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Helena är djurens bästa vän
Djurvän och entreprenör.

Från början tänkte hon jobba med hästar, men det blev hundar och katter.
Sedan några år tillbaka är Helena Björklund vd för Ale Veterinären.

När bestämde du dig 
för att arbeta med 
djur?
– När jag var sex år gammal. 
Jag har aldrig tvekat, utan 
visste från tidig ålder att 
det var djur jag skulle jobba 
med. Jag har alltid varit väl-
digt självständig och upp-
fostrats med budskapet: Du 
kan om du vill och du kan 
alltid.
Hur föddes ditt djurin-
tresse?
– När jag som sexåring bör-
jade på ridskola, sedan var 
jag fast. Jag ville vara med 
i 10 000-kronorsfrågan när 
jag var liten eftersom jag 
visste allt om hästar. Det 
fanns ingen fråga jag inte 
hade svar på. Jag läste och 
läste.
Har du egna djur 
hemma?
– Ja, tre hundar, en katt, 
en sköldpadda och en häst. 
Det är dagsstatusen. Jag 

har haft djur omkring mig 
ända sedan jag var 12 år, då 
mamma skaffade vår första 
hund.
Av alla vilda djur, har 
du någon favorit?
– Igelkotten! Fråga mig inte 
varför, men så är det. För 
övrigt kan jag nämna att vi 
är veterinärer åt Kottecen-
tralen i Nygård.
Om du tvingats välja 
ett annat yrke, vad 
hade du gjort då?
– Förmodligen hade jag 
suttit i någon ledningsposi-
tion. Kanske hade jag sysslat 
med hästar. Jag älskar entre-
prenörskapet, så någon typ 
av affärsverksamhet skulle 
det säkert varit.
Ditt starkaste minne 
hittills från tiden på 
Ale Veterinären?
– Det var när vi fick priset 
för bästa nyföretagare förra 
året. Det var ett kvitto för 

oss allihop att vi lyckats och 
jag blev väldigt glad över 
det. Det var en ny typ av 
bekräftelse. Jag vill verk-
ligen framhålla persona-
len som är oerhört erfaren 
och kunnig. Alla förtjänar 
ett stort rött hjärta. Vad det 
gäller verksamheten finns 
det så mycket, det händer 
någonting minnesvärt i stort 
sett varje dag.
Vad är roligast med 
jobbet?
– Det är att få se en leende 
och trygg djurägare gå hem 
härifrån med sitt friska djur. 
Att få bidra till en ökad livs-
kvalitet för djuret och dess 
ägare är drivkraften i det här 
yrket.
Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Om jag ska vara rik-
tigt ärlig så är det en rik-
tigt snygg och exklusiv arm-
bandsklocka.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Helena Björklund.
Ålder: 45.
Bor: Hus vid Mollsjön.
Familj: Man och två vuxna 
barn, 20 och 18 år.
Stjärntecken: Fisk.
Aktuell: Som legitimerad 
djursjukvårdare och vd för 
Ale Veterinären sedan två 
och ett halvt år tillbaka.

*gäller inte på Åby & Lilla Bommen. Hisingen och Majorna gäller priset ett bronskort.
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro, medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

m.lifeclub.se

Shake your body
Discon är tillbaka in i gruppträningssalarna nu i höst

Erbjudandet gäller tom 30/11-10
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LIFE är alltid först med det senaste inom gruppträning

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

För dig som tecknar medlemskap 

under november månad får ett�
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                                      Värde 988:-


