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gget - som ble etablert til formå-
let om et kattepensjonat og som
tilhører gården - vil fremdeles
ligge på gårdstunet iMalvik.
–Alt er veldig gjennomtenkt og

vi gleder oss til å sehvade trenye
eierne vil kunne utrette for sine
gjester og kunder i tiden som
kommer forklarer hun videre.

Tirsdag 1. oktober var det klart
for de nye eierne June Aakvik,
Linda Kristiansen og Thea Hjul-
stad-Hoff å overta styringen på
Pusehuset. Alle tre med lang er-
faring og kunnskap omdyr.

– Vi har lenge ønsket å starte
noe for oss selv, så vi føler oss
privilegerte som nå har fått
denne muligheten sier Hjulstad-
Hoff, som for tiden tar etterut-
danning som atferdskonsulent
på katt, hund og hest ved NMBU
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D et gror godt i det lokale kulturlivet omdagen. Sist vist
den siste ukenmed to høstkonserter av elevene ved

musikklinja vedOleVig videregående skole. En linje som
år etter år leverer forestillinger og oppsetninger av høy
kvalitet. Denne gangen baremedmusikkelevene,men
der også danseelevene vil delta på vårens store felle-
soppsetning.

Fenomenet somhar oppstått gjennommange år påmu-
sikklinjamed sterkt og godt samholdmellomelever og
lærere. Der det strømmer lyd og lys ut fra øvingslokalene
på skolen til langt på kveld og i helgene. Noe blir skapt i
dette samspillet. Noe viktigere ennmusikken og dansen i
seg selv. En livslærdomog livslange vennskap.

I en avhandling somomhandler betydningen av kunst og
kultur for unges livskompetanse pekerWencheWaagen,
somer førstelektor vedNTNUpå kultur somen sosial
kapital somkanbidra til å løse det hunmener er det
største helseproblemet i vestlige land, nemlig det å være
sosialt isolert. Hunpeker også påmange andre positive
bivirkninger av kunstneriske læringsprosesser somøkt
konsentrasjonsevne, øktmestring og selvbilde, bedre
hukommelse, bedre kognetiv læring og at både individet
og fellesskapet ivaretas.
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Stjørdal ermedog forsterker
det gode og brede kulturtil-
budet for barn og unge som
tilbys ellers i kommunen.
Mange starter kanskje i kul-
turskolen, somved flere
anledninger har fått nomi-
nert og tildelt Drømmesti-
pend formangeunge i kom-
munen. Vi har ogsåOpera
Trøndelag somgjennomsitt
målrettede arbeidmedop-
eraskolen og det å kunne

tilby unge sangere en arena, har skapt flere profesjonelle
sangere. Og til sist Blues inHell, somgjennomsin satsing
påUngBlues er i ferdmed ådra innungdombåde på sce-
nen og i organisasjonen for å føre bluestradisjonene i
Stjørdal videre. Det somogså er bra og viktig er det sam-
spillet og samarbeidet som foregår på tvers i disse kultu-
relle grunnpilarene.

I kulturbyen StjørdalmedKimen somdet pulserende
hjertet, får publikum i stadig større grad og i stadigmer
profesjonelle oppsetninger nyte godt av denne kulturelle
fremveksten. En vekst somhar fostret flere nasjonale og
internasjonale sangere,musikere og dansere,men som
viktigst av alt har skapt et trygt og godt fellesskap for
unge i Stjørdal.

Ja til et kulturelt
fellesskap

fra øvingslokalene
på skolen til langt på
kveld og i helgene.
Noe blir skapt i dette
samspillet. Noe vikti-
gere ennmusikken
ogdansen i seg selv.
En livslærdomog
livslange vennskap.

I 2016 åpent Pusehuset
Kattehotell dørene for
første gang iMalvik. Nå
for «hotellet» nye drivere

MALVIK
GUROSTORLIAUNE

Siden den gang har gjengen hatt
gleden av å ta imot flere firbente
gjester pådet lukseriøse kattepa-
radiset i Smiskaret.

Nå er tiden inne for å sende
stafettpinnen videre.
–Dethar vært tre fantastiske år

hvor vi har koset oss veldig, men
nå er tiden inne for at nye, yngre
krefter får overta sier grunnleg-
ger og tidligere daglig leder, Kari
Halvorsen.

Langprosess
Helt sidenoppstart 9. September
2016 har Pusehuset Kattehotell i
Malvik vært en suksess. Drive-
rene Frode, Sara og Kari har lagt
ned mange timers arbeid i både
ferier, helger og helligdager for å
ta vare på og tilpasse ute-og in-
nemiljøet for sine firbente gjes-
ter.
– Vi ønsket å skape en arbeid-

splass på gården og videreutvik-
le det, noe vi har fått til. Det har
vært mye arbeid, men også vel-
dig koselig arbeid forklarer Hal-
vorsen. Etter hvert ble det slik at
Halvorsen sa opp sin tidligere
jobb og gikk i stede inn som da-
glig leder ved Pusehuset, noe
hun har vært det siste året. Men
med mannen Frode, som er al-
lergiskmot katt og datter Sara på
flyttefot til hovedstaden, ble det
mye arbeid.
– Prosessen med å selge har

tatt omtrent ett år. Vi vurderte
flere ganger fremog tilbake,men

kom tilslutt frem til at vi nå var
klare for nye prosjekter sier Hal-
vorsen.

Solgte billig
Før salget ble det tatt en verdi-
vurdering av banken, som skulle
vise seg og være langt høyere
enn hva grunnleggerne valgte å
selge for.
– Vi kunne selvsagt gått ut på

det åpne markedet, men vi øn-
sket at noen kjente, trygge og dy-
reerfarne mennesker skulle
overta og drive stedet på en god
måte i tillegg til at det er en
trygghet for kundene, som er
viktigere enn at vi får høyere pris
sierHalvorsen.

Vil drive viderepågården
Konseptet er solgt,men selve by-

Pusehuset får nye drivere

Her skal kattene
få det de trenger
og litt ekstra

KariHalvorsen er gladog litt vemodig over salg avhjertebarnet
Pusehuset.Huner sikker på at denye eiernevil gjøre engod
jobb i tiden fremover.
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og har 15-års erfaring fra hotell-
og servicebransjen.
De tre eierne sitter på mange

års erfaring med dyrehold samt
praktisk-og teoretisk kunnskap
fra både utdanning og mange år
somfrivillig iDyrebeskyttelsen.–
Jeg er 35 år og har regnet meg
frem til at i løpet av livet kun har
vært uten katt i åtte år. Katt har
vært en stor del av livet mitt sier
Kristiansen, som har drevet sitt
eget firma Luckys Dyrepass, hatt
rundt 100 fosterhjemskatter
samt sittet som nestleder i Dyre-

ANNONSEPRISER
Modulbaserte priser på de aller
fleste annonser. Ta kontakt for
prisbetingelser

beskyttelsen i fire år.
Både Thea og Linda jobber

som hundeinstruktører for
Trondheim hundeskole, noe de
har gjort siden 2015.

Erfarne
I oppstarten vil det praktiske
foregå som tidligere for alle kun-
der og gjester. De tre damene
overtar både hjemmeside, Face-
book-side og telefonnummer
samt at vanlige rutiner vil fort-
sette som vanlig. – Det er ikke så
mye somforandrer segnå i første

ANNONSEFRISTER
Alle typer annonser til papiravis
kl. 09.00 to virkedager før avis.

omgang, utenom at det er vi tre
som vil være her sier June Aak-
vik, somper i dag står somdaglig
leder og som har jobbet ved Pu-
sehuset siden oppstart, samt har
flere år bak seg fra Dyrebeskyt-
telsen, dyrebutikk og dyrekli-
nikk.

Framtidsplaner
De legger likevel ikke skjul på at
de har lagt flere fremtidsplaner
for stedet, uten at de ønsker å
røpe formye rundt dette ennå.. –
Vi er litt opptatt av hva som fun-

Annonser til bladet.no tre vir-
kedager før publisering.

gerer og ikke så mye på hva vi
kan forandre. Vi ønsker å priori-
tere å forandre på det vi ser kan
forbedres forklarer Kristiansen,
som videre tilføyer at de i tiden
fremover skal satse på å skape et
enda bedre miljø på hotellet,
som vil være tilpasset hver en-
kelt behov slik at det skal bli bed-
re for kattene å være der.

– Vi ønsker å beholde det som
fungerer og fokusere på det som
kan bli enda bedre. Vi ønsker å
skape et enda bedre miljø på ho-
tellet, som vil være tilpasset de

ulike kattene sine behov, slik at
det blir enda bedre for kattene å
være her forklarer Kristiansen.
Videre tilføyer hun at i høyse-

songer som jul, påskeog somme-
ren må det bookes plass til kat-
ten god tid i forveien.
– Det begynner allerede å

fylles opp til jul, så ønsker pus å
feire jula på Pusehuset er det lurt
å ikke vente for lenge med å be-
stille plass.

redaksjonen@bladet.no
74839500

Tirsdag1.Oktober tok June
Aarvik (t.v), LindaKristian-
senogTheaHjulstad-Hoff
over driften avPusehuset
kattehotell.

Begge foto: Guro Storli Aune
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