
VECKA 39         NUMMER 35|30

LILLA EDET. Agneta Hell-
ström tvekade inte utan 
klippte till när tillfället 
dök upp i somras.

Salong Cheveux i cen-
trala Lilla Edet har fått 
ny ägare.

– Jag trivs med att 
vara egenföretagare, 
säger Agneta till lokal-
tidningen.

Agneta Hellström har över 
30 års erfarenhet som frisör. 
Hennes första arbete var på 
en salong i Vänersborg inn-
an hon bestämde sig för att 
starta eget.

– Först öppnade jag en sa-
long i Vänersborg innan jag 
fl yttade till Brålanda 1992. I 
tolv år drev jag verksamheten 
och var samtidigt engagerad 
i Företagarföreningen och 
en rad andra projekt inom 
kommunen. Samtidigt täv-
lade jag som frisör och hade 
faktiskt lyckan att vinna SM 

vid ett tillfälle, berättar Ag-
neta Hellström som också 
har ett förfl utet som frisör-
lärare.

2007 gick fl yttlasset till 
Västerlanda och året därpå 
öppnade hon salong hem-
ma i bostaden. Samtidigt var 
Agneta timanställd på Pil-
gårdens äldreboende.

– Förra hösten tog jag an-
ställning på NÄL:s frisersa-
long. Efter 30 år som egen-
företagare var det dock inte 
lätt att jobba som anställd. 
Det var något som fattades 
och jag kände att jag ville 
bli företagare igen, förklarar 
Agneta.

Ren slump
I somras, när Agneta Hell-
ström satt framför datorn 
och tittade på Blocket, fi ck 
hon se att en frisersalong i 
Lilla Edet var till salu.

– Det var en ren slump att 
jag såg det. Jag vet att det var 
torsdagen före midsommar-

afton som jag hörde av mig 
och sade att jag var intresse-
rad.

Affären gick i lås och un-
der en period gick Agneta 
Hellström bredvid den tidi-
gare ägaren. Den 1 oktober 
räknar hon emellertid som 
det riktiga startskottet för 
övertagandet.

– Jag har fått en väldigt 
god känsla. Av erfarenhet vet 
jag att det tar sin lilla tid att 
jobba upp en kundkrets, men 
jag har goda förhoppningar 
om en positiv utveckling för 
rörelsen. Dessutom har jag 
med mig en bas av kunder, så 
jag börjar inte på noll, säger 
Agneta som också har säll-
skap på salongen av Marie 
Karlsson och Yvonne Ale-
sjö som hyr stolar.

– Jag upplever en väldigt 
god sammanhållning mellan 
oss tre, vi jobbar utifrån sam-
ma riktlinjer och har samma 
värderingar.

Några nyheter för Sa-

long Cheveux?
– Öronhåltagning är en 

nyhet. Dessutom välkomnar 
vi numera kunder för brud 
och bal. Vi kommer också 
att ha försäljning av smycken 

och eventuellt även lite kos-
metika.

Vad är det som driver 
dig till att fortsätta som 
frisör?

– Du får utlopp för din 

kreativitet och kontakten 
med människor gillar jag. 
Detta är ett yrke som till 99 
procent är positivt laddat.

JONAS ANDERSSON

Klippte till och blev med salong

Agneta Hellström har tagit över Salong Cheveux i Lilla Edet.

GÖTA. Ambitionerna 
fi nns där och verksam-
heten har så sakteliga 
rullat igång.

I samband med ett 
frukostmöte presente-
rade Linda och Benny 
Billman sina visioner 
för Disponentvillan.

– Vi letade efter ett 
ställe och fann denna 
fantastiska plats!

Nyfi kenheten var stor och 
över 50 morgonpigga före-
tagare och kommunala fö-
reträdare kom till tisdagens 
frukostmöte i Disponentvil-
lan. Kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
(S) hälsade välkommen och 
lämnade sedan över ordet till 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist, som tog tillfället i 
akt att påannonsera samman-
komster under oktober. Den 
10:e serveras det företagar-
lunch hos Stendahls Bil och 
23:e i samma månad stundar 
frukostmöte med Svenskt 

Näringsliv som särskilt in-
bjudna.

Linda och Benny Billman 
är ursprungligen från Göte-
borg och har många års er-
farenhet av evenemangs- och 
restaurangbranschen. Benny 
är utbildad kock och har dri-
vit ett fl ertal restauranger i 
Göteborg, men har även ar-
betat i Schweiz, Tyskland och 
Spanien.

Linda å sin sida är utbil-
dad i USA och är en erfaren 
evenemangskoordinator och 
konferensvärdinna. Hon är 
dessutom väl bekant med 
omgivningarna då hon va-
rit verksam i fi lmindustrins 
”Trollywood”.

– Vi har haft restaurang 
och krogverksamhet i Gö-
teborg sedan 1994. Det här 
underbara stället tog vi över 
i slutet av maj. Det innebär 
helt andra utmaningar än vad 
vi är vana vid, förklarar Benny 
Billman.

En del av Disponentvillan 
utgör bostad för paret, resten 
av huset och trådgården upp-
låter Linda och Benny åt sina 
gäster. Hemtrevligt är det 
överallt.

– Därför blir ett arrang-
emang hos oss lite mer av-
spänt, lite mer personligt.

– Vi har hittat några olika 
ben att stå på och har smu-
git igång verksamheten med 
diverse arrangemang för 
befi ntliga kunder från Gö-
teborgsområdet. Konferens, 
bröllop, julbord och festar-
rangemang är det som vi har 
siktet inställt på till en början, 
förklarar Linda.

– Dessutom har vi inrett en 
pub som vi hoppas mycket på. 
Den kommer inte att vara öp-
pen varje dag, men åtminsto-
ne på fredagar, infl ikar Benny.

I framtidsplanerna ingår 
också att inreda vindsvåning-

en med åtta rum för övernatt-
ning.

– Boendet är en viktig del 
för en sådan här anläggning 
och det haltar lite som det är 

nu, säger Benny.
Den storslagna uteplat-

sen med tillhörande grönyta 
är värt ett omnämnande. På 
området fi nns såväl pool som 
beachvolleyplan.

– Vi ser över möjligheterna 
till att kunna ha poolen upp-
värmd under säsong.

För den som gillar inred-
ning och hus av gammal-
dags stil är Disponentvillan 
väl värd ett besök. Det är en 
vacker byggnad med spän-
nande interiör.

– Högt i tak föder kreativa 
tankar, avslutar Benny Bill-
man.
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– Disponentvilla har fått nytt liv
En mötesplats för alla

Linda och Benny Billman hälsar välkommen till Disponentvillan 
i Göta som blivit en plats för konferens, fest och evenemang.

Avkopplande miljö i Göta.
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Konferens, 
bröllop, julbord 
och festarrang-
emang är det 

som vi har siktet inställt 
på till en början,
LINDA BILLMAN


