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...glömt?...glömt?
...att skicka en julgrupp till ...att skicka en julgrupp till 

kunder och vännerkunder och vänner
eller andra ni känner!eller andra ni känner!

Att få blommor till jul är väldigt kul
– boka hos oss och du slipper strul!

Vi levererar blommor till företag 
och privatpersoner!

Välkomna
Birgitta med personal

Du har väl inte...Du har väl inte...SÖNDAGSÖPPET

Dampyjamas 298:- 

249:-
Öppet alla dagar fram till jul

Mysdress

349:-
Röd, grå och svart

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12
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Nattlinne 198:-

149:-

Friska Tag har under hösten genomfört 
två matkvällar på Aroseniusskolan, i samarbete 
med Ica Supermarket i Älvängen. Temat för de 
två kvällarna har varit ”God, nyttig och enkel 
mat”. Deltagarna fick anmäla sig vid Friska 
Tags hälsodisk. 

Tanken med matkvällarna var att på ännu 
ett sätt föra ut Friska Tags budskap kring två 
av folkhälsomålen; ökad fysisk aktivitet och 
goda matvanor. 

– En utveckling av hälsodisken, där vi under 
tre kvällstimmar blandade teori med praktik. 
Under tiden som matlagning skedde i arbets-
lag så fanns också möjlighet att ta del av utställ-
ningar om kostfiber och frukt/grönt (rekom-
mendationen är 500 gram om dagen), säger 
Friska Tags hälsopedagog Ann-Sofie Jons-
son och tillägger:

– Kvällen avslutades med att tillsammans 
vid dukade bord smaka av ett 10-tal olika 
recept. De båda kvällarna fylldes av ett tjugo-
tal glada deltagare tillsammans med ett par ur 
Icas personal. 

Ica Supermarket stod för råvarorna och 
Friska Tags hälsopedagog Ann-Sofie Jons-
son, leg. dietist Hanna Settergren samt stu-
dent från kost- och friskvårdsprogrammet Jo-
hanna Jilsén höll i kvällarna.

Friska matkvällar

Friska Tags matkvällar, som genomfördes i 
samarbete med Ica Supermarket i Älvängen, 
uppskattades av deltagarna. 

Nu öppnar Ale Hundpensionat
ULVSTORP. En tidig julklapp 
till alla hundägare.

Ale Hundpensionat 
öppnar i Ulvstorp lagom till 
julhelgen.

– Framförallt är det 
nyårshelgen vi tänker på, 
då mår många djur bättre 
ute på landet. Här hörs 
inga raketer, det kan jag 
lova, säger Thomas Olesen.

Tillsammans med sambon  
Helena Toresson öppnar han 
Ale Hundpensionat i en nybyggd 
fastighet, granne med familjens 
bostadshus. Här finns åtta boxar, 
med tillstånd för hela 20 hundar.

– Det finns hundägare som har 
flera hundar att lämna bort och 
i regel trivs de ihop. Därför har 
vi tillstånd för fler hundar än vad 
vi har boxar för, berättar Thomas 
Olesen som i princip använder 
dygnets alla timmar åt att hinna 
bli klar med pensionatet.

– Här lämnas inget åt slum-
pen. Våra gäster ska ha det bra, 
inget snack om den saken, slår 
han fast.

Lokaltidningen får en rund-
vandring på "hundhotellet" och 
kan konstatera att utrymmena är 
generösa på såväl insidan som ut-
sidan.

– Vi kommer nog att skämma 
bort våra gäster. Både Helena och 
jag är uppväxta med hundar – vi 
behandlar dem som vilka famil-
jemedlemmar som helst. Trivs 

våra gäster inte ute i pensionatet 
är jag ganska övertygad om att de 
kommer att sova hos oss, säger 
Thomas och ler.

Måste vaccineras
Kravet för att lämna in sin hund 
följer de allmänna reglerna, vilket 
betyder att hunden måste vara 
vaccinerad. Äter den speciellt 
foder bör ägaren skicka med det.

– Fast egentligen så ingår mat i 
pensionen, men det är onödigt att 
chansa om hunden har ett favo-
ritfoder. Det blir så mycket annat 
nytt när de kommer hit att åt-
minstone maten bör få vara den-
samma, menar Thomas.

Hur får man då en hund att 
trivas i en främmande miljö?

–Man tröttar ut den, svarar 
Thomas snabbt och utvecklar 
sedan repliken:

–Vi går ut med dem tre till 
fyra gånger om dagen. Så länge 
hunden är aktiv och inte känner 
sig ensam är det inga problem. På 
kvällen när vi släcker underlättar 
det om hunden är trött, då sover 
de gott. Stör de varandra får man 
skärma av dem med skynken så de 
inte ser varandra.

Lagom till jul planerar familjen 
att öppna Ale Hundpensionat, en 
idé och ett bygge som har pågått 
under lång tid.

– Det ska bli spännande. När 
Helena blev arbetslös så kände vi 
att "nu gör vi det". Vi upplever 
att behovet är stort. Det finns få 

hundpensionat i Ale och får jag 
bestämma kommer vi även att 
ta emot katter i framtiden, säger 
Thomas men tydliggör sedan att 
han inte sitter ensam i beslutan-
de ställning...

Rädda djur
Tanken att öppna till jul är taktik 
på hög nivå. Det handlar egent-
ligen inte om att många reser 
bort över jul, utan om att väldigt 
många djur är rädda under fram-
förallt nyårshelgen.

– Raketer och smällare skräm-
mer både hundar och katter. En 
del djurvänner har stora besvär 
och räds helgerna när det smäl-
ler. Nu kan de som vill lämna bort 

sin hund till oss. I Ulvstorp hör vi 
sällan något, förklarar Thomas.

Är alla potentiella gäster väl-
komna, till exempel kamphun-
dar?

– Absolut, vi tar emot alla 
hundar. Vi utesluter inga raser, 
men hanterar dem precis som alla 
andra, det vill säga ytterst profes-
sionellet.

Familjen själv har två schäfrar 
och två Coton de tuléar, så oavsett 
tillströmningen av gäster lär inte 
pensionatet stå tomt till jul.

– Och får Thomas bestämma 
är även katter snart välkomna

Ale Hundpensionat har redan fyra inneboende. Det är familjen 
Thomas Olesen och Helena Toressons egna hundar; Nellie och Zorro 
(schäfrar) samt Vilma och Chilli (Coton de tuléar).

WOW

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


