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Köp din valuta på nätet 
Nu kan du enkelt beställa din utländska valuta 
på swedbank.se/valuta. Valutan skickas  
sedan via REK hem till dig.

Trevlig resa önskar 
Swedbank Surte/Älvängen  
031-739 74 20/ 0303-33 48 80

 

BOHUS. När chansen 
dök upp klippte han till.

Suget att återigen 
ha en egen frisersalong 
blev för stort.

– Det är detta jag 
vill syssla med, säger 
Larzo Baker på DKB 
Salong i Bohus cen-
trum.

Larzo Baker, 40 år, kom till 
Sverige från Irak 1996. Ti-
digare hade han arbetat som 
frisör i Rawanduz, men att 
återuppta den yrkesbanan 
direkt i sitt nya hemland visade 
sig inte vara så enkelt. Larzo 
började med att läsa svenska 
för invandrare, arbetade inom 
skogsindustrin, var verksam 
inom hotell- och restaurang-
branschen och tjänstgjorde 
därefter som lärare för en för-
beredelseklass.

– Jag samlade på mig massor 

av erfarenhet vilket jag är glad 
för idag. 

Gesällbrevet, som förkun-
nar avklarad frisörutbildning i 
Sverige, fick Larzo i maj 2003. 
Året därpå öppnade han egen 
salong i Fräntorp.

– Fast jag blev tvungen att 
sälja rörelsen 2007/08. Jag 
skadade mig i handen och fick 
opereras. Samtidigt utbildade 
jag mig till taxichaufför, men 
det visade sig inte vara min 
grej. Jag återupptog istället 
arbetet som hemspråkslärare, 
berättar Larzo.

Attraktivt centrum
Längtan att få jobba som frisör 
växte sig emellertid allt star-
kare. Larzo tog anställning på 
en salong i hemstaden Kung-
älv och när tillfället uppenba-
rade sig att få driva eget igen 
tog han chansen.

– Jag behöver bara rulla 

över bron så är jag här. Bohus 
börjar öppnas upp allt mer 
efter vägutbyggnaden och på 
sikt tror jag det är ett centrum 
som kommer att bli väldigt att-
raktivt, säger Larzo till lokal-
tidningen.

Vilken är målgruppen?
– Det är folk i alla åldrar, 

män, kvinnor och barn. Det är 
både tidsbokning och drop in 
som gäller.

Vad gör frisöryrket så 
roligt?

– Det är att få skapa något 
av håret och göra kunderna 
nöjda.

Hur ser du på konkur-
renssituationen?

– Konkurrensen är tuff, 
men för mig handlar det om 
att ge kunden en helhetsupple-
velse och kvalitet rakt igenom.

Lokalen, som ligger granne 
med apoteket i Bohus cen-
trum, fick Larzo Baker till-

gång till den förste juli. Där-
efter har han renoverat salong-
en grundligt och i förra veckan 
var det dags för den efterläng-

tade premiären.
– Det känns jätteroligt och 

kunderna har redan hittat hit, 
avslutar Larzo Baker.

Tillbaka med saxen i handen
– Larzo Baker har öppnat salong i Bohus

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Larzo Baker har öppnat egen frisersalong i Bohus centrum. I förra veckan var det premiär 
för DKB Salong.

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

ÄLVÄNGEN. Trots 
sin unga ålder driver 
nödingekillarna Dardan 
Hoxha, 24 och Yassin 
Largo, 21 redan sin 
egen bilfirma. 

De har arbetat hårt 
sedan starten i januari, 
vilket gjort att Bileliten 
i Göteborg AB rullat på 
bättre än vad de hade 
vågat hoppas på. 

Redan i 13-årsåldern hjälp-
te Dardan Hoxha sin pappa 
att reparera bilar och till-
sammans med kompisen 
och numera kollegan Yassin 
Largo har han valt att göra 
karriär av sitt stora intresse. 

Även Yassin fick tidigt upp 
ögonen för bilar, men tanken 
på att arbeta med det kom 
först på gymnasiet. 

– Jag köpte en bil när jag 

var 18 som jag fixade i ord-
ning och sålde med lite vinst 
och sedan har det bara fort-
satt.

Båda har haft enskilda 
firmor innan de bestämde sig 
för att gå samman och starta 
Bileliten i Göteborg AB för 
ett halvår sedan.

Namnet till trots har de 
sina lokaler i Älvängens södra 
industriområde. 

– Eftersom vi har kunder 
från hela Sverige och även i 
utlandet tänker vi att det är 
fler som känner till Göteborg 
än Ale, förklarar Dardan.

Fullt upp
Nästan all vaken tid spende-
rar de på bilfirman och inte 
sällan handlar det om tolv-
timmarspass. Det är mycket 
som ska skötas och eftersom 
de ännu inte har någon an-
ställd gör de allt själva. Därför 

gäller det att snabbt kunna 
svida om från kontorsskjor-
tan till mekaroverallen. 

– En vanlig dag kan börja 
med att vi åker och hämtar en 
bil i Stockholm. Sedan kanske 
det är rekonditionering som 
behöver göras, det vill säga 
tvätt och dammsugning av 
bilar eller lämna in på servi-
ce. Därefter är det in på kon-
toret igen och jaga nya bilar, 
säger Yassin. 

På bara ett halvår har de 
fått rejäl rullians på affärer-
na och det börjar så smått bli 
trångt ute i bilhallen. 

– Tanken är att vi ska bygga 
eget så småningom, men vi 
blir nog kvar här ett tag till. 
Först ska vi hitta en lämplig 
mark och helst vill vi stanna 
kvar i Ale, säger Dardan.

Medan många av deras 
jämnåriga kompisar plug-
gar eller är anställda, satsar 

de fullt ut på sin egen firma, 
något som kräver både mod 
och disciplin. 

– Vi känner oss trygga med 
det vi gör och det kommer 
man långt på, säger Yassin. 

– Bilintresset blev nyckeln till karriären

Unga företagare. Nödingekillarna Dardan Hoxha, 24 och Yassin Largo, 21 driver Bileliten i 
Göteborg AB i Älvängen.
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