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HÅLANDA. Semesterti-
der innebär inte sällan 
tid att åka bort. 

Men vad gör man med 
sina husdjur som inte 
kan följa med?

På hund- och katt-
pensionatet Fyrfota 
vänner i Hålanda kan 
även våra pälsklädda 
vänner få en oförglöm-
lig sommar.

Känslan av att ha klivit rakt 
in i Astrid Lindgrens Bul-
lerbyn är närmast oundvik-
lig. Men på gården alldeles 
intill Hålsjöns vattenbryn är 
det inte fräkniga barn som 
busar omkring mellan husen, 
utan hundar och katter.

På Kerstin Dahlbergs 
och Anders Karnbrinks 
pensionat finns plats för 
6-10 hundar och ett tjugotal 
katter. 

Varje djur får ett eget rum 
med filtar, leksaker, matskå-
lar och toalett för katterna. 

Det första som möter 
besökare är det lilla kon-
toret, ett rött trähus med 
vita knutar och tillhörande 
veranda. 

Ljudet av guldfiskdam-
mens porlande vatten blan-

das med fågelkvitter och 
musik från radion.  Att det 
för tillfället finns fem hundar 
och lika många katter på 
gården är svårt att tro. Ingen 
skäller och ingen jamar.

– Vi är jättenoga med att 
det ska vara tyst och därför 
gäller det att vara bestämd. 
Grannarna säger att det enda 
som hörs härifrån är när vi 
ropar ”TYST!”, skrattar 
Kerstin Dahlberg.

Bortanför receptio-
nen leder en smal stenlagd 
gång ner mot djurhusen. 
Parets egen hund, blandra-
sen Rasmus, springer före 
med vajande svans. Fem par 
hundögon tittar nyfiket ut 
från sina små innergårdar. 
Den lilla vita bichon frisen 
Hugo, som påbörjat en gäll 
skällsång, får sig snabbt en 
vänlig men bestämd tillrätta-
visning av Kerstin Dahlberg. 

Byggt själva
För över tio år sedan 
bestämde sig paret för att 
förverkliga en dröm de haft 
sedan länge. Fast beslutna 
om att lyckas leva på sitt stora 
djurintresse sa de upp sig från 
sina jobb och lämnade Kulla-
vik för att starta upp Fyrfota 
Vänner i Hålanda. 

– Ingen trodde på att vi 
skulle få det att gå runt, men 
vi har hittat vårt paradis och 
nu har vi bokningar året 
om. Självklart är det mycket 
arbete och man blir otroligt 
låst, men det är ett sätt att 
leva som vi trivs väldigt bra 
med, säger Kerstin Dahl-
berg.

När de köpte tomten fanns 
bara boningshuset medan 
resten av marken ner mot 
sjön var alldeles vildvuxen. 
De fick slå med lie för att 
ens kunna ta sig fram, men 
allt eftersom började anlägg-
ningen ta form och snart stod 
djurhusen klara.

Med varandra som 
närmsta kollegor arbetar de 
från tidig morgon till sen 
kväll. Hundarna rastas fyra 
gånger om dagen, djuren ska 
matas och kelas med, bok-
ningar och inköp ska göras. 
Men de tröttnar aldrig, 
varken på varandra eller på 
sitt jobb.

– Man måste vara väl-
digt speciell för att klara av 
att umgås dygnet runt. Vi 
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TA HAND OM DJUREN I SOMMAR
Kerstin tipsar
•  Katter ska alltid behandlas med fäs-

tingmedel om medeltemperaturen 
överstiger 4-8 plusgrader.

•  Utekatter ska avmaskas. Var sär-
skilt uppmärksam på vilka rekom-
mendationer som finns i ditt 
område gällande dvärgbandmask. 

•  Håll koll på djurens vaccineringar. 
En del ska tas varje år medan andra 

vartannat.
•  Var försiktig med att bada hundar 

som lätt får fukteksem, Hot Spots. 
Det gäller framför allt hundar med 
tjock päls, exempelvis Golden Retri-
ver, som tar lång tid att torka.

•  Om du planerar att lämna djuren 
på pensionat, åk och titta först för 
att vara säker på att det är ett bra 
ställe.
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gång. Ing-Marie Nilsson från Stenungsund har kommit för 
att lämna katten Lukas eftersom hon ska ut och segla. 

Trivsamt Hundarna får ett eget möblerat rum.
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fullständigt älskar varandra, 
säger Anders Karnbrink. 
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