
STARRKÄRR. 11 killar och fyra 
tjejer.

Bandoras första kull blev 
rekordstor.

Mycket tyder på att det är 
Västsvenskt rekord för Dalma-
tiner.

Tisdagen den 20 februari föddes 15 "Dal-
madorer". Uppfödarna Mia Lindén och 
Sofia Björserud på Ale Ridsport har valt 
att kalla dem så. Skälet är enkelt. Mias tik 
är en Dalmatin och Sofias hane en La-
brador. Det rekordstora resultatet av att 
para dessa blev 15 "Dalmadorer" och det 
mest fantastiska är att alla överlevde och 
mår prima.

– När det hade kommit ut tolv små 
valpar var jag övertygad om att det var 
klart, men jag ringde för säkerhets skull 
till Ale Djurklinik och frågade; "Hur vet 
jag att hon är färdig?"

– Det vet man aldrig, men fler än tolv 
kan det ju aldrig bli, svarade veterinä-
ren.

En stund senare hade Bandora fött 
ytterligare tre och totalt låg där 15 små 
svarta valpar.

– Egentligen vill man ju behålla alla. 
De är så otroligt fina, men vi har be-
stämt oss för att sälja samtliga, berättar 
Mia Lindén som har fått låta personalen 
på Ale Ridsport ha lite annorlunda syss-
lor de senaste veckorna.

Det har varit jobbigt för mamman att 
sköta om och mata så många valpar på 
en gång. Därför var det inte heller några 
problem för lokaltidningen att hälsa på 
de 15 underverken.

– Nej, mamman har inget emot att 
vi befrirar henne från dem en stund då 
och då. Hon behöver vila, säger Mia 
Lindén.

Att det kommer bli svårt att 
bli av med rekordkullen tror 
ingen.

– Nej, fem är redan ting-
ade och alla som ser dem vill 
ha en, säger ägaren till pappan 
Rocco, Sofia Björserud.

Namn har de också fått. 
Säregna för den breda all-
mänheten kanske, men inte 
med tanke på var de är födda. 
Valparna har nämligen fått 
sina namn efter kända svenska 
ryttare. Här finns bland andra 
Rolf-Göran Bengtsson och 
Malin Baryard.

Närmare dessa stjärnrytta-
re kommer ni kanske aldrig att 
komma och du får med dem hem för blott 
5 900 kronor...

Kattloppan har kommit hit. 
Våra katter blev smittade 
i höstas av en tillfälligt be-

sökande katt. Vi såg honom bara 
helt flyktigt, men kände spår av 
honom desto bättre. Det var alltså 
en okastrerad hankatt som lämna-
de doftspår som inte går att ta miste 
på. Det kan man väl stå ut med, men 
inte de små djuren som han delade 
med sig av. 

Vi hittade lopporna av en slump 
rent visuellt. Efter behandling av 
alla katter och rejäl storstädning för-
svann lopporna. Vintern är ju en 
lugn tid för katter, men nu på vår-
kanten börjar speciellt okastrerade 
hankatter att vandra runt igen. Då 
ökar risken för ny smitta.

Många katter får inga synli-
ga symtom, men det kan uppträ-
da såsom klåda, mjäll eller håravfall. 
Våra katter visade inga som helst 
symtom. Tog med ett par exem-
plar till Alekliniken som konstatera-
de kattloppa.

Så nu vore det bra om alla kattä-
gare tittade över sina djur och också 
lät kastrera sina hankatter. Detta 
gäller även lagårdskatter.

Loppan är 2-5 mm lång och 
mycket rörlig, det krävs alltså lite tå-
lamod när man letar. Loppans av-
föring är någon mm och ser ut som 
ett kommatecken. Hittar man den 
så finns det loppor på katten. Det 
finns numera receptfri medicin på 
apoteket som är effektiv och lätt att 
ge. Loppan kan även ”flytta” in på 
hundar och på människa.

Om alla kollar sina katter behöver 
det inte bli så vanligt med kattlop-
pan som det till exempel är i Skåne, 
där det är mycket vanligt enligt ve-
terinären.

Vi bor vid Dalån, men naturligt-
vis bör alla se över sin katt.

”Kattälskare”
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LCD-TV-
KLIPP!

37" HD-KLAR
LCD-TV FRÅN GRUNDIG

GRUNDIG
VIVANCE 37
LXW 94-6710 REF
37” kvalitets-
LCD från 
Grundig
Ord. pris 
13.990:-

Endast

9.990:-

Prissänkt

4.000:-

32" HD-KLAR
LCD-TV FRÅN SHARP

SHARP AQOUS
LC32-SV1AE

32” kvalitets-
LCD frpn 

SHARP
Ord. pris 

9.990:-

Prissänkt

3.000:-

Endast

6.990:-

42" HD-KLAR
LCD-TV FRÅN LG

LG 42LC2R
42” LCD-TV Med 
XD-ENGINE
3 och dubbla 
HDMI. Ord. pris 
15.990:-

Prissänkt

4.000:-

Endast

11.990:-

Ny generation G10-panel med ny 
bildbehandling ger kristallklar bild, 
otroliga färger och djup svärta. Inbyggd 
digitalmottagning.

Premiärpris

15.990:-

SVERIGESVERIGEPREMIÄRPREMIÄR
FÖR PANASONICS NYA 

42" PLASMA!
PANASONIC 
VIERA
TH-42PX70E

Vem smälter inte för denna kille? Tänk då bara tanken av att få 15 stycken på ett 
och samma tillfälle...

Sluta drömma om att stå i rampljuset som musikstjärna. På Älvängens Vårmarknad 
blir det verklighet när vi gör plats på scen för ”småstjärnor”. Mima till din favoritlåt!

Är Du mellan 7-12 år
Anmäl en grupp eller enskild artist 

  till tävlingen som kröner Älvängens Drömstjärna!

Sista anmälningsdag fredag 20 april.
Anmälan till Jeanette Olofsson, Ljuva Hem 0303-74 94 96

ABBA • BEATLES • ELVIS • SPICE GIRLS
BRITNEY • STENMARK •  LENA PH

Vårmarknaden söndag 29 april kl 11-15

Fina
priser!

15 valpar i en och samma kull
Inte ens veterinären 
trodde det var 
möjligt

WOW!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

15 söta små "Dalmadorer", en blandning av Dalma-
tin och Labrador.

Kattloppan


