Forsberg.

Elisabeth Forsberg hade länge 
drömt om att starta eget. Det 
som stoppade henne var att 
hon inte visste inom vilket 
område. För ett par år sedan 
tvingades hon emellertid göra 
slag i saken. Hon hade då 
börjat förlora entusiasmen för 
sitt dåvarande arbete, vilket 
slutade i en utbrändhet.

– Jag hade varit på en kost-
nadsfri hudvårdsklass med 
några kollegor och provat 
produkter från Mary Kay. 
Det var bra produkter så jag 
handlade en del, men det var 
inget jag själv skulle kunna 
tänka mig att sälja. Det var 
inte min grej. Kort därefter 
började jag dock fundera lite 
smått på vad jobbet kunde 
innebära för mig, vad härligt 
det skulle vara att få styra över 
min egen tid, att få möta trev-
liga människor och bygga mitt 
eget företag. Efter ytterligare 
några veckor var jag tillbaka 
hos samma hudvårdskonsult, 

frågade lite mer om jobbet 
och blev allt mer övertygad 
om att det här faktiskt kunde 
vara något för mig, säger Eli-
sabeth Forsberg.

Elisabeth är utbildad civil-
ekonom och har arbetat som 
revisor och ekonomichef. 
Numera titulerar hon sig 
fristående hudvårdskonsult 
inom hudvård och makeup, 
där direktförsäljning av Mary 
Kays produkter utgör grun-
den.

I förra veckan firade Eli-
sabeth Forsberg invigningen 
av sin nyrenoverade lokal, 
Studio Sjögården, som ligger 
vackert belägen vid Häl-
torpssjön i Alafors. I dagarna 
två höll hon Öppet Hus och 
erbjöd sina inviterade gäster 
diverse fina öppningserbju-
danden. Responsen lät inte 
vänta på sig.

– En tanke som slog mig 
under invigningsdagarna var 
att ytterligare en dröm slagit 
in. På morgnarna när jag 
gick upp tidigt för att åka till 
jobbet i Göteborg, tittade jag 
ibland ut genom fönstret och 
kände hur sjukt det var att 
lämna denna idyll för att åka 
in till stadens asfalt. Här vill 
jag jobba tänkte jag då. Nu 
gör jag det!

Affärsidé som håller
På Studio Sjögården erbju-
der Elisabeth Forsberg per-

sonlig hudvårdskonsultation. 
Det är ingen tjänst som Eli-
sabeth tar betalt för, intäkter-
na sker enbart via produktför-
säljning.

– Jag har drivit mitt eget 
företag i snart två år och  

känner att det här är en 
affärsidé som håller. Därför 
valde jag att ta steget fullt 
ut och investera i en egen 
lokal och registrera ett eget 
företagsnamn, vilket för mig 
blivit en nystart. Att ta detta 

steg var inte självklart och jag 
vacklade länge, men när jag 
väl bestämt mig så har inget 
kunnat stoppa mig. Visst 
möter man lite motgångar 
ibland, men man får välja att 
istället se dem som utma-

ningar som för en vidare, 
avslutar Elisabeth Forsberg.

Invigningsfirande på Studio Sjögården
– Elisabeth Forsbergs dröm har slagit in
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I förra veckan firade Elisabeth Forsberg invigningen av Studio Sjögården i Hältorp, Alafors. Elisabeth, som är fristående hud-
vårdskonsult, höll Öppet Hus under dagarna två.
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