
Hundliv
nurrv rönxevrsr sÄNDER
Ålder: zz år.
Familjr Sambo, mamma, pappa och bror,
samt blandrashunden Tindra
Bor: Vid Götaplatsen i Göteborg.
Utbildning: Hotell- och restaurang-
programmet, ettårig hundinstruktörs-
utbi ldning.
Gör: Jobbar som hundrastare i  den egna
firman Trygga Tassar, www.hundrastning-
göteborg.se, som är ansluten t i l l  företaget
Rasta Hunden.
Intressen: Hundar.

V
lillauppfarten.

Hon går ut mcd din
hund när du jobbar

Ncirhusse ochmstte ar pdjobbet dyker Ernely Törnqvist Sonder upp.
RedanLrcrmesf otstegitroppangörlyckantotal.
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illaområdet i östra Göteborg ligger öde
mitt på dagen. Utemöblerna har plockats
bort från de välskötta trädgårdarna
och ekollonen rasslar som flirtkulor på
marken. Knattret från Emely Törnqvist
Sanders moped bryter tystnaden på den

Redan när hon sätter nyckeln i dörren börjar det
röra sig innanför. Sammy och Messi vet vem som är på
ingång och ljudet är ett välkommet avbrott under den
långa dagen.

Spanielarna viftar på svansarna av glädje och följer
tillgivet Emely i hälarna.
' - Jag rastar Sammy och Messi varje dag, så de känner

mig väl vid det här laget, säger hon.

Trion har sin invanda runda, bort från husen, ut på
vägen och in i skogsdungen intill. Deras hundrastare
är expert på promenader och kan vartenda godtagbart
kisseträd i kvarteret.

- Ja, det linns många fler bra rastställen än vad man
tror. De lär man sig efter tag, skrattar hon.

Emely Törnqvist Sander år professionell hundrastare.
Varje dag åker hon härs och tvårs över Göteborg och
lättar bördan för heltidsarbetande hundägare. En halv-
timmes promenad mitt på dagen och hunden klarar sig
tills husse och matte kommer hem.

- Ibland går jag ut med dem två gånger om dagen, om
behovet finns. Just nu har jag en sexmånaders-valp som
behöver extra passning, till exempel.
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Emely är uppvuxen på landet och älskar djur. Att hon
läste hotell- och restaurangprogrammet på gymnasiet
var mest en slump. Jobbet passade henne aldrig, det var
alldeles för stressigt. Så när studenten var avklarad ville
hon göra något helt annat.

- Jag gick en ettårig hundinstruktörsutbildning, och
funderade på vadjag kunde ha den till. Först tänkte jag
starta hunddagis, men jag tyckte att de storå investe
ringarna var avskräckande.

När hon hittade franchisekonceptet Rasta Hunden
kändes det som helt rätt grej. Som franchisetagare får
hon hjälp med prissättning, avtal, mallar och mark-
nadsföring. Motprestationen till huvudföretaget, en
avgift på drygt 3 000 kronor om året, är väl investerade
pengar tycker hon.

- Eftersom jag aldrig hade drivit ett företag tidigare
hade jag väldigt många frågor när jag startade. Då fick
jag assistans med allt från hemsida till hur stora distrikt
jag skulle åta mig.

Emely erbjuder sina tjänster i hela centrala Göteborg,
vilket ibland betyder stora avstånd. I dagsläget har hon
ansvar för ett tiotal hundar som bor på olika håll i staden.
För att slippa parkeringsavgifter och trångselskatt,
tycker hon att en moped är det smidigaste färdmedlet.
Fortfarande är det hyfsat varmt i den höstbleka solen och
promenaden år ganska behaglig. Men vintern står för
dörren, med halka under moppehjulen, slaskblöta hund-
pälsar och bitande Göteborgsklimat. Det kan vara isande
kallt att ta sig mellan Kålltorp och Linnöstaden.
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"Enhqlvtimmes promenadmitt pa dagen gör så att
hundenklarar sig tills matte ochhusse kommer hem"

När det var minus 17 var det inte så kul. Jag såg ut
som en Michelingubbe på moppen i termobyxor och
Iångkalsonger, berättar hon.

Ä andra sidan är då1igt väder den enda nackdel Emely
kan se med sitt jobb. Hundarnas glädje, promenaderna
och tillgången till naturen uppväger det mesta.

- Jag får massor av frisk luft varje dag och jag har inte
haft en enda sjukdag på två år, berättar hon nöjt.

Det är ett ganska ensamt jobb. Emely har inga
kolleger att småsnacka med, och hon pratar varken i
telefon eller lyssnar på musik under promenaderna. När
hon är ute med hundarna har hon fullt fokus på dem.

- Det känns inte seriöst att stoppa hörlurar i öronen.
Tänk om jag inte hör en bil som kommer, säger hon och
ryser.

Därfor släpper hon heller aldrig några skyddslingar
Iösa. Det är hennes ansvar att återbörda hundarna till
hemmet och hon vill deflnitivt inte att någon springer
bort.

Det största kruxet med att rasta hundar när ägarna är
på jobbet, är att de flesta har likartade arbetstider. Det
betyder att de önskar att deras hundar ska luftas mitt
på dagen. Det optimala skulle förstås vara om hundarna
bodde i närheten av varandra, så att hon kunde ta med
sig flera på en gång. Då kunde hon åven utöka verksam-
heten och taut en högre lön. I dagsläget kan hon försörja
slg på hundrastarjobbet, men inte så mycket mer.

- Men jag får hålla på med något jag tycker är roligt.
Jag älskar hundar, de alltid är positiva och glada. De är
loiala och underbara att vara tillsammans med. &
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