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… och över 100 andra kosttillskott och naturläkemedel.

MittVal 55+ För den mogna kvinnan och mannen, 100 tabletter, 
Kosttillskott.

MittVal Kvinna 
För dig som är 
kvinna i fertil ålder, 
100 tabletter, 
Kosttillskott.

109:–

Eskimo-3 
Fiskolja, 
105 kapslar, 
Naturläkemedel.

114:–

Arctic Root 
Rosenrot, 40 tabletter, 
Naturmedel.

129:–
(ord. pris 149:–)

Pharbio Omega-3 Forte Fisk -
olja, 90 kapslar, Kosttillskott.

Vitamax B-Active För dig med ett aktivt 
liv, 20 brustabletter, Kosttillskott. 49:–

98:–
(ord. pris 109:–)

Vitamineral Familj För alla i familjen över 
11 år, 200 tabletter, Kosttillskott. 

149:–Eskimo Kids Fiskolja för 
barn, Tutti-fruttismak, 105 ml, 
Kosttillskott.

95:–

 199:–
(ord. pris 217:–)

PIGGAR 

 UPP!

KÖP 2 FÖR 89:–(ord. pris 98:–)

Hälsosam höst
På Apoteket fi nns vitaminer och kosttillskott 
för alla behov. Livsmedelsverket rekommen-
derar att vi äter fi sk minst 3 gånger i veckan. 
Helst fet fi sk. I annat fall kan det vara bra att ta 
ett tillskott av fi skolja, som innehåller de livs-
nödvändiga omega-3-fettsyrorna. Vi berättar 
gärna mer om våra olika kosttillskott och ger 
råd om vilka som passar dig. Välkommen in!

Telefon 0771-450 450  www.apoteket.se

ALAFORS. Hundar intog 
Furulundsparken förra 
lördagen.

Det var den västra 
avdelningen i Tibe-
tanska Terrierklubben 
som hade bjudit in till 
utställning.

Intresset var rekord-
stort med 117 ”tibbar” 
som kom till start.

Carina Hansson, som driver 
egen kennel i Ryd, har varit 
kretsledare för den västra av-
delningen i elva år. Lördagens 
utställning i Furulundspar-
ken var hennes sista.

– Nu är det dags för någon 
annan att ta över, säger Carina 
till lokaltidningen.

Solen sken och förutsätt-
ningarna var de bästa tänk-
bara i den vackra folkparken. 
117 hundar hade anmälts till 
tävlingsledningen, som inte 
kunde annat än glädjas över 
den stora uppslutningen.

– Normalt brukar det vara 
mellan 60 och 80 hundar, så 
detta var jättepositivt, säger 
Carina Hansson.

Juryn hade således 
ett tufft jobb när 
de skulle till att 
utse vinnarna i 
de respektive 
klasserna.

Vad gör 
den tibe-
tanska 
ter-

riern så speciell?
– Det är en allroundhund, 

du kan ha den till så mycket. 
Det är en härlig sällskaps-
hund, men den kan även an-
vändas till agility, lydnad och 
utställning. Faktum är att den 
är väldigt duktig på att spåra 
kantareller med rätt träning, 
säger Carina Hansson.

Det kan ju vara en egen-
skap så god som någon i dessa 
tider.

– Tibetanska terrier invaderade 
Furulundsparken 

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rekordstort intresse Rekordstort intresse 
för hundutställningför hundutställning

Carina Hansson från Ryd an-
svarade för hundutställning-
en i Furulundsparken. Med 
sig hade hon sina tibetanska 
terriers, Iris och Donna.

TIBETANSK TERRIER
Tibetansk terrier (Dhokhi apso) är 
en hundras som tillhör gruppen 
tempelhundar. Tibetansk terrier är 
en medelstor, robust och i stort sett, 
kvadratiskt byggd hund, uttrycket 
är bestämt.

En Tibetansk Terrier är livlig, god-
modig och en trogen kamrat med 
många tilltalande egenskaper. Till 
temperamentet är den öppen, alert, 
intelligent och modig, varken vild 
eller stridslysten. Intar en återhåll-
sam attityd mot främlingar.
Den attackerar inte främlingar utan 
varnar bara för dem. Istället överlät 
den det jobbet på den Tibetanska 
mastiffen hemma i Tibet.

Den kommer ursprungligen från 
Tibet och fördes till västvärlden 
under början på 1900-talet. Hund-

rasen användes främst som vakt-
hundar i Tibet. De ansågs av vissa 
kulturer heliga och sågs på med stor 
aktning.

Rasen är inte besläktad med 
andra terriers, som man kan tro på 
namnet. Utan är närmare släkt med 
Tibetansk spaniel samt Tibetansk 
mastiff.

Ett tibetanskt ord för rasen bety-
der ”småfolket” eftersom de är så 
otroligt personliga.

En utställningshund skall vara 
ca 36-40 cm för tikar eller 38-42 
för hanar i mankhöjd. Alla färger 
är godkända utom lever- och chok-
ladbrun.

Källa: Wikipedia
- Den fria encyklopedin

Onsdagen den 27 augus-
ti samlades Aktiva Seniorer 
till höstens första månads-
möte. Ute föll regnet i strida 
strömmar och vinden ven. 
Inne märktes inget av detta. 
Där var stämningen, som 
vanligt, hög och härlig.
Vår ordförande Sture Mag-
nusson hälsade oss alla väl-
komna. Ett särskilt välkom-
men riktade han till vår 
medlem Marica Anders-
son, som i dag skulle ta oss 
med till Harpsund.

Efter utbildning till in-
ternatföreståndare arbetade 
Marica på generalkonsula-

tet i New York och vid flera 
sjömanskyrkor. Som husfru 
på Harpsund verkade hon i 
tretton och ett halvt år.

De äldsta anteckning-
arna om Harpsund härrör 
från 1390 då riksdrotsen Bo 
Jonsson Grip genom by-
teshandel förvärvade egen-
domen. 1899 köpte Hjal-
mar Wicander gården, som 
då var i mycket dåligt skick. 
Den revs och en bygg-
nad i klassicistisk stil, ritad 
av Otar Högberg stod 
klar1914. Gården testamen-
terades 1953 till svenska 
staten ”att användas som he-

dersbostad för Sveriges vid 
varje tid fungerande stats-
minister”. Från 1995 räknas 
den in bland statliga bygg-
nadsminnen. Marica tog 
oss med genom de vackra 
rummen som alla hade ka-
kelugnar med olika utse-
ende. Matsalen där en rysk 
överste har dekorerat väg-
garna. Vardagsrummet med 
skrivbord och gästbok, som 
många kända personer skri-
vit i. Konstverk av Carl 
Larsson, Anders Zorn och 
Bruno Liljefors finns att 
beskåda på salongens väggar. 
Detta och mycket mer, ja till 

och med lite ”skvaller” fick 
vi ta del av. Vackra bilder 
förstärkte upplevelsen.

Som tack överlämnade 
Sture blommor till Marica. 
Efter denna härliga stund 
njöt vi av gott kaffe med 
smörgås och kaka. Informa-
tion av olika slag följde på 
detta.

Ordförande tackade alla 
närvarande och skyndade i 
väg för att informera första-
gångsbesökarna.

Njut av sensommaren tills 
vi ses vid nästa månadsmöte 
den 24 september.

Inga Isaksson

Besök på Harpsund i ord och bilder

Lill Syversten tillsammans med hunden Lotta erhöll första-
priset i sin klass.


