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Nu e’re klippt
Han har klippt beatlesluggar, hockeyfrillor och pudellockar. 

I över 40 år har Leif Samuelsson drivit sin frisörsalong i Bohus centrum.
Nu ser han fram emot att gå i pension, men först vill han få sålt salongen.

Hur länge har du drivit 
Leifs Salong i Bohus?
– Jag firade 40-årsjubileum i 
mars i år.

… men nu får det snart 
vara nog?
– Ja, vid 68 års ålder känner 
jag att det räcker. Nu för-
söker jag hitta någon som 
vill köpa salongen, men det 
är inte helt lätt. Det hade 
såklart varit roligt om någon 
här från kommunen ville ta 
över. 

Du är uppvuxen i Surte 
och bodde där Surtera-
set ägde rum 1950. Vad 
minns du från den dagen?
– Ja, vi bodde i Surte södra. 
Jag var fem år gammal och 
minns att jag satt utom-
hus och lekte med en katt-
unge när det plötsligt bra-
kade till. Marken gav vika 
och kattungen omkom i 
leran. Den händelsen minns 
jag tydligt än idag. Efter det 

flyttade vi till Bohus, men 
sedan 1975 bor jag utanför 
Orust.

1973, samma år som cen-
trumgallerian i Bohus 
byggdes, flyttad du in 
med Leifs Salong. Hur var 
det här då?
– Det var liv och rörelse, 
helt annat än hur det är 
nu. Jerkstrands hade ute-
servering och på mataffä-
ren Bonum fanns en kött-
disk. Posten och banken låg 
här och det var alltid mycket 
folk i omlopp. Vi hade våra 
glansdagar på 70-talet och 
som mest jobbade vi tre per-
soner här på salongen. 

Vilka hårtrender minns 
du särskilt väl?
– Det är roligt, för tren-
derna går i tioårsinterval-
ler och allting kommer till-
baka. På 60- och 70-talet 
skulle alla ha ”flattop” – kort 
på sidorna och högt och 

platt mitt på huvudet, som 
de amerikanska marinsolda-
terna. Sedan var det mycket 
beatlesfrisyrer och på 
80-talet var det permanent 
som gällde. Hockeyfrillan 
var stor i slutet av 90-talet. 
Jag minns en kille som kom 
in och hade kammat allt hår 
från nacken och framåt så 
det stod rakt ut och med en 
rak kant framme i pannan. 
Sedan hade han hällt öl i 
håret för att få det på plats, 
det var en speciell kund.

Vad ska du göra när du 
går i pension då?
– Det blir nog en del arbete 
med huset och trädgården, 
hustrun sätter nog igång 
mig. Vi har en husbil också, 
som vi inte hunnit vara ute 
med så mycket, men det 
kanske blir fler turer när 
man får mer tid.
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Namn: Leif Samuelsson 
Ålder: 68
Bor: Varekil utanför Orust
Familj: Hustrun Britt, två barn, 
tre barnbarn
Gör: Driver sedan över 40 år 
Leifs Salong i Bohus centrum
Intressen: Greja med huset, 
husbilen, promenader
Äter helst: Grillat
Lyssnar på: Allt möjligt, bara 
det svänger
Framtidsplaner: Försöka få sålt 
frisörsalongen och gå i välför-
tjänt pension. Då väntar arbete 
med hus och trädgård och en 
och annan tur med husbilen.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Besök hemsidan 

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 11 bostäder på gång i Ale/Lilla Edet. 
Bland annat en 1:a i Bohus, två villor i Älvängen  

och en villa i Hålanda.

Nyproduktion Ekeberg!

I samarbete med Göta Invest AB kan vi här erbjuda ett mycket spännande hus i 
Ekeberg/Lödöse. Här uppförs en enplansvilla om 121-131 kvm varianter med naturnära 
läge & gångavstånd till pendeltåg mot Gbg & Trollhättan. Hög standard med vattenburen 
golvvärme, KVIK-kök & helkaklade våtutrymmen. Först till kvarn! 121 kvm. 

Pris 2.695.000:-
Henrik Kjellberg  0727-316 360, henrik@axelssonsfast.se

Lödöse

Ekebe
rg Se gärna våra 

samtliga 52 bostäder  
på vår hemsida!

www.axelssonsfast.se


