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husdjur

Åland har fått en ny polishund

”

Kattungar ryms precis där förnuftet
säger att ingen kattunge kan rymmas.

En lydig hund
med stark vilja
Schäfern Fighter, eller
Jurassic Jarox som han
egentligen heter, är ny
polishund på Åland.
– Han är lydig och väldigt
beskyddande mot mig, berättar Fighters husse och
förare, äldre konstapel
Timo Nikkinen.
Fighter är en stilig schäferhane på tre och ett halvt år.
– Jag tränar mina civila hundar hos Fighters uppfödare i
Sverige och där fick jag höra
att man sökte ett nytt hem åt
honom, berättar Timo Nikkinen.
– Jag visste att han är en bra
hund!
Är patrullhund
Timo har tränat Fighter sedan
mars.
– Han har ett år kvar av utbildningen men Polishundsinrättningen har redan nu godkänt honom som spårhund.
Nästa höst klarnar det också
vad det blir för vidare skolning, det vill säga vilket specialuppdrag han skall få. Nu är
Fighter patrullhund.

Från tidigare finns ju
polishunden Oscar, är
Fighter och han goda
kompisar?

– Nej! De får inte leka ihop, de
är två med alldeles för mycket
egna viljor, skrattar Timo.
Vill du läsa mera om Fighter kan du logga in på hans
fina hemsida
www.raciels-dogsport.com/
bh_jurassic_jarox_fighter.
html.
Polishundsinrättningen har
också en trevlig hemsida på
svenska, den hittar du på
www.poliisi.fi/poliisi/pkoira/
home.nsf/pages/indexsve.

– Han är lydig och väldigt beskyddande mot mig.
Kräver träning
Timo Nikkinen berättar att

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN
titte.tornroth@nyan.ax

Älskar jobbet.
Fighter älskar sitt
jobb vilket betyder att
husse, föraren Timo
Nikkinen får träna
extra mycket.
Foto: JONAS
EDSVIK
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RADHUSLÄGENHET, 3 R + K, I TVÅ PLAN
ALTAN MOT SÖDER, BALKONG MOT NORR
VID DIKTARGRÄND I MARIEHAMN

Centralt beläget, endast ett par kvarter från kärncentrum i en
lugn och inbäddad miljö ligger denna radhuslägenhet om 3 rum
o kök fördelat på två plan. Stor altan i söder vid bakgården är en
trevlig uteplats och ett ”sommarrum”, samt balkong med tak i
norr på övre plan. Insyns-skyddat, ostört läge. Lägenheten har
renoverats i omgångar under 2000-t; bl a köket och badrummet,
samt golv och väggar. Välplanerad med kök, vardagsrum, hall
med vindfång samt toalett i nedre plan. Övre plan inrymmer
två sovrum med garderob och rymlig klädkammare, badrum
med toalett och bastu, 75 m². Eget låsbart rymligt förråd invid
huvudingången. Uppvärmning direkt el. Huset uppfört 1985.
Egen anvisad bilplats m motorvärmaruttag. Gemensamma
utrymmen; cykelförråd, hobbyrum.

Allt mer
pengar läggs
på husdjur
 Sällskapsdjurens ekonomiska betydelse ökar
i Sverige, det kan man
läsa på organisationen
Manimalis hemsida.
Konsumtionen relaterad till katt, hund och
andra smådjur omsatte drygt 8,7 miljarder
kronor 2008, en ökning
med 45 procent jämfört med den senaste
undersökningen 2004.
Ökningen avser inköp
av djur, djurmat och
kringutrustning samt
försäkringar och veterinärtjänster.
Den största ökningen har skett inom
veterinär- och övriga
tjänster och motsvarar
114 procent. Inköp av
djur och djurmat samt
kringutrustning har
ökat med 24 procent,
medan försäkringar har
ökat med 90 procent.
Den stora ökningen
av utgifter i samband
med försäkringar beror
främst på de senaste
årens utveckling av veterinärvården samt att fler
väljer att försäkra sina
sällskapsdjur.
Manimalis undersökning omfattar inte
hästar, men en undersökning som gjordes av
Sveriges lantbruksuniversitet 2004 visar att
hästar då omsatte 20
miljarder kronor per
år. (ml)

Fighter älskar att jobba och
att han kräver mycket träning
för att inte bli uttråkad.

Är han lydig?

HELEN EXLEY

Hunden Kålle och katten Lexus
Daniela Larsson har skickat skickas till Nya Åland, Pb
in bilder på två söta husdjur, 21, 22 101 Mariehamn. BeGolden retrierätta gärna om
vern Kålle och
ditt husdjur!
LÄSARBILDER
katten Lexus.
Vi vill också
Skicka också
passa på och efdu bilder på dina små och terlysa dig som har en eller
stora älsklingar! Om du fo- flera tamråttor som husdjur.
tograferar digitalt mailar du Kontakta oss om du kan tänbilderna till redaktion@nyan. ka dig att ställa upp för ett
ax medan papperskopior reportage!

Sitter fint. Golden retrivern Kålle tycks vara en lydig hund
eller kanske den tycker om att bli fotograferad? Här är Kålle på
promenad med lillmatte.
Foto: PRIVAT

Sååå skönt! Katter älskar sol men ibland kan det bli för
mycket! Här njuter katten Lexus i skuggan.
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Hundar körde husbil
 Inför marknadshelgen i

Rättvik i Sverige uppmanades
hundägare att lämna sina husdjur hemma men det uppskattades inte av alla. Särskilt inte
av de hundar som lämnades i
en husbil utanför marknads-

området. Efter några timmar
hoppade de upp på ratten och
började tuta. Och helt plötsligt
hade de satt husbilen i rörelse,
skriver Falu Kuriren.
–De måste ha kommit
åt växelspaken och lagt ur

växeln, säger hundägaren.
Husbilen backade över en
korsning och in i sidan av en
annan parkerad bil.
Enligt ett ögonvittne stod en
av hundarna hela tiden på ratten och signalerade så att fot-

gängare kunde kliva åt sidan.
Ägarna till den påkörda bilen
kunde inte lämna marknaden
utan att skada fordonen, så
polisen fick tillkalla hundägaren via högtalarsystemet för
att lösa problemet.(FNB)

