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Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
ÖPPETTIDER: Vardagar 9-18 • Lördagar 10-15

Trollhättevägen 18 • Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

Maximalism.

Audi A1

159.900 kr
ord.pris 170.000 kr

A1 miljöbil
Nya Audi A1 är en stor liten bil. 
Vi lovar att du får riktigt roligt bakom ratten:
• Klimat • CD-radio • Alufälgar • Elhissar 
• Elspeglar • ESP • Fjärr centrallås • Easy Entry

Välkommen in och provkör.

”Köregenskaper, kvalitetsintryck, komfort och
bränsleekonomi är på topp. MIKAEL SCHULTZ, 
VI BILÄGARE, 28.7 2010

Bränsleförbrukning 5,1 l/km, CO2 utsläpp 119 g/km, Miljöklass 
2005. Bilen på bilden är extrautrustad.

Skattefri 
i 5 år!

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Bränsleförbrukning blandad körning 4,2–5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 89–139 g/km. Uppfyller EU5. 

Polo. En helt ny klass.
135.800 kr

OMGÅENDE
LEVERANS!

nu
Ord pris 163.300 kr

MASTERPAKET INGÅR!

NOL. På gården i Nol 
hittar man inte bara 
ovanliga kaniner utan 
även en unik tillbehörs-
butik som är så välsor-
terad att den till och 
med besökts av kunder 
från utlandet. 

– Det här är en dröm 
jag haft sedan länge, 
säger ägaren Sofie 
Nilsson.

Tillsammans med sin sambo 
Christer Johansson driver 
hon, sedan två år tillbaka, 
Teddytassens kaningård ute 
på landsbygden i Nol. 

Där finns närmare hundra 
skuttande varelser och lika 
många sorts kanintillbehör. 
I butiken hittar man allt från 
hängmattor i miniatyr och 
leksaker till foder och speciell 
gel som används för att göra 
pälsen mindre allergiframkal-
lande.

– Vi jobbar mycket med 
att möjliggöra för allergiker 
att skaffa kanin. Till exempel 
föder vi upp kaniner med en 
tätare slags päls, så kallad rex, 
som inte har lika mycket stöv 
som man kan vara allergisk 
mot. 

Faktum är att Sveriges 
enda nakenkanin har bott på 
Teddytassen, men den har de 
inte kvar.

En annan ras som också 
finns hos Sofie och Christer 
är lejonhuvad kanin. Den 

är inte fullt så allergivänlig 
eftersom den, som namnet 
avslöjar, har en tjock krans av 
päls runt huvudet.

– Eftersom många tröttnat 
på att föda upp den så har den 
blivit ganska ovanlig. Det går 
mycket i perioder. Vissa år vill 
alla ha lejonhuvad kanin och 
andra är det inte lika popu-
lärt, säger Sofie.

Framgångsrikt koncept
Förutom försäljning satsar 
Sofie även på att förmedla 
kunskap. Hon är själv utbil-
dad inom området och folk 
ringer ofta och frågar om 
olika saker. Hon ser det som 
ännu en del i det framgångs-
rika konceptet – att kunna 
erbjuda hela paketet. 

Kunskap är särskilt viktigt 
när det kommer till att föda 
upp djuren och få kullarna så 
som man tänkt 

– Man måste exempelvis 
veta vilka anlag som ligger 
längre bak i släkten. Sedan 
får man prova sig fram för att 
få fram vissa egenskaper. Det 

blir lite som en sport.
Sofie och Christer ser till 

så att alla ungar som föds på 
gården får ett nytt hem eller 
så behålls de.

De bedriver även kanin-
pensionat och inackordering-
arna bor i separata burar.

För Sofie har det varit en 
barndomsdröm att få hålla på 
med kaniner på heltid. Från 
morgon till kväll tar hon hand 
om sina långörade vänner och 
en del sysslor är tidskrävande.

– Vi räknade ut att jag klip-
per ungefär 7500 klor om 
året.

Hos hundra               husdjur
– Ovanliga kaniner föds upp på Teddytassens kaningård

Skyltat. Den lejonhuvade kaninen Teddytassens Törnrosa poserar ihop med ägarna Sofie Nilsson och Christer Johansson.

Välsorterat. De flesta tillbehör finns att köpa i butiken.

Allergivänlig. Dvärgväduren 
River har så kallad rex-päls. 
Den lämpar sig bra till per-
soner med allergi eftersom 
den är mer kompakt.

INNAN DU BLIR KANINÄGARE 
Sofie tipsar
•  Ett djur är inget man får tröttna 

på så tänk på att kaniner lever i 
genomsnitt 6-8 år.

•  Om du har kanin utomhus-ha helst 
två stycken eftersom de inte får 
lika mycket sällskap som en inne-
kanin.

•  Mata den inte för mycket och köp 
inte sockrat foder. Hö däremot kan 
den ha fri tillgång till.

•  Se till att kaninen får komma ut och 
skutta varje dag.

•  Klorna ska klippas minst var sjätte 
vecka.

KANIN HETER PÅ:
Engelska: rabbit
Tyska: kaninchen
Finska: kani
Spanska: conejo
Franska: lapin
Latin: lepus
Isländska: kanína
Estniska: küülik
Rumänska: iepure
Nederländska: konijn
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