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Simone (37) på Holtet har funnet en nisje: – Det er veldig
populært
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Simone Lavor driver Salong Brasil på Holtet. Her fra salongen. Foto: Rikke Hildal Gundersen

Av Rikke Hildal Gundersen
Publisert: 26.06.21 19:00

En av grunnene til at Simone Afonso Lavor startet for seg selv, var for å gi et tilbud de som ikke har
nordisk hårtype.

For abonnenter

– Det er mye ansvar, men frihet. Og så er familien nære, alt er på Holtet. Jeg ser mine barn konstant. De har vokst
opp med en mor som er alene, og de har lært at ting ikke er gratis, men at de må jobbe for det, forteller Simone
Afonso Lavor, innehaver av Salong Brasil på Holtet.
Hun har hatt salong der i de siste to årene og bor i tillegg i nærheten. Før dette har hun drevet i Tønsberg og i
Skippergata i Oslo sentrum. Selv om hun også jobber med nordisk hår, er nisjen hennes å jobbe med andre
hårtyper. I tillegg til at det er mye korrigering og behandlinger hun driver med.
– Det er ikke et tilbud i Norge for alle med utenlandsk bakgrunn. Håret er ofte annerledes, og man lærer lite om det
på frisørskolen. Det er litt av grunnen til at jeg ville starte selv – å tilby det, forteller hun.

Derfor har hun kunder med bakgrunn fra «hele verden» og alle bydelene i Oslo. Og noen som kommer langveis fra,
som Alta eller Tromsø, forteller Lavor.

–Veldig takknemlig
Brasilianske Lavor kom til Norge for 11 år siden etter å ha giftet seg med en norsk mann. Hun hadde da med seg
sønnen sin på yttelasset og kk et barn til med sin daværende mann. Utdannelsen kk hun i hjemlandet i form av
mange forskjellige kurs. Deretter kk hun jobb på en frisørsalong av han som eide den.
– Jeg er veldig takknemlig for at han tok meg i møte. Dette ble mitt yrke, forteller hun.

Her ved inngangen til salongen. Foto: Rikke Hildal Gundersen

Lavor studerte også historie, men da hun kom til Norge, var jobbing i salong det enkleste å starte med. Men hun ble
ikke lenge i andre salonger. Ettersom hun ikke hadde svennebrev og ikke kunne språket så godt, fikk hun ikke så
godt betalt. I tillegg mener Lavor at de gjorde ting annerledes enn i Brasil. For eksempel ved at mye koster ekstra.
Dette, i tillegg til å behandle alle hårtyper, var bakgrunnen for at hun ville starte for seg selv.
Ettersom hun ikke har svennebrev, kan hun ikke ta inn lærlinger. Men i stedet har hun søkt om å få inn praksiselever.
– Jeg kommer fra et fattig hjem. Jeg er heldig som fikk jobb i salong, og jeg ønsker å hjelpe. Planen er at de skal hit i
praksis og eventuelt til frisørskolen senere.

Hijab-vennlig salong
Salongen er «hijab-vennlig». Det vil si at hun i salongen har et eget rom hvor man kan sitte skjermet. Dette tilbudet
gjelder også andre kunder, for eksempel barn som synes det er skummelt, de som sliter med hårtap, har sosial angst
eller har andre grunner for at de ikke vil sitte i salongens hovedrom.
– Det er veldig populært. Cirka 25 prosent av kundene bruker slør, forteller hun.
Lavor har funnet en nisje. Og hun er klar på at det er butikk hun driver:
– Det er mange som sier til meg at jeg er snill fordi jeg gjør det. Men det er ikke derfor. Jeg driver butikk, og dette er
kunder som betaler, sier hun.

Lange arbeidsdager
Lavor jobber gjerne 10–12 timer hver dag og har fem personer ansatt i salongen sin. Men det er ikke 10–12 timer
med hår. Mye av det er tid til sosiale medier og andre oppgaver som kommer etter jobben.

– Men hvis det er stille, kan jeg ta fri. Det er eksibelt. Jeg jobber ofte mye, men jeg trives med å være her, sier hun.

