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ÄLVÄNGEN. Nyligen ar-
rangerade Ale DHR och 
Studiefrämjandet en 
föreläsning om assistans-
hundar.

Mia Bertram och Annika 
Bengtsson från Hjälpande 
Tassar besökte Älvängens 
aktivitetshus.

– Mycket intressant och 
lärorikt, säger Gunilla Wal-
lengren, ordförande i Ale 
DHR.

Hjälpande Tassar är en ideell 
förening som är öppen för alla 
hundar och hundägare. Fören-
ingen utbildar inte assistanshun-
dar utan hjälper till att hitta rätt i 
djungeln vad gäller utbildningar. 
Från och med i år är det Svenska 
Kennelklubben som är huvudan-
svarig för certifieringen av assis-
tanshundar.

– Mia och Annika berättade 
på ett fascinerande sätt om vilka 
typer av assistanshundar som 
finns. Det finns dem som plockar 
upp saker i hemmet, hjälper per-
sonen av med jackan, öppnar 
och stänger dörrar och så vidare. 
Därutöver finns utbildade dia-
beteshundar som reagerar när 
blodsockret faller på vederbö-
rande. En annan hundtyp vi fick 
information om var dem som 

används av hörselskadade och 
döva. De påkallar uppmärksam-
heten när exempelvis telefonen 
eller dörrklockan ringer, berättar 
Gunilla Wallengren.

Ett 20-tal personer tog del av 
föreläsningen i aktivitetshuset.

– Alla tyckte det var oerhört 
givande och därför planerar vi 
för ytterligare ett tillfälle under 

nästa år, säger Gunilla Wallen-
gren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mia Bertram och Annika Bengtsson från Hjälpande Tassar föreläste om assistanshundar i Älvängens 
aktivitetshus.

Föreläsning om assistanshundar

En riktigt

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ÖPPET: VARDAGAR 9-19, LÖRDAGAR 9-15, SÖ LV NGEN, 0303-74 60 12

En lämplig julklapp är 
ett presentkort från 

Manufakturen

Öppettider
Torsdag 19/12 9-19
Fredag 20/12 9-19
Lördag 21/12 9-15
Söndag 22/12 11-15
Måndag 23/12 9-19
Julafton 24/12 9-13
Nyårsafton 31/12 9-14
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Julklappstips

Från oss alla till er alla
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