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LILLA EDET. Hur känns 
det att gå in i väggen?

Vilka är varningssig-
nalerna och hur är den 
långa vägen tillbaka till 
ett normalt liv?

En föreläsning i just 
detta ämne fick ett 
tiotal kvinnliga företa-
gare i Lilla Edet lyssna 
till i torsdags morse.

Det var LENK, Lilla Edets 
Nätverkande Kvinnor, som 
stod för torsdagens frukost-
möte på Folkets Hus, där 
Agneta E Westin var in-
bjuden som föreläsare under 
rubriken stresshantering.

Agneta E Westin driver 
sedan tio år tillbaka en egen 
firma – Sköt om dig. Företa-
get har sin hemvist i Badhu-
sets lokaler i Lilla Edet.

– Jag sysslar bland annat 
med massage och floating, 
berättar Agneta, som också 
är utbildad stress- och frisk-
vårdsterapeut.

Årsskiftet 1998-99 upp-
levde Agneta E Westin något 

som drastiskt kom att föränd-
ra hennes liv. Utan att ha tagit 
symptomen med krånglan-
de mage, eksem i hårbotten 
och sömsvårigheter på allvar, 
tvingades hon en dag uppsö-
ka läkare.

– Det första jag sade var: 
Det är inget fel på mig. Ta ett 
blodprov, så kan jag gå hem 
och lägga mig en stund.

Riktigt så enkelt var det 
inte. Agneta pratade osam-
manhängande, tappade ord 
och läkaren konstaterade 
att hon gått i den berömda 
väggen.

– Det var rena cementväg-
gen vill jag lova. Att jag skulle 
kunna bli utbränd trodde jag 
dock inte var möjligt, det 
var bara höga chefer som 
kunde bli det, säger Agneta 
och berättar samtidigt om 
hur hennes vardag såg ut och 
varför hon gick i fällan.

Det tog tid för Agneta att 
komma tillbaka till något som 
kunde liknas vid en normal 
vardag. 

– Det är fortfarande en 
process. Nu har jag dock en 

helt annan självkännedom 
och jag tänker mig för. Jag 
har lärt mig att hantera stress.

– Alla ni som sitter här är 
riskpersonligheter. Lär er att 
lyssna på kroppens signaler, 
uppmanade Agneta.

Motion, mental träning, 
avslappning och yoga blev 
Agnetas verktyg för hitta ba-
lansen i livet och något hon 
rekommenderar andra män-
niskor att ta till som stressre-
ducering i vardagen.

– Jag vill berätta om mina 
egna upplevelser så att andra 
vet hur illa det kan gå. Det 
var en oerhört jobbig period 
i mitt liv.

– Alla vill vi orka mer än 
att bara jobba. Att kropp och 
själ mår bra är viktigt, så att 
vi orkar vara lediga, avslutar 
Agneta E Westin.

LÖDÖSE. En arbets-
plats där du kan räkna 
med att bli utskälld.

På 45:ans Tassar till-
hör det vardagen.

Inte så konstigt 
eftersom företaget 
driver hunddagis- och 
pensionat.

45:ans Tassar har varit i 
Maria och Tommy Drak-
brinks regi sedan två år 
tillbaka. Tidigare jobbade 
Maria som frisör och Tommy 
som elektriker/ingenjör, när 
de bestämde sig för att helt 
sadla om.

– Vi har alltid haft ett 
gediget hundintresse. Rörel-
sen var också en del i den 
totala investeringen av den 
här gården, berättar Tommy.

Nu är det kombinerade 
hunddagiset och pensionatet 
ingalunda de enda verksam-
heterna som paret Drakbrink 
driver. Villapellets, uthyr-
ning av garage och lägenhe-
ter, stallplatser och ett åkeri 
är några av de bisysslor som 
upptar Marias och Tommys 
tid.

– Vi har inga problem med 
fritidssysselsättning, skrat-
tar Maria när lokaltidningen 
hälsar på.

45:ans Tassar har 22 
boxar med plats för totalt 
40 hundar. En normalvecka 
finns cirka tolv hundar inack-
orderade.

– Hos oss är det ingen för-
varing utan vi ser till varje 
hunds och ägares behov. 
Upplever ägaren något pro-
blem med sin hund, exem-
pelvis att den drar under 
promenader eller att den 
har ett aggressivt beteende, 
så arbetar vi med den biten. 
Vi tillämpar Cesar Millans 
metoder med stor framgång, 
förklarar Tommy Drakbrink.

– Förut kunde vem som 
helst driva sådana här ställen, 
men numera krävs utbild-
ning för att få ha ett hund-
dagis och pensionat. På så 
sätt har branschen sållat bort 
oseriösa ägare. 

Hunddagiset lockar 
kunder från Göteborg i 
söder till Trollhättan i norr. 
För pensionatsplacering är 
hundägare beredda att åka 
betydligt längre.

– Då har vi faktiskt hela 
Sverige som upptagnings-
område. Vi har även kunder 
från Norge, säger Maria.

45:ans Tassar har sin verk-
liga högsäsong under som-
marmånaderna, men i sam-
band med högtider som jul, 
nyår och påsk brukar jyck-
arna också stå i kö.

– Vi märker också av 
toppar när det är skollov, 
säger Tommy.

Nyligen inledde 45:ans 
Tassar ett samarbete med Ale 
Veterinären. Det innebär att 
hjälpen finns på nära hand, 

dygnet runt och året om.
– Ale Veterinären fanns på 

plats när vi hade öppet hus i 
lördags. Cirka 100 personer 
besökte arrangemanget, som 
blev väldigt lyckat.

På sikt hoppas 45:ans 
Tassar att kunna utveckla 
sin verksamhet. Planer finns 
på att erbjuda hämtning av 
hundar vid bestämda upp-
samlingsplatser.

– Det finns hundägare 
som pendlar till sina arbe-
ten, men som saknar bil. 
Vi skulle exempelvis kunna 

komma till Ale Torg en viss 
tid på morgonen, för att där 
hämta hundar som behöver 
dagisplats. Vi vet att det finns 
ett behov, men det gäller att 
få det att fungera praktiskt, 
avslutar Maria Drakbrink. 

Att bli utskälld tillhör vardagenAtt bli utskälld tillhör vardagen
– På 45:ans Tassar trivs både stora och små hundarstora och små hundar
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Hos 45:ans Tassar sker det promenader tre gånger om dagen för de hundar som har dagisplats. Här är Tommy och Maria 
Drakbrink ute med några av jyckarna.

Balder får sig en stunds motion på löpbandet.

Ibland kan man bli dum av stress
– Kvinnliga företagare bjöds på morgonföreläsningföreläsning
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Agneta E Westin föreläste om stresshantering i Lilla Edets Folkets Hus.  


