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Frisør Rita Døsvik så at mange hadde behov for frisør på hjemmebesøk, og startet like godt for seg selv. FOTO: SIRI WOLD THEODORSEN

Rita har frisørsalongen
sin hjemme hos andre
Da farmora ble syk, stelte Rita (26) håret hennes. Da innså hun at det også var mange andre som
ønsket frisør på hjemmebesøk, og startet dermed sin egen klippeservice.
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Rita Døsvik har tidligere jobbet som frisør for en hårsalong på Brekstad, men har
nå startet sin egen hjemmeservice der hun utfører hårklipp, håroppsett og
farging av hår for de som av ulike årsaker ikke har tid eller mulighet til å komme
seg til frisør.

Setter pris på hjemmeklipp
Rita har vært i frisøryrket siden 2007, og tok etter hvert svenneprøve. Selv om
hun fortsatt er i oppstartfasen med sin egen klippeservice, har avtaleboka
allerede begynt å fylle seg opp for Rita. Kundene setter pris på muligheten til å få
frisør på hjemmebesøk, og selv synes Rita det er verdens beste jobb.
Ideen til å starte klippeservice fikk Rita da hennes farmor ble syk.

NYHETER
Mann lettere skadd etter utforkjøring
Politiet mistenker promillekjøring.
LES MER

TV ►

- Ingen idyllisering av
oppveksten, men mange
vanlige hendelser
Produsent Tore Buvarp kommer til
Ørland for å presentere den
kritikerroste dokumentarfilmen
«Brødre».
LES MER

- Jeg ordnet håret hennes, og hadde samtidig ei eldre kvinne jeg stelte håret til
som var avhengig av hjemmebesøk, og da slo det meg at det måtte være veldig

Nå er det avgjort - skolen
legges ned
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mange andre som også kunne dratt nytte av at frisøren kommer på
hjemmebesøk, forteller Rita.

Kommunestyret i Roan hadde torsdag
kveld framtidas skolestruktur til
behandling.

- Liker å farte rundt

LES MER

Rita forklarer at hun liker å være på farta, så det å drive mobil frisørservice
passer henne godt.

– Ruskjørte to ganger på ett
døgn
En mann i 20-årene er tiltalt for en rekke
forhold som skjedde høsten 2015, og er
bedt om å møte i Fosen tingrett i mai.

- Jeg liker å farte rundt, liker å treffe folk og er veldig sosial. Jeg er heldig som får
lov til å komme hjem til folk, og kundene er veldig glade for at jeg har mulighet til
å ta klippen i deres eget hjem, sier hun.

LES MER

Travle dager på Kystens Arv

Det krever en del tid, men Rita er veldig godt fornøyd med å være sin egen sjef.
- Jeg er heldig og slipper utgifter til lokaler, og mange av kundene kjenner meg
fra før så det handler mye om hvordan jeg velger å prioritere tida mi. Jeg har
mange gode folk rundt meg som vil støtte meg, og det betyr mye for meg, sier
Døsvik.

Det jobbes både med utstillinga i det nye
bygget, ulike aktiviteter både inne og ute,
og flere prosjekter på uteområdet.
LES MER
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Mobil frisørsalong
I sin mobile frisørsalong kan Rita tilby det aller meste av tjenester som finnes i en
vanlig salong. I tillegg til hår og oppsett tar hun også på seg å style både brud og
forlovere, og har fått bestillinger så langt frem i tid som i juni måned.

Lik side

Del

Bli den første av vennene dine til å like dette

- Jeg gjør det meste, også hårpynt og sminke. Bruden har jo mer enn nok å tenke
på på den store dagen så det kan være godt å få stylet seg hjemme hos seg selv.
Kanskje er det også jentekvelder og andre tilstelninger der flere ønsker å få
ordnet seg litt, da kan jeg stille opp, sier Rita.
Noen kunder har spurt hva de trenger av utstyr selv før frisørbesøket, da har
Rita forklart at det eneste de behøver er en stol.
- Jeg har med alt av utstyr og farger, kunden behøver bare en stol og et sluk i
dusjen eller badekaret for å legge røret til den mobile frisørvasken i slik at
vannet kan renne ut, forteller hun.

Drømmer om å utvide
Foreløpig vil Rita drive klippeservice i Ørland og Bjugn, men drømmer om at hun
en dag kan ansette flere slik at det vil være lettere å få til klippeservice også i
andre kommuner på Fosen.
- Jeg kan jo selvsagt ta noen dager i andre kommuner om jeg får samlet opp nok
kunder på samme dag, men drømmen er etter hvert å utvide slik at vi blir flere
som kan dekke hele Fosen, sier Døsvik.
LES OGSÅ
– Dette er et stort
problem
LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Dette kan bli
friskole fra
høsten 2017

– Ruskjørte to
ganger på ett
døgn

- Ingen
idyllisering av
oppveksten, men
mange vanlige
hendelser
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