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Hud og hår på samme sted
Frisørsalongen
Hairfactory og Avitae hudklinikk
håper på vinn-vinn
effekt.
bNÆRINGSLIV

Tirsdag denne uken hadde Silje
Lauritzen første dag med hudpleie i naborommet til Hairfactory frisørsalong, som flyttet
fra Kvarstein til Moseidmoen
for halvannet år siden. Innehaver Katrine Skau Eide er godt
fornøyd så langt, men ønsker
tilleggsvirksomheten hjertelig
velkommen.
Hairfactory har tre ansatte,
utenom Skau Eide selv. Hun forteller at kundene er både barn,
damer i alle aldere og skjeggete
menn.
– Skjegg er vår nisje, smiler
frisøren, som nå har fått en
hudklinikk i samme bygg.

Kompetanse
Silje Lauritzen er utdannet sykepleier, med ekstra interesse
for hudhelse, skjønnhet og velvære. Derfor har hun tatt et års
tilleggsutdanning på Senzieakademiet i Drammen.
– Jeg tilbyr medisinsk hudpleie i tillegg til ordinær
skjønnhetspleie. Fordypingen
jeg har tatt er hovedsakelig beregnet for leger og sykepleiere,
forklarer Lauritzen, som også
har samarbeid med ansvarlig lege med flere års erfaring
innen feltet.
Første kunde på åpningsdagen hadde imidlertid bestilt
ansiktsmaske og var klar for
en halvtime med ren velvære.
Et glass sprudlende drikke var
også på sin plass i anledning
dagen.
Christina Olsen legger seg på
benken og kan lukke øynene,
mens Silje gjør jobben. Skulle
det være tilfeller der kunder har
spesielle hudproblemer, vil hun
som sykepleier likevel kunne se
om det er behov for nærmere
undersøkelse.
– Jeg blir et slags mellomledd, sier hun.
Ikke rik
Katrine Skau Eide håper at hud
og hår i samme lokale kan være
nyttig for begge parter.

VELVÆRE: Silje Lauritzen er utdannet sykepleier, med ekstra interesse for hudhelse, skjønnhet og velvære. Her er det Christina Olsen som har en
halvtime på benken.
FOTO: ANNE GUNN PEDERSEN

FEIRING: Et glass sprudledrikk er på sin plass for å feire åpningsdagen
for Avitae hudklinikk.

HAIRFACTORY: Katrine Skau Eide flyttet for halvannet år siden til
Moseidmoen. Her med frisør Therese Lunden og kunde Regine Solheim.

– Hva er egentlig mest lønnsomt for en frisør?
– Det er nok ren klipp, der
bruker man jo bare seg selv.
Noen behandlinger innbefatter
flere produkter, sier hun og leg-

– Å like det man gjør er vesentlig mener hun og poengterer at god service betyr alt for
å lykkes. Det er Silje Lauritzen
enig i, og nå er det altså mulig
å få behandling for både hud og

ger til at man ikke blir rik av å
være frisør.
– Men kundene gjør det verdt
det, understreker Skau Eide,
som har vært i frisørfaget siden
2000.

hår på Moseidmoen.

b Anne Gunn Pedersen

annegunn60@live.no

Bra kattehold i Vennesla
Dyrebeskyttelsen i Norge tok
i 2017 inn 6.600 katter som
var dumpet, forlatt, eller født
ute, men i Vennesla står det
bra til.
bDYREHOLD

KATTEHOLD: Arnfrid Robstad forteller at katteholdet i Vennesla har
forvbedret seg betraktelig. FOTO: EVA HUSTOFT, DYREBESKYTTELSEN NORGE

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen,
Åshild Roaldset, oppfordrer katteeiere til å kastrere kattene nå,
før paringstiden er i full gang.
– Å la katter forbli ukastrerte
kan være et signal om ansvars-

fraskrivelse hos dyreeier, sier
hun.

Opplysning har hjulpet
Arnfrid Robstad, leder for Dyrenes beskytter i Kristiansand,
sier til Vennesla Tidende at det
ikke er mye å klage på i Vennesla nå, i motsetning til for noen
år siden.
– Jeg vet bare om et par hjemløse katter som går i Vennesla,
og muligens tre-fire som ble
tatt inn til oss sist sommer. Mer
informasjon har hjulpet, mener

Robstad.
– Det virker som folk synes
det er flaut å ha en ukastrert
hannkatt løpende rundt som en
plage i nabolaget, fortsetter hun
og viser til en sak da hun selv
tok affære overfor en katteeier.
– Jeg fikk katten kastrert og
mottok voldsom kjeft, i tillegg
til anmeldelse. Eieren ytret seg
videre på Facebook, men fikk
ikke medhold. Han ble tvert
imot skjelt ut som uansvarlig.
bAnne Gunn Pedersen

