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BOHUS. Trots ständig 
värk och återkom-
mande sjukskrivningar 
var hon ändå ivrig att 
hitta en vettig syssel-
sättning.

Det var då Ann 
Olsson fick idén om att 
starta Backens hund-
dagis.

– Nu gör jag något 
som jag klarar av och 
värken plågar mig inte 
längre, säger hon med 
ett brett leende.

Det är tyst och lugnt när lokal-
tidningen kommer på besök. 
Ingen kan tro att det döljer sig 
tio hundar, av olika raser, inn-
anför dörren.

– Så här brukar vi ha det. 
Självklart förekommer det en 
hel del lek också och jag tar ut 
hundarna på timslånga pro-
menader. Utöver mat, motion 
och annan sysselsättning är det 
vila som gäller, förklarar Ann 
Olsson.

Ann Olsson har provat på 
många olika slags yrken genom 
åren. Hon är utbildad kallskän-
ka, men förutom restaurangar-
bete har hon även varit anställd 
som lagerarbetare, jobbat på 
ett tryckeri och kört Hem-
glassbilen.

– Sedan började jag en an-
ställning på Schenker. Jag har 
alltid varit sådan att jag vill ha 

gjort så mycket som möjligt på 
så kort tid som möjligt. Tyvärr 
fick det konsekvenser som 
gjorde att mina armar dom-
nade bort och jag fick värk i 
nacken, berättar Ann.

Det blev successivt sämre, 
men läkarna hittade inte or-
saken till Anns problem. Till 
slut lyckades hon ändå få en 
diagnos.

– Jag fick reda på att jag har 
fibromyalgi och allt vad det 
innebär. Dessutom hade jag 
ett begynnande diskbråck, be-
rättar Ann.

Efter att ha varit sjukskri-
ven under en period sökte Ann 
Olsson febrilt efter ett jobb 
som skulle kunna passa henne. 
Året var 2002.

– Samtidigt köpte jag ett 
renoveringsobjekt i Bohus dit 
jag flyttade med mina två dött-
rar. Det var också i denna veva 
som jag träffade min nuvaran-
de sambo Tomas som byggde 
ett hus på granntomten. Jag 
har alltid gillat att snickra och 
blev väldigt glad när jag blev 
erbjuden en lärlingsplats på 
Tomas byggfirma.

Nytt försök
Det gick bra ända fram till dess 
att värken gjorde sig påmind 
igen och att diskbråcket nu 
visade sig vara fullgånget. Ann 
hamnade återigen i händerna 
på Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Efter ett 

nytt försök på arbetsmarkna-
den, den här gången som par-
keringsvakt, trodde Ann att 
hon hittat rätt.

– Jag jobbade i ett och ett 
halvt år som parkeringsvakt. 
Mycket stadskörning och 
ständiga vridningar på nacken 
omöjliggjorde dock en fort-
sättning. 

Fast besluten
Aningen uppgiven, men ändå 
fast besluten om att hitta en 
vettig sysselsättning satte sig 
Ann Olsson och funderade 
igenom sin livssituation.

– Det som slog mig var att 
jag mådde som allra bäst de 
stunder jag var ute med mina 
tre hundar. Det var så jag kom 
på idén att starta ett hundda-
gis. Det var ändå till mig alla 
vänner och bekanta lämnade 
sina hundar när de skulle resa 
bort.

Sagt och gjort. På hösten 
2008 såg Backens hunddagis 
dagens ljus. Hon sökte tillstånd 
hos Ale kommun, som lämna-
de klartecken med viss tvekan.

– Eftersom vi bor i ett tät-
bebyggt område trodde de att 
grannarna skulle klaga på ned-
skräpning och hundskall. Så 
har inte blivit fallet. Det har 
inte kommit in ett enda kla-
gomål och jag är extremt noga 
med att plocka upp efter hun-
darna när vi är ute och prome-
nerar, säger Ann.

Backens hunddagis håller 
öppet från klockan sex på 
morgonen till sex på kvällen. 
Någon övernattning sker inte.

– Nej, då blir det pensio-
natsverksamhet och det kräver 
ett annat tillstånd, poängterar 
Ann.

Kunderna kommer från Ale 
och Kungälv. Backens hundda-

gis erbjuder tio platser och för 
närvarande är det fullt.

– Jag har faktiskt kö, så jag 
är tvungen att säga nej till dem 
som ringer och förhör sig om 
plats.

Det går inte att ta miste på 
Ann Olssons kärlek till hun-
darna och glädjen över att ha 
funnit det perfekta yrket.

– Nu har jag väldigt sällan 
ont och samtidigt sysslar jag 
med något som jag verkli-
gen kan och brinner för. Det 
känns fantastiskt, avslutar Ann 
Olsson.

Inte vilket dagis som helst
– Till Ann Olsson är bara hundar välkomna

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mitt i vimlet av alla jyckar. Ann Olsson trivs med sina fyrbenta vänner.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00
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Fredag-söndag 18-20 februari i Ale Gymnasium
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