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NOL. De fyra kattungar 
som lämnades in till 
Ale Veterinären har 
fått nya hem.

Två av dem, Lilla Ru 
och Nasse, hälsade 
lokaltidningen på i förra 
veckan.

– Vi har döpt dem 
till Findus och Doris, 
berättar Johan Lundell.

När Johan Lundell fick läsa 
i Alekuriren om de omhän-
dertagna kattungarna blev 
han direkt betagen och enga-
gerad. Eftersom han var 
ledig från arbetet just denna 
dag tog han tillfället i akt att 
besöka Ale Veterinären i Ala-
fors.

– Jag hade egentligen siktat 
in mig på den lilla kattungen 
med namnet Tiger, men den 
och en annan unge (Ior), var 
bokad av en familj i Uppsala, 
förklarar Johan.

Johan bestämde sig då för 
att låta de två kvarvarande 
kattungarna få följa med 
honom hem.

– Egentligen är det mina 
svärföräldrar som har hand 
om katterna, vi fungerar mer 
som fodervärdar åt de små 
liven. Eller man kanske ska 
säga att vi har delad vårdnad 
om katterna, skrattar Johan.

Svärföräldrarna Tore och 
Maria bor i Krokstorp. På 
gården har de fyra tamgrisar, 
getter, en hund och en katt. 

– En perfekt miljö för 
Findus och Doris.

Johan, hustrun Malin, och 
dottern Emilia, 1,5 år, har 
alla förälskat sig i kattung-
arna.

– Vi har en katt till, Tudor, 
men han är inte lika förtjust 
ännu, förklarar Johan.

Tudor har också ett livs-
öde värd att berätta. Honom 
hittade Johan övergiven i 
närheten av bostaden på Ale-
vägen.

– Jag såg en bil som stan-
nade på platsen. En stund 
senare började jag höra jam-
ningar. De hade förmodligen 
lämnat katten åt sitt öde, så vi 
beslutade oss för att ta hand 
om honom. Veterinären 
trodde inte katten var mer än 
2-3 veckor gammal.

För Findus och Doris 
leker livet. De äter, växer och 
blir allt starkare.

– Något fel på aptiten är 
det inte. När de inte äter eller 
sover så brukar de springa, 
busa och leka, säger Malin.

Snart är det dags för vacci-
nation, något som Ale Vete-
rinären låter göra gratis.

– Dessutom ska vi se till 
att få katterna kastrerade, 
poängterar Johan.

Då fick ändå historien om 
de fyra kattungarna, som hit-
tades svårt nedkylda i en lada 
i Guntorp, ett lyckligt slut.

BOHUS. Sedan 1996 har 
de hållit på.

Keramikgruppen träf-
fas i Bohus servicehus 
varje onsdagsförmid-
dag.

– Vi har blivit ett 
sammansvetsat gäng, 
förklarar Inger Sernlo 
som varit med sedan 
starten.

Keramikgruppen drivs i 
Treklöverns regi, som är en 
öppen verksamhet inom Ale 
kommun.

– Aktiviteterna går ut på 
att sysselsätta oss deltagare. 
Den sociala aspekten är jät-
teviktig, förklarar Inger 
Sernlo.

– För en tid sedan gick 
Treklöverns verksamhets-

chef, Lars Persson, i pen-
sion. Det är den bästa män-
niska man kan tänka sig och 
vi saknar honom oerhört. 
Sedan han slutade har aktivi-
teterna minskat, säger Inger.

Keramikgruppen består 
emellertid och det är tack 
vare Doris Hellmans enga-
gemang. Hon tog vid efter 
Kalle Hallgren 2002.

– Allting började i 
Älvängen 1996 under Ceci-

lia Karlssons ledning. 
Hösten därpå flyttade verk-
samheten in i Bohus service-
hus och Kalle Hallgren tog 
över ledarskapet, berättar 
Inger.

Vad är det bästa med 
keramikgruppen, förutom 
gemenskapen?

– Det är att få arbeta med 
fingrarna och ta fram ska-
parlusten inom sig. Jag har 
ett förflutet som frisör så 

jag är van vid att jobba med 
händerna, förklarar Inger 
Sernlo.

För tillfället är det jultema 
som gäller i keramikverk-
stan. Snögubbar, julgranar 
och stjärnor görs färdiga för 
att sedan brännas i ugnen. 
Sakerna målas och glaseras.

– Deltagarna är flitiga 
och de bestämmer själva vad 
de vill göra. Ibland kan det 
hända att jag får komma med 
förslag, säger Doris Hell-
man.

En och annan julklapp lär 
tillverkas under de närmaste 
veckorna.

Keramikgrupp som bestårsom består
– Flitiga deltagaregare
skapar vackra verkverk

I SERVICEHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Keramikgruppen träffas varje onsdagsförmiddag i Bohus servicehus. Från vänster Paula, 
Silvia, Monika, Rosmarie och Solveig.

Några av de vackra alster 
som deltagarna gjort.

Kattungarna har fått nya hem

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På upptäcktsfärd. Doris och 
Findus är precis som alla 
andra kattungar, väldigt ny-
fikna och ser sig gärna om-
kring.
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Lilla Ru och Nasse heter numera Doris och Findus. Två av de 
fyra kattungar som lämnades in till Ale Veterinären för en 
tid sedan bor nu hemma hos familjen Lundell. Här ses Johan 
och dottern Emilia med de nya familjemedlemmarna.
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Ostört läge på öppen naturtomt, i de stora 
skogarna i Falan-området. Egen infart. Porlande 
bäck inpå knutarna. Jakträtt.Torpet i behov av 
renovering. El indraget. Ytterligare info: 
www.alefast.se
 
Begärt pris: kr 550.000 eller bud 
Bokade visningar lördag 20 november kl 12-13.
 
Vägbeskrivning: Hålanda kyrka, höger mot 
HÖGA 1. Efter 500 m: rakt fram i vägkors. 700 m 
skylt HÖGA. Fortsätt SKYLTAT!

HÅLANDA-LIVERED

SKOGSFASTIGHET MED TORP
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Muskel Mys

Låt mig hjälpa dig att nå 
ett ökat välbefinnande!
- Med massage kan jag:

����Ge dig ökat psykiskt 
          & fysiskt välbefinnande
���Förebygga arbets och 
          förslitningsskador
���Ge dig ökad energi
��Lösa dina spänningar
��Hjälpa dig att må bättre 
        & prestera mera

Oberoende åf: Ansvar & Behandlingsförsäkring finns

ANGELA KARHU 
Diplomerad Massör

Fornäng 1, Lödöse | Tidsbokning 0702-00 62 11

�����Prova-på- 
rabatt 200:-

Ordinarie pris
Helkropp 400:-

Halvkropp 300:-

Köp ett presentkort 
att ge bort till jul!


