
Internetbokning 
   

Du vet väl att man kan 

boka sin frisörbehandling 

via Internet också. På 

www.studio-a.se  och på 

fliken Boka Frisörtid kan du 

enkelt boka dina tider och 

behandlingar dygnet runt, 

året runt.  

Du ser alla lediga tider som 

finns efter du valt 

behandling, finns inte rätt 

dag eller tid kan du gå 

vidare och välja annan dag 

istället. 

Smidigt då kan boka 

hemifrån eller från jobbet 

oberoende tiden på dygnet. 

Bekräftelsen får du direkt 

på datorskärmen. 

 

25 år jubileum  
Mot nya tider 

I mitten på november 1987 

tog jag över denna salong 

som då hette klippstället, 

paret som då hade haft 

salongen i nästan 8 år. 

Och hade tagit över den 

från tidigare ägare som 

gått i pension. Det har 

blivit många trevliga år 

hittills med bra kunder 

som återkommer varje 

gång, några nya som 

tittar in lite då och då. 

Och det fantastiska är 

också de kunder som följt 

mig sedan 1975 då jag 

jobbade på annan plats. 

Utveckling 
Förändliga tider 

Under den här tiden här 

har jag kunnat utveckla 

funktioner som man bara 

drömt om tidigare, Min 

egna stil i form av både 

frisörsidan men också 

fotosidan där jag bl.a. haft 

egen ateljé i tjugo år. 

Samtidigt som fotodelen 

med försäljning av film och 

framkallning utvecklats 

här på salongen. Ateljén 

är avvecklad sedan 

några år eftersom jag 

mer inriktat mig på 

utomhus jobb och då inte 

haft behovet att ha kvar 

ateljén. Och i dag är 

förändringarna inom 

fototekniken förändrad 
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15-16 November bjuds det på kaffe och 

Tårta/Kaka och alla som bokat klippning via 

Internet  eller telefon får en liten schampo flaska 

i present!  

Välkommen! 

http://www.studio-a.se/


Mina tjugofyra år som gått, och de åren som kommer i framtiden 

och jag tycker att jag 

kunnat följa med att 

omstrukturera den biten, 

även här i affären. 

Videofilmning samt ljud 

och ljus i mindre skala är 

en av de delar som jag 

numer jobbar med under 

kvällar och helger då jag 

inte jobbar som frisör. Jag 

brukar säga att jag har haft 

turen att kunna ha två jobb 

som jag gillar, och inte haft 

några svårigheter till att till 

jobbet gå varje morgon. 

Allt som rör tekniskt i olika 

former har alltid intresserat 

mig, från att fixa och dona 

med min bil till elektronik i 

alla former, som kan 

användas till bra grejor för 

egen del till att kunna 

hjälpa andra i situationer. 

Tur är också att det alltid 

funnits bra vänner och 

kunnigt folk som kunnat 

hjälpa mig till rätta då jag 

själv inte räckt till. 

Jag hoppas naturligtvis att 

kunna fortsätta ett antal år 

till innan jag drar mig 

tillbaka, förutsatt att mina 

kunder fortfarande vill 

utnyttja mina tjänster och  

att kroppen håller. Hittills 

har jag inte haft några 

större problem och hoppas 

på fortsatt tur med den. 

Det har endast varit ett 

fåtal gånger jag behövt 

vara hemma från jobbet på 

grund av sjukdom, och det 

är jag glad för. Men som 

ensam på jobbet blir det 

naturligtvis tvunget att 

ibland stänga då man 

måste uträtta vissa 

ärenden. Men det brukar 

kunderna acceptera i de 

flesta fall, det vet ju att jag 

är här alla dagarna annars.  

Utvecklingen de 

kommande åren känns 

både roliga och 

spännande, också hur 

området här kommer att 

utvecklas med nya 

byggnader och parken. 

 

 

 

15-16 November 

Kaffe och Tårta/Kaka 

bjuder jag på, och alla som 

bokat klippning via 

Internet eller telefon får en 

liten schampo flaska i 

present!  

Välkommen! 

 

Allan Nilsson  
Studio A 

Kapellgatan 8 

 411 33 Göteborg 

Telefon: 031-708 98 28 

Mobil: 070- 720 98 28 

www.studio-a.se 

info@studio-a.se  
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