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LÖDÖSE. 2011 blev året 
då hundbussen kom till 
byn. 

Maria Drakbrink, som 
driver hunddagiset 
45:ans tassar, både 
hämtar och lämnar 
dagligen sina fyrbenta 
besökare. 

Klockan halv sju på morgo-
nen sitter hon bakom ratten 
i minibussen och åker ut från 
gården som är belägen mellan 
Lödöse och Göta. Med sig 
har hon burar som hundar-
na får åka i.

Första stoppet är Ale Torg 
där hon plockar upp de första 
resenärerna, för att sedan 
fortsätta till Älvängens buss-
station och slutligen Statoil-
macken i Lödöse. En timme 
senare är hon tillbaka på 
hunddagiset och det har blivit 
dags för dagens första prome-
nad. Än så länge har hon tre 
kunder som använder sig av 
hundbussen, men idén är ny-
kläckt och hon tror att efter-
frågan kommer att öka. 

– Jag har inte hört talas om 
att något annat hunddagis 
erbjuder sig att hämta hun-
darna. Idén fick jag och min 
man Tommy i somras. Vi vill 
kunna möta allas behov och 
anpassar oss efter våra kunder. 
Några nappade direkt och det 
känns som att det finns ett 
stort behov av den här typen 
av tjänst. Den riktar sig till de 
som jobbar dagtid och kanske 

har svårt att hinna lämna sin 
hund själva.

Större buss
Tanken bakom att de lagt 
turen i Ale är att underlätta 
för de som jobbar i Göteborg 
och därför åker åt motsatt håll 
från hunddagiset. 

Än så länge finns det plats 
för fem hundar i bussen, men 
om efterfrågan ökar kommer 
de att köpa en större. 

Varje dag vistas omkring 15 
hundar på 45:ans tassar. För-
utom de som endast är där 
under dagtid bor oftast några 
på pensionatet. Över jul och 

nyårshelgen har de haft en 
del hundar boende hos sig 
när deras ägare varit bortresta. 

Flera gånger om dagen ska 
hundarna rastas och det finns 
även tillgång till löpband för 
den som vill träna lite extra.

När klockan hunnit bli sex 
på kvällen lastar Maria in hun-

darna i bussen igen och beger 
sig söderut för att lämna till-
baka dem till sina ägare. 

– Det är inga problem att 
köra dem, de brukar vara väl-
digt lugna och fina. 

Hundbussen stannar här och där

PÅ HUNDDAGIS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Chaufför. Maria Drakbrink, som tillsammans med sin man Tommy driver hunddagiset 45:ans tassar, både hämtar och lämnar 
med hundbussen.

– Hämtar och lämnar de fyrfota på dagis– Hämtar och lämnar de fyrfota på dagis

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se
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