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Startet frisør i hagen
Etter 12 år sa May Grethe Gjul opp jobben på
frisørsalongen. Etter en tenkepause startet hun egen
«minifrisør» i hagen.

May Grethe Gjul har startet opp frisør i hagen på Opphaug. Katten Mini er del av grunnen til at salongen fikk navnet Gjuls minifrisør.
FOTO: JAKOB ELLINGSEN
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- Prosessen var ganske kort og hektisk. Jeg sluttet i jobben på frisørsalongen i september. Så
gikk det to og en halv måned fra vi sa vi skulle bygge frisør i hagen til kundene kunne
komme inn. Samboeren min er en eﬀektiv snekker, og vi har fått god hjelp av min far også,
sier May Grethe Gjul i sin splitter nye frisørsalong i hagen på Opphaug.
▼ ANNONSE
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Noe nytt
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Gjul sier hun ville ﬁnne på noe
nytt og derfor sa opp jobben på
frisørsalongen. Der hadde hun
jobbet i rundt tolv år.
- Det var rart å fortelle til
kunder at jeg ikke kunne sette
opp noen neste time fordi jeg
ikke ville jobbe der videre. Jeg
tenkte at kundene helt sikkert
ville ﬁnne seg ny frisør. Men
hva skulle jeg gjøre? Det gikk
opp for meg at om jeg slutter som frisør nå, så blir det
nok for godt, sier hun.
- Jeg trengte tid for å tenke på hva jeg skulle gjøre
videre. Det var aldri aktuelt å søke jobb på en annen
frisørsalong. Det måtte bli noe nytt. Det ble ikke så lang
tid å grue seg på, det var bare å si ja og kjøre på, sier
frisøren.
- Jeg trives med å fortsette som frisør. Samtidig er dette
ganske nytt å drive på egenhånd og stå for alt selv, sier

May Grethe Gjul forteller at det tok to og en
halv måned fra de ble enige om å sette opp
frisørsalongen til salongen var åpningsklar.
FOTO: JAKOB ELLINGSEN

Gjul.

Grillhus
Frisøren forteller at vann og strøm var lagt ferdig opp til den lille bua som sto i hagen. Alt var
klart for å realisere planen om et grillhus.
- Det var andre gang vi hadde planer om grillhytten. Det ble ikke denne gangen heller. Jeg så
for meg å søke jobber, kanskje i butikk eller noe annet, men så spurte jeg samboerne om det
var mulig å starte en minifrisør. Han er snekker og sa ja, sier Gjul.
- Det var bare å søke om å få bygge og sette i gang. «Change in plans» er et godt brukt uttrykk
i vår familie, og det ble litt endringer i planene også denne gangen, sier hun.

I hagen
Den lille bua som sto i hagen på Opphaug ble erstattet med et nytt lite salongbygg.
Kaﬀemaskin, radio, to arbeidsstasjoner, hårprodukter, ukeblad og resepsjonsområde. En
fullverdig salong.
- Jeg ﬁkk god hjelp fra far og samboeren. De sto for byggingen. Jeg kunne ikke noe av det og
ble sittende inne for å bestille det som trengs av utstyr, datasystemer og innredning, sier
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- Vi dro til Oslo for å se på møbler og bestilte det. Det gikk fort og jeg har alt jeg trenger på
plass. Jeg kjente leverandøren av hårprodukter fra før, og vi hadde et møte. Han spurte
hvilke produkter jeg ønsket, og det ble litt andre produkter enn det jeg har brukt før. Bra er
det blitt, sier hun.

Det er to arbeidsstasjoner i May Grethe Gjuls frisørsalong i hagen.

FOTO: JAKOB ELLINGSEN

Minifrisør
En frisør, som så mange andre bedrifter, trenger skilt på veggen. Da må man ha et navn å
sette på skiltet.
- Katten heter Mini. Det blir en liten frisørsalong, så samboeren foreslo at vi skulle kalle
salongen Minifrisør og ha en katt som logo, sier Gjul.
- Jeg tenkte at med en katt på logoen kunne man kanskje tro at jeg klippet kjæledyr, men
minifrisør kunne den hete. Navnet beholdt vi men la til etternavnet. Da ble det Gjuls
minifrisør.

- Hvordan kom inspirasjonen til å bygge salong i hagen?
- Jeg klippet ut reportasjen med Linda (Lervik Kirkeland) i Fosna-Folket hvor hun fortalte
om sin salong i hagen. Hadde ikke noen plan om å gjøre det, men etter å få tenkt meg om
tenkte jeg at det ville være artig å prøve, sier Gjul.
- Jeg sendte Linda en melding og lurte på om jeg kunne spørre henne om hvordan det var. Vi
pratet sammen og hun var utrolig hjelpsom. «bare gled deg» sa hun etter at vi hadde pratet
en del, sier hun.
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Gjul forteller at hun aldri har hatt noen spesiell drøm om å starte sin egen salong, men at
hun er fornøyd med den nye arbeidshverdagen.
- Nå får man ikke kortere vei til jobben om man ikke jobber inni huset. Det er delig det. Jeg
har alltid vært hjemmekjær. Nå kan jeg gå hjem mellom kundene. Jeg sitter ikke alene i
salongen, men har alltid kunder som selskap når jeg er her, sier hun.
- Det blir en annen hverdag hvor jeg styrer arbeidsdagen mye selv. Jeg kan spre jobbingen
som jeg selv ønsker, i stedet for å klippe i ett strekk, sier hun.
- Jeg har fått tilbake en god del av de samme kundene jeg hadde før, men det har også
kommet en del nye som jeg ikke har klippet før, sier frisøren.
- Nå er det spennende å se om det går i lengden. Jeg håper at jeg gjør en god nok jobb til at
folk kommer tilbake og klipper seg her. Om det ikke skulle gå, får vi et ﬂott trimrom og plass
til mer til. Man må tørre å prøve og ta det som det kommer. Jeg trives, sier May Grethe Gjul.
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Det har strømmet inn forslag til hva Rissa bør
bruke sine 320 veimillioner til.

Fredag kveld var det mange spente, unge fjes
som var samlet i hallen på Strand skole i Osen.

Rissa Skytterlag har et svært aktivt
skyttermiljø, og interessen har ikke blitt
mindre etter laget ﬂyttet inn i det nye
innendørsanlegget i tilknytning til
Rissahallen.
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