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ÄLEBRÄCKE. Efter 
många och långa fun-
deringar gjorde Helene 
Skånberg slag i saken.

För ett år sedan öpp-
nade hon egen salong 
på gårdsplanen hemma.

– Till slut vågade jag 
och det ångrar jag inte 
en sekund.

Ett besök hos Helenes 
Klippstuga liknar känslan 
av att kliva in i ett mysigt 
vardagsrum. Den vitmålade 
stugan, med hönor traskan-
des runt husknuten, har en 
lantlig interiör om än med 
modern touch.

– Såväl jag som kunderna 
uppskattar lugnet som råder 
här, inte en massa spring 
och ljud som förekommer 
på större salonger. Det blir 
mycket mer personligt och 
avstressande, förklarar Hele-
ne Skånberg vars erfarenhet 
från frisörbranschen sträcker 
sig från sent 80-tal.

– Jag har arbetat på flera 
olika salonger, hyrt stol, varit 
anställd och drivit eget. Att 
ha en klippstuga hemma har 

länge varit en dröm och be-
slutet att ta steget fullt ut är 
det bästa jag har gjort.

Kunderna från den sa-
longen i Älvängen hon se-
nast jobbade på har flyttat 
med henne och det har även 
tillkommit nya.

– Utfallet har blivit betyd-
ligt bättre än vad jag vågade 
hoppas på.

Vad är den största för-
delen med att ha eget på 
hemmaplan?

– Jag kan verkligen använ-
da min tid på bästa sätt. Du 
kan vara väldigt flexibel åt 
alla håll och kanter.

Vad är det roligaste 
med frisörsyrket?

– Kontakten med kun-
derna, du får träffa otroligt 
många människor. Rent 
yrkesmässigt blir du aldrig 
färdig, det sker en ständig 
utveckling. Nyligen var jag 
på en inspirationshelg och 
tog del av kommande tren-
der och fick även möjlighet 
att träffa andra frisörer. Det 
var oerhört inspirerande.

Även om Helene Skån-
berg trivs med att arbeta 
själv i sin klippstuga har hon 
sökt samarbete med bland 

annat en make up-artist.
– Tanken är att anordna 

temakvällar i salongen. Det 
tror jag kan bli riktigt trev-

ligt i den här miljön.

JONAS ANDERSSON

– Helene öppnade
salong hemma

Klippte till 
och tog steget

Helene Skånberg driver egen frisersalong på tomten hemma i 
Älebräcke.
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GÖTA. Himmelsblå och 
att likna vid glassbilen.

Lilla Edets kommun 
har fått nya sopbilar.

– Vi går in i en ny tid, 
förklarar Marita Löv-
berg och Linda Holmer, 
tekniska administra-
törer på Lilla Edets kom-
mun.

Lilla Edets kommun driver 
från den 1 november avfalls-
verksamheten i egen regi. 
Personalen på återvinnings-
centralen, chaufförerna och 
kundtjänst lyder numera di-

rekt under kommunen.
– Det betyder en annan 

närhet till verksamheten. Vi 
har daglig kontakt med våra 
chaufförer och personalen på 
återvinningscentralen, säger 
Linda Holmer.

I förra veckan anlände 
två nya sopbilar. De vackert 
ljusblå fordonen kommer att 
synas i samhällena.

– De nya bilarna är utrus-
tade med Euro 6-klassade 
moderna och snåla diesel-
motorer. Det finns också en 
massa inbyggda säkerhets-
funktioner och finesser som 
ska underlätta vardagen för 

chaufförerna, berättar in-
genjör Anders Johansson.

Rutinerna kring själva 
avfallshämtningen kommer 
inte att förändras. Kommun-
invånarna får sina sopkärl 
tömda enligt gällande tids-
schema.

Nu på lördag håller åter-
vinningscentralen i Göta 
öppet hus. Då finns det möj-
lighet att träffa kommunens 
personal på plats och det ges 
även tillfälle att provsitta de 
nya sopbilarna.

JONAS ANDERSSONAnders Johansson vid en av de nya sopbilarna som kommer att rulla i Lilla Edets kommun.

Nya sopbilar i Lilla Edets kommun

SURTE. Samma sak lov 
efter lov.

Måla på glas är en 
återkommande aktivitet 
som barnen aldrig tycks 
få nog av.

– Varför det är så 
populärt? Folket här 
har väl glasbrukarblod 
i ådrorna, säger Solgerd 
Gustavsson.

I tisdags och onsdags stod 
dörrarna till Glasbruksmuse-
et öppna för lovlediga barn. 
Som traditionen bjuder kun-
de de unga besökarna ta plats 
vid borden där det dukats 
fram färg och penslar.

– Det är positivt för mu-
seet att vi har den här akti-
viteten, fler får upp ögonen 
för den verksamhet som be-
drivs här. Vi känner en glädje 
och stolthet över Glasbruks-
museet, det är därför som 
vi lägger ner vår själ i detta, 
förklarar Solgerd Gustavs-
son som är aktiv i såväl Bruk-
songar som Museets vänner.

När lokaltidningen kom-
mer på besök på tisdagsef-
termiddagen har ett 50-tal 
barn kommit och gått. Någ-
ra sitter fortfarande kvar och 
lägger sista handen vid sina 
respektive glasföremål.

– Det har varit jättekul, 
men nu är vi färdiga och 
ska åka, berättar syskonen 
Emma och Elsa Krantz 
från Bohus.

Till Glasbruksmuseet 
kom de tillsammans med 
farmor Marita Krantz.

– Själv bor jag i Frän-
defors, men besöker mina 
barnbarn nu när det är höst-
lov. Jag tycker det här med 
glasmålning var en toppen-
bra aktivitet och miljön är 
underbar.

Solgerd och hennes kolle-
gor, Maria och Fatme, hade 
all anledning att vara nöjda 
med hur dagen utvecklat sig.

– Nu laddar vi för mor-
gondagen och hoppas på lika 
bra uppslutning då.

JONAS ANDERSSON

 Måla på glas är en återkommande lovaktivitet på Glasbruks-  
 museet i Surte. 

Glasklar favorit på lovet

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se


