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JUST NU 70% RABATT
PÅ WELLA SP-PRODUKTER 
(Shampoo & balsam)

Välkomsterbjudande!

www.klippstudion.se
Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15  Ale Torg 0303-22 93 17 

Vi hälsar Jennie och Lidija  
varmt välkomna till salongen!

(Shampoo & balsam)

FYRA RAKA
Rut eller Rot

Sol eller Snö

Diska eller Dammsuga

Höghus eller Radhus

Jennylunds ridklubb och 
hjälper numera till i cafét”.
Förebild: Tina Nordström. 
”Jag älskar hennes matlag-
ningsprogram”.
Favorit-tv: Let’s Dance, kon-
ståkning och matprogram.

Drömmen om 
Karibien driver Helene

– Branschen växer stadigt, 
men oron för vad som hän-
der om RUT-avdraget halv-
eras eller försvinner helt 
oroar så klart. Oavsett är 
jag ändå övertygad om att 
många kommer att fortsätta 
anlita oss, däremot kan det 
bli i en något mindre omfatt-
ning. Jag tror att många har 
vant sig vid att kunna lägga 
tid på annat än att städa, sä-
ger Helene Torstensson.

Hon utgår från fina lo-
kaler i Nols Företagscenter 
och behöver inte längre själv 
hålla i trasan. Den mesta ti-
den går åt till att planera och 
administrera verksamheten. 
Konkurrensen är stenhård, 
men Helene har sitt koncept 
klart för sig.

– Vi garanterar 100% 
nöjdhet. Skulle någon vara 
missnöjd med vårt arbete 
åker vi tillbaka och åtgärdar. 
Dessutom är personalens 
villkor viktiga, där är många 
städföretag dåliga förebilder. 
Hos oss har alla betalt från 
det att de kommer till att de 
åker hem. Arbetskläder och 
företagsbil är också självklart 
anser jag, säger Helene.

Idag har hon 115 åter-
kommande kunder som har 
städning varannan vecka. 
Antalet företag ökar också, 
de flesta kunderna får He-
lene via rekommendationer 
– vilket är ett gott tecken. 
Ale Hemstäd är inte hennes 
första företag. I slutet av 
90-talet försökte Helene eta-
blera ett café i Nol. Efter tio 

månader gav hon upp. Un-
derlaget var för dåligt.

– Café och mat är annars 
något jag brinner för. Hade 
jag inte startat mitt städföre-
tag hade jag nog försökt igen 
inom cafénäringen, berättar 
hon.

Innan Ale Hemstäd såg 
dagens ljus skaffade sig He-
lene en lång och gedigen 
erfarenhet. Hon jobbade hos 
HSB i Göteborg med fokus 
på golvvård och trappstäd-
ning. 2007 började företaget 
att erbjuda hemstäd och där 
någonstans föddes idén till 
att starta eget.

– Det var en lång men-
tal process. 
Först våga-
de jag inte 
lämna trygg-
heten, men 
2010 tog jag 
steget.

H e l e n e 
gör ingen 
hemlighet av 
att valet att 
driva eget är 
tidskrävande. 
En vanlig ar-
betsdag blir 
ofta 16 tim-
mar lång och 
även helger 
får man ofta 
utnyttja.

– Det tar 
tid att ut-
veckla verk-
s a m h e t e n 
och hitta nya 
lösningar. Jag 

funderar en del kring plus-
tjänster, finns det mer saker 
vi kan erbjuda våra kunder?

Vad är det som driver 
dig?

– Jag försöker hitta ett sätt 
att driva verksamheten som 
gör att även jag kan vara le-
dig när jag är ledig. Sen har 
jag också ett eget mål och det 
satte jag redan vid starten. 
Till hösten när jag fyller 50 
vill jag åka på en kryssning 
i Karibien. Det är min stora 
drivkraft!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Dröm som liten: ”Jag ville bli knalle 
och stå på marknader”.
Last: ”Jag är väldigt matglad och dess-
värre överdrivet förtjust i sötsaker”.
Bonusfakta: Har nyligen köpt en egen 
husvagn från 1970 och tänker ta upp 
campinglivet i sommar.

Ålder: 49
Bor: Nol
Familj: En son som är 22, 
en dotter som är 11.
Gör: Driver Ale Hemstäd 
sedan 2010.
Intresse: ”Är aktiv i 

FÖRETAGARE I FOKUS HELENE TORSTENSSON

HELA VIASATS UTBUD

28 kr/mån*
Efter 6 månader väljer du kanalpaket från 255 kr/mån.

KONTAKTA  

OSS FÖR MER  

INFORMATION,  

VI HJÄLPER DIG  

MED ALLT!

 
 

 
 

  
 

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

*Upplev hela Viasats utbud för 28 kr/månad inkl. 
korthyra de första 6 månaderna. Därefter väljer du
önskat kanalpaket från 255 kr/månad (31 kanaler) 

inkl. korthyra i 24 månader. Total avtalstid 30
månader. Minsta totalkostnad 6289.- Erbjudandet 
gäller tom 28/2. De första 6 månaderna ingår hela
Viplays utbud, därfter baseras innehållet på Viaplay 

efter det kanalpaket du valt hos Viasat. För
fiberavtal ingår inte ny antennutrustning.

GÄLLER BÅDE FIBER & PARABOL!

Ny smart HD-box 0 kr
Ny antennutrustning 0 kr
Multifjärrkontroll 0 kr
Trådlös brygga 0 kr
Viasatinstallation 0 kr
Viaplay ingår ingår
Startavgift 0 kr
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DEMOKRATERNA I A
LE

 ÅRSMÖTE
ÄLVÄNGEN

Torsdag 26/2 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Välkomna!

NÖDINGE. Ständiga chefsbyten och omorganisationer fick till sist Helene Torstens-
son att lämna den trygga anställningen.
Hon startade istället Ale Hemstäd och har idag 13 anställda.
Föräldrar som vill ha mer tid för barnen utgör den största kärnan av kunderna.


