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Göteborgsvägen 77, Älvängen 
(mittemot cykelaffären)

0303-74 91 05
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Sivana Landström, Hundfixarn i Ryk, öppnar snart kombinerat hundhotell och dagis. Tanken 
är att göra det lätt för hundägare som ska resa bort eller jobbar obekväma tider.

Hundfixarn satsar på hotell
RYK. Hundfixarn startade för knappt 
ett år sedan.

Snart väntar nästa steg.
Ett kombinerat hundhotell och 

dagis.

Sivana Landström jobbade tidigare som 
frisör, men har alltid haft en stor kärlek till 
hundar.  Det har varit självklart med hund, 
då hon är bosatt på landsbygden. I Ryk norr 
om Skepplanda har hon varit bott sedan 1989.

– Intresset för att trimma hundar växte i 
takt med att vi började åka runt på hundut-
ställningar. Det har också varit ett mål att hitta 
en lönsam sysselsättning som gör att man slip-
per pendla, berättar Sivana när lokaltidning-
en hälsar på.

Att jobba som hundtrimmare innebär inte 

bara att göra hundens päls fin och klorna 
snällare.

– Nej, du blir också en form av rådgivare. 
Vi ser saker på hunden som ägaren kanske har 
missat, till exempel övervikt, ögon, öron och 
tandvård, säger Sivana.

Idag är det ett 60-tal hundar som regelbun-
det hälsar på hos Hundfixarn. Snart kan det 
bli fler för verksamheten ska utökas.

– I höst hoppas vi starta vårt hundhotell 
och hunddagis. Vår marknadsföring kommer 
att betona att hundarna inte lämnas ensamma 
i för stor utsträckning, utan att vi alltid finns i 
närheten och tar dem med ut på promenader, 
berättar Sivana Landström.
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Carola-Butiken
Västra Gatan 66, Kungälv | Tel. 0303-181 30 

Vard. 10-18, lörd. 10-15

Startar idag!

HUNDVÄN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


