
Bergfeldts
HÅRTREND

Vi går mot ljusare tider
Våren är äntligen här och de ljusa 
tiderna lika så, då är det många 
som även vill göra sitt hår ljusare. 
Vårtrenderna speglas ofta i de lju-
sare tonerna som honungsblond, 
nougatblond eller varför inte lite 
mer åt strawberryblond eller den 
mer klassiska isblonda. 

Det man ska tänka på när man vill ljusa upp 
sitt hår är att man kanske får räkna med att 
de kan ta en till tre gånger beroende på hur 
mörk du är i dig själv, kvalitén på ditt hår 
och önskat resultat. Här har varje person en 
individuell plan över hur snabbt man kommer 
till sitt slutmål. Detta är ingen behandling vi 
rekommenderar att man gör hemma, utan gå 
till din frisör! 
När man varit mörk och ska bli ljusare måste 

man till 99% använda sig utav blekning. Just 
blekning är ett starkt preparat för håret och 
kan skada håret mer eller mindre. Därför är 
det väldigt viktigt att man efter en behandling 
tar hand om sitt hår och bygger upp det igen 
med exempelvis proteininpackning och bra 
schampo, rådfråga din frisör vad just ditt hår 
behöver. Du kan också be din frisör göra en 
hårtest där du ser hur starkt ditt hår är samt 
vilken fuktighetsbalans det har - då vet du 
säkert om du kan göra håret ljusare utan att 
håret känns för slitet efteråt. Du får även reda 
på vad ditt hår behöver, om det är proteiner 
eller fukt och fetter, vilket gör att du kommer 
att få en bättre hållbarhet och vackrare färg. 
För att sedan hålla sin blonda nyans mellan 
frisörbesöken finns det olika sätt, till exempel 
silverschampo olika färgmousser eller in-
packningar med nyans i. 

/Varma hälsningar Nathalie och Moa

Bergfeldts Hårtrend – Nytt i Uppvidinge Tidning
Frisörerna Nathatlie och Moa delar med sig av tankar och tips om hår och skönhet
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Jag skrev i förra numret hur 
mycket jag längtade efter skinn-
jacka-tischa-solbrillor-outfiten, 
och vet ni vad? Jag har fått an-
vända det! 

Och så länge vädret tillåter kommer jag att 
fortsätta använda det. Detta betyder alltså 
att våren är här, och förhoppningsvis, ifall 
man ska tro meteorologerna, är den här för 
att stanna. Detta betyder också inga mera 
svarta eller gråa kläder. Lika gärna som vi 
vill att träden och blommorna ska få färg, 
vill vi även sätta färg på våra outfits, i alla 
fall lite mera färg än svart, grått och lite 
mera svart. Men vilka färger är det egent-
ligen som gäller, och hur ska man klä sig 
för att inte se ut som en påskkärring? För 
det första behöver inte “sätta färg på outfi-
ten” betyda rosa byxor med en grön mönst-
rad topp till. Är du van vid att klä dig i den 
mörkare färgskalan är det svårt att göra en 
helvändning, men man kan ta det i små steg.

Den självklara färgen till våren är pasteller. 
Det håller i sig varje vår och sommar, och 
funkar alltid hur bra som helst. En chick 

look med ljusblå skjorta till ett par jeans och 
loafers á la Ralph Lauren. Eller varför inte 
en romantisk  ljusrosa kjol till en vit spets-
topp á la Ida Sjöstedt. Kanske safea lite med 
en neutral tröja och med färgade accessoarer 
istället á la Dolce & Gabbana. Andra färger 
som gäller för just våren 2016 är grönt/ar-
mégrönt, har visats på catwalken av bland 
annat Celiné. Där tycker jag att det är riktigt 
snyggt att köra ett par baggy-byxor och en 
snygg topp till det, i det här fallet är det mer 
än tillåtet att matcha med en svart överdel. 

Denim är alltid en 10-poängare, och det bäs-
ta med det är att det inte kan bli för mycket. 
Helt rätt med jeans från topp till tå, byxor, 
skjorta och en jeansjacka över det, hur 
snyggt som helst! Ifall att man inte känner 
för att ta ut svängarna alldeles för mycket, 
har man tur den här våren, kokande hett är 
nämligen alla nyanser av vitt/beige. Creme-
vitt, kritvitt, gräddvitt, beige, sandbeige, ljus 
mocka, mörk mocka, listan kan göras lång, 
och outfiterna många. Jag tänker definitivt 
investera i ett par ljusa plagg den här våren, 
i hopp om att det kommer matcha fint till en 
kommande solkysst hy.

/Lovisa  =)

Lovisa Fransson
MODE-

KRÖNIKA

Lovisas modekrönika    Varje månad i Uppvidinge Tidning
Lovisa Fransson, en ung tjej från Lenhovda, delar med sig av sina tankar och reflektioner om mode och 

trender. Månadens krönikor och spalter hittar ni alltid på www.uppvidingetidning.se

Vårens färger – gärna pasteller

FOTBOLLSSPALT
Jag vill börja med att hälsa alla 
välkomna till en förhoppningsvis 
intressant uppstart för Åseda IFs 
fotbollsspalt i Uppvidinge Tidning. 

Det som kommer förmedlas här kommer berö-
ra Åseda IF som klubb och dess herrlag i syn-
nerhet men även texter om den lokala fotbollen 
och lite annat smått och gott. Vi som kommer 
stå för underhållningen är dels jag, Marcus 
Sandqvist, tränare i Åseda IF herr tillsammans 
med vår skyttekung från förra säsongen, Sam-
uel Gunnarsson, men här kommer även finnas 
rum för en och annan gästkrönika. 

Vi har sedan det blev helt spikat med tränare 
i januari tidigare i år tränat en hård försäsong 
med tre träningar i veckan. Uppsamlingen var 
till en början blandad då hockeyspelande och 
skiftjobbande till stor del påverkar närvaron på 

våra träningar. Regeln brukar säga att mot de-
sto ljusare tider vi går, desto fler spelare trillar 
in. I år har inte varit något undantag, med detta 
ska dock sägas att närvaron i år har varit den 
bästa på så länge jag kan minnas och vi har de 
senaste åren hela tiden gått åt rätt håll. Det är 
givetvis roligt och något vi tror och hoppas ska 
avspegla sig under säsongen. 
Det roliga med det här laget som säkert många 
redan känner till är att allihop bor i Åseda och 
dem flesta har haft sin uppväxt här. Det här gör 
det givetvis extra roligt att vi lyckats så bra de 
senaste åren i seriesystemen. I år kommer vi att 
tillhöra den Nordöstra 4an istället för ”Växjö-
fyran” som vi varit i tidigare. Resorna blir lite 
längre och vi får chans att skaffa oss nya be-
kantskaper då det är lag som Tranås FF, IFK 
Västervik, Sommens AIF och FC Tuna som 
står för motståndet. Det närmaste vi kommer 
ett derby är Fågelfors IF. Ett Fågelfors vi nu 
har mött i hemmapremiären på Stena Parken 

och det är en match som kommer beröras i hög-
sta grad senare i texten. Vår faktiska premiär 
skedde helgen innan, norr om Oskarshamn mot 
AFC United som är en sammanslagning av 
Fårbo FF och IF Ariel. Matchen vanns med 2-3 
efter ett sent avgörande från vår sida. 

Enkronasmatchen, Succématchen, Rekordmat-
chen. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska kalla vår 
hemmapremiär mot Fågelfors. Vi vann match-
en med 1-0 efter solitt spel under 90 minuter 
men den största vinsten gjordes givetvis utan-
för planen. 680 åskådare kom för att bevittna 
tillställningen vilket i sin tur har lett till att vi 
kan skänka smått osannolika 169 820 svenska 
kronor till Cancerfonden och dess arbete. Näs-
tan 170 000 kronor! Helt otroligt och vi är så 
otroligt stolta och tacksamma över alla som 
ställt upp på det arbetet vi lagt ned för att få 
den här matchen så bra som möjligt. Alla glada 
tillrop och trevliga bemötande har gjort att man 

inte ens tänkt på hur många timmar vi lagt på 
detta. Alla är guld värda! 

 /Marcus Sandqvist

Succéstart på säsongen!

FOTBOLLSSPALTEN • NYHET i Uppvidinge Tidning!


