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Tomelilla

Ny hudsalong – Susen
sadlade om senare i livet
TRYDE |  I dag 06.00 , uppdaterad 57 minuter sedan � �

Susen Åberg har startat en ny karriär som hudterapeut.

Många i 60-årsåldern har kanske siktet inställt på ett liv efter
pensionen. Susen Åberg tänker tvärtom och har istället valt att
påbörja en alldeles ny karriär som hudterapeut. Och i Norra Tryde
har en del av huset gjorts om till ett professionell behandlingsrum,
med fokus på olika typer av behandlingar.

Som äldsta eleven på skolan tog Susen Åberg examen som
hudterapeut. Och det är just ansiktsbehandlingar för mogen hy
som hon vill rikta in sig på nu när hon startat Susens Hudsalong i
Norra Tryde.

Foto: Jenni Dahlgren
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– Hudsalongen är en dröm, men det har också inneburit ett hårt
arbete för att klara examinationen, säger Susen Åberg när YA hälsar
på.

Salongen ligger i en del av bostaden, och Susen har en Facebooksida där bokningarna
görs.

Resan att omskola sig till hudterapeut har dock inte varit helt
spikrak. Hon berättar att det var för åtta år sen som flyttlasset gick
från Stockholm till Skåne efter att Susen och maken Sven blivit
förälskade i det Italieninspirerade huset i Norra Tryde. Innan dess
hade hon drivit ett inredningsföretag i Gamla stan under femton
års tid.

– Det var framför allt inredning för skolor och förskolor samt
kontorsmiljöer, men när jag kände att det inte var så roligt längre så
sålde jag företaget.

Innan flytten bodde hon på en central adress i Stockholm, men hon
kände att behovet att kunna måla akvarell och hålla på med lera
växte sig starkare. Och när hon och maken fick syn på huset i
Tomelilla slog de till.

Foto: Jenni Dahlgren
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– Man har inte så mycket plats att fixa med olika saker när man bor
i nyproduktion. Vi flyttade hit i februari och det var väldigt mycket
snö det året, det var lite jobbigt. Men sen kom sommaren och nu
trivs vi jättebra.

Därefter jobbade hon bland annat som extralärare på
Kastanjeskolan och på en skola i Hammenhög. Men när hon
upptäckte Gildaskolan i Malmö, som erbjuder en kombinerad
hudterapeut- och spaterapeututbildning, sökte hon in.

– Det är en ettårig internationell utbildning och man får förutom en
svensk SHR-examen en internationell CIDESCO-examen. Jag var
äldst i klassen, säger hon med ett leende.

Utbildningen är internationell och finns i Malmö, Stockholm och Göteborg.

Efter examen har hon jobbat lite på Karlaby kro och i Kivik, men nu
är tiden mogen att starta eget och hon har precis fått sitt tillstånd
att driva hudsalongen i Tryde.

– Det känns jättespännande. Jag riktar in mig på behandlingar för
mogen hy, även om alla givetvis är välkomna. Man kan få ett
jättebra resultat även om man är lite skrynklig i ansiktet. Jag tycker
att man ska pyssla om sig själv och att behandlingen ska vara en
skön stund som man unnar sig själv, säger Susen Åberg.

Att satsa på en ny utbildning i 60-årsåldern var en utmaning säger
hon.

– Men samtidigt är ju faktiskt inte livet slut bara för att man
kommit över 50-årsstrecket. Och jag är jättestolt att jag gjorde det
här.

Foto: Jenni Dahlgren
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