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Ålder:zzår.
Familjr Sambo,mamma,pappaoch bror,
samtblandrashunden
Tindra
Bor: Vid Götaplatsen
i Göteborg.
Utbildning: Hotell-och restaurangprogrammet,
ettårighundinstruktörsutbildning.
Gör: Jobbarsomhundrastare
i denegna
firmanTryggaTassar,
www.hundrastninggöteborg.se,
somär ansluten
till företaget
RastaHunden.
Intressen: Hundar.
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illaområdet i östra Göteborgligger öde
mitt på dagen.Utemöblernahar plockats
bort från de välskötta trädgårdarna
och ekollonen rasslar som flirtkulor på
marken. Knattret från Emely Törnqvist
Sandersmoped bryter tystnaden på den

l illauppfarten.

Redannär hon sätter nyckeln i dörren börjar det
röra siginnanför. Sammyoch Messivet vem som är på
ingång och ljudet är ett välkommet avbrott under den
långadagen.
Spanielarnaviftar på svansarnaav glädjeoch följer
tillgivet Emely i hälarna.
' - Jagrastar Sammyoch Messivarje dag, såde känner
mig väl vid det här laget,sägerhon.
Trion har sin invanda runda, bort från husen,ut på
vägenoch in i skogsdungenintill. Derashundrastare
är expert på promenaderoch kan vartenda godtagbart
kisseträdi kvarteret.
- Ja,det linns många fler bra rastställenän vad man
tror. De lär man sigeftertag, skrattarhon.
Emely Törnqvist Sanderår professionellhundrastare.
Varje dag åker hon härs och tvårs över Göteborgoch
lättar bördan för heltidsarbetandehundägare.En halvtimmes promenadmitt på dagenoch hunden klarar sig
tills husseoch matte kommer hem.
- Ibland går jag ut med dem två gångerom dagen,om
behovetfinns. Justnu har jag en sexmånaders-valpsom
behöverextra passning,till exempel.
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Emely är uppvuxen på landet och älskar djur. Att hon
lästehotell- och restaurangprogrammetpå gymnasiet
var mesten slump.Jobbetpassadehennealdrig, det var
alldelesför stressigt.Sånär studentenvar avklarad ville
hon göra något helt annat.
- Jaggick en ettårig hundinstruktörsutbildning, och
funderadepå vadjag kunde ha den till. Försttänkte jag
starta hunddagis, men jag tyckte att de storåinveste
ringarnavar avskräckande.

När hon hittade franchisekonceptetRastaHunden
kändesdet somhelt rätt grej. Somfranchisetagare
får
hon hjälp med prissättning,avtal, mallar och marknadsföring. Motprestationentill huvudföretaget,en
avgift på drygt 3 000 kronor om året, är väl investerade
pengar tycker hon.
- Eftersomjag aldrig hadedrivit ett företagtidigare
hadejag väldigt mångafrågornär jag startade.Dåfick
jag assistansmed allt från hemsidatill hur storadistrikt
jag skulle åta mig.
Emelyerbjudersina tjänster i hela centralaGöteborg,
vilket ibland betyder storaavstånd.I dagslägethar hon
ansvarför ett tiotal hundar sombor på olika håll i staden.
För att slippaparkeringsavgifteroch trångselskatt,
tycker hon att en mopedär det smidigastefärdmedlet.
Fortfarandeär det hyfsatvarmt i den höstblekasolenoch
promenadenår ganskabehaglig.Menvintern står för
dörren, med halka under moppehjulen,slaskblötahundpälsaroch bitandeGöteborgsklimat.Det kan vara isande
kallt att ta sig mellan Kålltorp och Linnöstaden.
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"Enhqlvtimmespromenadmittpa dagengör så att
hundenklararsig tills matteochhussekommerhem"
När det var minus 17var det inte såkul. Jagsågut
somen Michelingubbepå moppeni termobyxoroch
Iångkalsonger,
berättarhon.
Ä andrasidanär då1igtväderden endanackdelEmely
kan semed sitt jobb. Hundarnasglädje,promenaderna
och tillgångentill naturenuppvägerdet mesta.
- Jagfår massorav frisk luft varje dagochjag har inte
haft en endasjukdagpå två år, berättarhon nöjt.
Det är ett ganskaensamtjobb. Emelyhar inga
kollegeratt småsnackamed, och hon pratarvarken i
telefoneller lyssnarpå musik under promenaderna.När
hon är ute med hundarnahar hon fullt fokuspå dem.
- Det känns inte seriöstatt stoppahörlurar i öronen.
Tänk om jag inte hör en bil somkommer,sägerhon och
ryser.
Därfor släpperhon heller aldrig någraskyddslingar
Iösa.Det är hennesansvaratt återbördahundarnatill
hemmetoch hon vill deflnitivt inte att någonspringer
bort.
Det störstakruxet med att rastahundar när ägarnaär
på jobbet,är att de flestahar likartade arbetstider.Det
betyderatt de önskaratt derashundar skaluftas mitt
på dagen.Det optimalaskulle förståsvara om hundarna
boddei närhetenav varandra,såatt hon kunde ta med
sigflerapå en gång.Då kunde hon åvenutöka verksamhetenoch taut en högrelön. I dagslägetkan hon försörja
slgpå hundrastarjobbet,men inte såmycket mer.
- Menjag får hålla på med någotjag tycker är roligt.
Jagälskarhundar,de alltid är positivaoch glada.De är
loialaoch underbaraatt varatillsammansmed. &
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