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Det her er nogle 
goder, som før 
har været 
forbeholdt 
mennesker, der 
har været godt 
ved muffen, men 
sådan er det ikke 
længere. I dag er 
det et spørgsmål 
om prioritering

anne Skare Nielsen, 
fremtidsforsker

25
kr. er prisen for at få  

afhentet, renset, strøget  
og afleveret en skjorte  

af Washa
Få hjælp til vasketøjet
Vaske, tørre, stryge og 
sammenfoldning kan 
være et dagligdags-
mareridt. Washa henter 
dit vasketøj, vasker eller 
renser det, stryger og 
afleverer det tilbage. Det 
koster 25 kr. pr. skjorte
og en vaskepose med 
vasketøj koster 259 kr.

Altid flotte altankasser
Har du ikke grønne fingre,
men vil du gerne lade som 
om, kan du få hjælp. 
Greenify leverer altankas-
ser, og du kan sågar købe 
et altankasse-abonnement.
Den mindste altankasse i 
abonnementsordningen 
koster 95 kr. om måneden.

Aftensmad leveret til døren
Du behøver ikke stirre desperat 
ned i supermarkedets køledisk
efter inspiration. Du kan få leveret 
ingredienserne til alle hverdages 
aftensmåltider af bl.a. Aarstiderne.
En familie på fire skal give ca. 830 kr. 
for aftensmad til alle fem hverdage.

Vinen udvælges af professionelle
Ved du ikke, hvilken vin du skal købe, kan du

 abonnere vin og få udvalgte flasker sendt
 hjem. Vinfarmen.dk tilbyder vinabonnement,
 hvor man hver måned betaler 299 kr. for tre

 flasker vin.

Disse tjenester gør 
dit liv nemmere 
– men det koster

Der er mange ting, der kan gøre dit liv nemmere. Frister det f.eks.
med levering af altankasser, rent vasketøj, en ny frisure eller en 
juicekur? Så kan du betale dig fra det. Børsen har lavet en miniguide 
med eksempler på virksomheder, der kan lette din hverdag

Juicekuren gjort overskuelig
En juicekur er ikke altid sjov,

 og det kræver meget ren-
gøring og ikke mindst research

 at presse en god juice selv.
 Slowjuice Copenhagen kan
 levere en tredages juicekur,

 uden at man skal skære,
skrælle, presse og rengøre.

 Det koster 999 kr.

Fido bliver luftet
Hunde er søde og sjove, men de skal luftes ofte.

Det er der råd for. Profhundelufter.dk henter
hunden og går tur med den alle hverdage i

en time. Det koster 3400 kr. for 20 hverdage.
Prisen er inklusiv godbidder og farvel-klap til

hunden.

Slip for tøjbutikker
Det kan være en udfordring at
 forny garderoben – især hvis

 man ikke har lyst til at stå i en
 fyldt og varm tøjforretning.

 Der er hjælp at hente.
The Cloakroom sender dig et
 udvalg af tøj baseret på din
 stil og størrelse. Du betaler

 for det, du beholder, og resten
 sender du kvit og frit retur.

Ny frisure derhjemme
I stedet for at sidde i frisørsalonen og vente på din tur

kan frisøren komme hjem til dig og klippe dit hår.
Det tilbyder Mobil hjemmefrisør v/ Susanne Beck Lundqvist.

Prisen er 360 kr. for herreklip og 395 kr. for dameklip.
Der skal et kørselstillæg oveni, men hun rydder op efter sig.
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Af Emma Klinker Stephensen

Aldrig mere tøjvask, indkøb, hun-
deluftning og jord under negle-
ne – det hele kan ordnes for dig. 

For 3400 kr. om måneden bliver Fido 
taget med på tur i en time alle hver-

dage. For 259 kr. bliver syv 
kilo beskidt vasketøj rent, 
og det koster 25 kr. at få 
hentet, renset, strøget og 
tilbageleveret en skjorte. 
Du kan endda få tilsendt 

et udvalg af tøj i en kombination, så 
det hele passer sammen.  

 Washa er en vaskeri- og renseri-
virksomhed, der tilbyder tøjvask til 
førnævnte pris.  

“Jeg bruger skjorter dagligt på arbej-
det, og så er det simpelthen så nemt, at 
de kommer og henter dem to gange om 
måneden, som jeg får renset, strøget og 
leveret på bøjler, så de er klar til brug. 
Jeg vil hellere betale mig fra strygepro-
cessen,” siger Mikkel Walldorf, 25, der 
er controller i Ase og bor alene.  

To kundetyper
Washa ser to kundetyper blandt deres 
brugere. Dem, der bruger deres tjene-
ster fast, og dem, der bruger dem lej-
lighedsvist.
“Vi har nogle kunder, der afleverer syv 
skjorter en gang om ugen, ellers er det 

måske et par gange om måneden. Ofte 
har vores kunder en vaskemaskine der-
hjemme, men de kan ikke følge med, 
fordi de har travlt med arbejde i hver-
dagen. Så overtager vi noget af deres 
vasketøj som supplement,” lyder det 
fra marketing- og kommunikationschef 
Frederik Zacchi. 

Mange nichetjenester
Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen 
mener, at det bliver mere og mere al-
mindeligt at bruge den slags tjenester 
– ligesom det var for mange årtier si-
den, hvor velhavende havde hushjælp
og folk i køkkenet. 

“Det her er nogle goder, som før har 
været forbeholdt mennesker, der har 
været godt ved muffen, men sådan er 
det ikke længere. I dag er det et spørgs-
mål om prioritering, fordi for at få råd 
til sund og økologisk mad og at få le-
veret friske blomster hver uge er der 
nogle, der dropper at have en bil,” siger 
Anne Skare Nielsen.

I dag er det ikke kun rengøring, 
vasketøj og madlavning, man kan få 
hjælp til, som det tidligere har været. 
Der eksisterer også en række mere ni-
cheprægede virksomheder,  der brin-
ger deres tjenester eller produkter ud 
til kunderne, som f.eks. Greenify, der 
bl.a. tilbyder en abonnementsservice 
på altankasser, som bliver fornyet med 
jævne mellemrum med sæsonkorrekte 
planter.  

“Der er et element af, at vi gør det 
nemt for folk, men også, at vi hjælper 
med at indrette med planter, og vi leve-
rer til døren og bærer op på femte sal,” 
siger stifter og adm. direktør Michala 
Kjær-Holm. 

Med et altankasse-abonnement ko-
ster den mindste altankasse 95 kr. om 
måneden. 

Gør-det-nemt-tendens
Flere vælger at købe deres hverdags-
aftensmad hos Aarstiderne og få le-
veret måltidskasser eller at få leveret 
en juicekur fra Slowjuice Copenhagen 
med instruktioner, så man slipper for 
at  skære, skrælle, presse og rengøre. 
Grunden er formentlig, at kunderne sy-
nes, det er en nemmere løsning.  Det 
prøver Michala Kjær-Holm også at 
imødekomme i sin forretning.  

“Idéen er, at du sidder ved din com-
puterskærm og køber ind uden at få 
jord under neglene. Hvis du skal på en 
planteskole, skal du først finde planten 
og krukken, og så skal du købe en pose 

Køb dig til det lette liv: 
Slip for strygning,  
hundeluftning og indkøb
Mulighederne er mange for at betale sig til at få udført de fleste huslige pligter. 
Hvis du er parat til at punge ud, kan du få hjælp til eksempelvis vasketøjet, 
planterne i hjemmet og tøjindkøb 

jord og have det hjem og måske op på 
tredje sal. Der ordner vi det hele, så du 
slipper,” fortæller Michala Kjær-Holm.

En investering – ikke udgift
Washa-kunden Mikkel Walldorf regner 
ikke med at vende tilbage til tiden, før 
han begyndte at få afhentet sine skjor-
ter.
“Før jeg stødte på Washa, afleverede jeg 
mine skjorter på et renseri, og jeg sav-
ner bestemt ikke at stå i en propfyldt 
5A-bus med 20 skjorter på bøjle,” lyder 
det fra Mikkel Walldorf.

Anne Skare Nielsen forklarer, at for-
brugere gerne betaler for, at  hverdagen 
bliver gjort nemmere, fordi de ser det 
som en investering og ikke en udgift. 

“Hvis man kan købe sig til nogle af 
de der tjenester og slippe for alt det 
sure i hverdagen, er det en investering 
i sig selv, sit parforhold, sin omgangs-
kreds, sit arbejdsliv, og man får bedre 
muligheder for at fokusere på det, der 
genererer indtægter,” siger Anne Skare 
Nielsen.

Ikke flere prøverum
Hvis det er svært at finde pænt tøj, er 
der flere forretninger, som tilbyder en 
personlig shopper. Men hvis man oven i 
købet helst vil slippe for at skulle bruge 
lang tid i forretninger, kan man købe 
tøj over nettet, og det er der sådan set 
ikke noget nyt i. 

Virksomheden The Cloakroom 
kombinerer de to ting. De tilbyder 
mænd hjælp til tøjindkøb med en 
personlig shopper, men uden at for-
brugeren skal med i forretningen. I 
stedet registrerer man sig på deres 
hjemmeside og udfylder et spørge-
skema om sin tøjstil, og på basis af 
den bliver der sendt en kasse med tøj 
hjem til forbrugeren. Så kan man be-
holde det, man kan lide. Resten sen-
der man retur.

“Mange har travlt og har ikke tiden 
til at shoppe. Man har måske fået børn 
og har ikke tid til at tage ud i forretnin-
ger,” siger teamleder i The Cloakroom 
i København, Malin Finne. 

Det er et fællestræk hos både The 
Cloakroom, Greenify og Washa, at de 
mener, at deres kunder er travle men-
nesker, der vil have nemme løsninger. 

“Det er til dem, der ikke har tid til at 
vaske det derhjemme eller bare gerne 
vil slippe for det. Vi har mange kunder, 
der betaler sig fra det,” siger Frederik 
Zacchi. 

emst@borsen.dk

I 2013 blev The Cloakroom  
stiftet af asbjørn Jørgensen og 
Kasper Petersen, der ville finde 
en nemmere måde at shoppe tøj. 
på.

I 2014 blev Washa stiftet af  
Jannick Christensen, Max 
Børglum Stripp og Karim Ben 
M’barek. Sidstnævnte var træt af, 
at det var umuligt at få vasketid 
i sin ejendoms vaskekælder og 
ville skabe en bedre løsning.

I 2015 blev greenify startet  
af Michala Kjær-Holm, der ville 
gøre det nemmere for køben-
havnere at få grønne planter  
og fine altankasser. 

Fakta  
Tre “gør-det-nemt”-firmaer 
på tre år
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