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E n søndag i juli ble det registrert nesten 700pas-
seringer ved Storfossen iHommelvik. I snitt anslås
det at rundt100personer besøker turmålet hver

dag. Det betegnes som formidabelt. Telleapparatene som
Malvik kommunehar satt opp, viser at Storfossen bare
blirmer ogmer populær som turmål. I løpet av de fire
siste årene kan Storfossenhahatt såmange som75.000
besøk. Stadig flere, også fra nabokommunene Stjørdal og
Trondheim, får øynene opp for de flotte turmulighetene
ved Storfossen.

De siste årene harMalvik kommunebruktmye ressurser
på å legge området og stien opp til Storfossen til rette slik
at flere kan bruke det flotte turområdet. Tilretteleggingen
gjøres slik at det blirmer lettvint for flere å bruke turom-
rådet, samtidig som installasjonene bidrar til at belast-
ningen og slitasjen på naturen blirmindre.

For det er nemlig tankekorset. Av hensyn til trivsel, bo-
lyst og generell folkehelse, ønsker vi at såmange som
mulig skal bruke nærområdene og komme seg ut på tur.
Samtidig er det ikke til å legge skjul på atmer trafikk vil
være en belastning påmangenaturområder. Ved Storfos-

sen er det bygget gangbruer,
trapper og stier som reduser-
er belastningenpå selve
naturen. Samtidig er det satt
opp rekkverk på utsatte
steder somgjør turen sikr-
ere. Benker, hvileplasser og
spektakulære utsiktsplatt-
former hørermed.

Alt dette bidrar til å gjøre
Storfossenmer attraktiv
som turmål. Stadig flere

brukermuligheten til å besøke det formidable turmålet
fossefallet representerer.Malvik har skapt en turattraks-
jon somgjør at flere får slippe til samtidig somslitasjen og
belastningenpånaturen begrenset. Det er dessverre et
faktumat økt trafikk også fører tilmer slitasje. stier og
områdene rundt blir trampet ned. Derfor er det flottmed
tiltak som trapper, stier, benker og tilrettelegging somer
gjort ved Storfossen.

Det blir en vinn-vinn-situasjon. Det skalMalvik kom-
muneha skryt for. Kommunenhar skjønt at det ikke bare
er viktig å legge til rette for at såmange sommulig kom-
mer seg ut på tur, det er like viktig å legge til rette på skån-
sommemåter som reduserer slitasje på naturen.

Samtidig harMalvik trukket frivilligemed i arbeidet.
Uten jobben somer utført av ildsjeler av frivilligeHIL-
pensjonister i «Skogskaran», ville Storfossenprosjektet
neppe værtmulig. Dugnadsinnsatsenhar sørget for at
pengene somer bevilget av både Statsforvalter, Statens
Naturoppsyn ogMalvik kommune, har rukket veldig
langt.

Storfossen –
en formidabel
attraksjon

yMalvik har
skapt en

turattraksjon som
gjør at flere får slippe
til samtidig som
slitasjen og
belastningenpå
naturenbegrenset
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Aakvik har jobbet på hotellet
helt siden det åpnet i 2016, og i
2019 fikk hun forespørsel fra de
tidligere eierne om hun ville ta
over. Da fikk hun med seg Hoff
på laget.

– Jeg tenkte at jeg ikke kunne
drive dette alene. Jeg snakket
med Linda først, om hun kunne
være interessert, og da sa hun
«Du må snakke med Thea!!». Så
da gjorde jeg det, sier Aakvik.

Ingen tvil
Før dette hadde Aakvik og Hoff
baremøttes én gang. Hoff tok ut-
danning som adferdskonsulent
på hund, katt og hest.

– I en forelesning av en profes-
sor som hadde hovedfokus på
katt så tenkte jeg at pensjonat for
katt hadde vært det ideelle. Kat-
ter er jo veldig glad i eierne sine,
men de håndterer ofte også godt
å være fra de i perioder. Jeg
hadde nevnt dette til Linda, og
da jeg så fikk en henvendelse fra
June om jeg var interessert i å
kjøpe Pusehuset, var det ingen
tvil, forklarerHjulstad-Hoff.

Siden har de jobbet sammen
på Pusehuset kattehotell.

Pusehuset tilbyr et opphold
for katter mens eierne er på
lengre eller kortere reiser. Ho-
vedfokuset til Aakvik og Hoff er
at kattene har det bra.

– Vi har ulike rom både med
tanke på plassering, innhold og
størrelse, slik at vi kan møte
ulike katters behov, noen liker å
være der det skjer, og noen har
behov for å kunne trekke seg litt
unna, og være mer skjermet.
hvor kattene kan trekke seg litt
unna. I tillegg har vi et stort og
flott fellesareal både inne og ute,
og her kan kattene gå fritt, sier
Hjulstad-Hoff.

Kattene får velge selv om de
vil være inne eller ute.Det er kat-
tene som er gjestene, men de er
også opptatt av at eierne til kat-
tene er tryggepå å la kattene sine
være der.

– Det har veldigmye å si at eier
også føler seg trygge.Mange syn-
tes det er veldig trist å reise fra
kattene sine, sier hun.

Det er også viktig for Hoff og
Aakvik at kattene får gjort det de
har behov for å gjøre.

– Jeg tenker at det viktigste er
kattene får tilfredsstilt sine be-
hov, som behov for mat, vann,
en lun og trygg plass å ligge på, å
ha sitt eget do. I tillegg er det vik-
tig at de får rørt seg, utforsket og
kanskje lekt litt om de ønsker
det. De har også tilgang på leker,
klorebrett og kan bevege seg
både inne og ute. Det er viktig,
sier kattehotelldriveren.

Kattene er forskjellig, og har
helt forskjellige bakgrunner.

– Dette er favorittutrykket
mitt, stjålet fra min store helt
Odin Jensenius fra Are ogOdin; «
Vi er alle individer, men vi må
alle behandles ulikt for å bli be-
handlet likt».

–Bra sommersesong
Hoff og Aakvik kan fortelle at de
har mange gamle, og nye gjester
på hotellet.

– Vi ble fullbooket allerede i fe-
bruar formåneden juli, sierHoff.

– Vi har merket at folk er ivrig
på å reise igjen, sier Aakvik.

De syntes at å jobbe på katte-
hotell er den beste jobben man
kan ha. Det de er opptatt av for
tida er at kattene skal ha det bra.

– Det er det vi tenker på og er
opptatt av, sier Aakvik.

- Vi var
fullbooket
for juli
allerede i
februar
Pusehuset Kattehotell
ligger iMalvik kommune.
TheaHjulstad-Hoff (40)
og JuneAakvik (38) tok
over kattehotellet høsten
2019 sammenmedLinda
Kristiansen (39).
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På hjemmefronten har de ikke
såmange sommerplaner dames-
teparten av tida blir brukt på Pu-
sehuset.

– Vi har ikke sommerferie hell-
er. Den består av å være her og å
ta vare på kattene, sier Aakvik.

–Hva gjør dere sint?
– Det er urettferdighet, spe-

sielt for de som ikke kan stå opp
for seg selv, som for eksempel
dyr. Vi er veldig heldige som får
jobbe med katter som har vært
veldig heldig med eier. Men det
er ikke alle katter som har det
slik. Det er provoserende og trist
at ikke alle dyr har det bra. Det
mangler enda mye når det kom-
mer til dyrevelferd i Norge, spe-
sielt med tanke på eierløse dyr,
og at det enda ikke i Norge i 2022
finnes et offentlig apparat og
støtte til slike saker somde frivil-

lige organisasjonene må stå i da-
glig, er en stor skam sier Hjul-
stad-Hoff.

Dette er også noe de ville ha
tatt opp omdevar statsminister.

–Hva gjør dere glad?
–Det somgjørmegmest glader

å senår dyrene trives. Vi har jo av
og til noen gjester som synes det
er litt vanskelig å være her. Og
det kan være vanskelig for de å
være med andre katter, og oss i
starten, som er helt naturlig og
forståelig. Da er det veldig flott å
se at de etter å ha vært her en
stund, begynner å snuse rundt
bena våre, rulle rundt på gulvet i
luftegårdenogkose seg.Det er så
fint å se, å det er en stor tillitser-
klæring fra de til oss, og er veldig
positivt, sier Aakvik.

Hoff er enig i det hun sier,men
legger også til at oppholdsvær
gjør henne veldig glad.

De faste morgenrutinene til
disse damene er forskjellige.

– Min faste morgenrutine må
være å gå tur med hunden min
Thorin, og kose og lekemedhan,
forteller Aakvik.

– Før så var det å sitte i fred
med frokost og kaffe, men nå
med en liten sønn på snart 11må-
neder er det full fart fra morgen
til kveld, og det handler om
komme seg opp og gi han frokost
og få slappet av litt i stua, mens
vi begge våkner, sier Hjulstad-
Hoff.

– Hvem ville dere helst ha
strandet på en øde øymed?

– Samboeren min, om man
tenker på mennesker da. Ellers
hadde det vært hunden min
kanskje, sier Aakvik.

– Ja samboer, eller en veldig
trivelig araberhest omman tenk-

er på dyr da, smilerHoff.
Både Aakvik og Hoff liker å gå

tur, da spesielt i Bymarka.
– Hva legger dere helst på gril-

len?
– Det blir helst bønneburger

eller noe sånt. Jeg er ikke så glad i
grillmat. Grillet ananas er jeg en
«sucker» for da, forteller Aakvik.

Hoff legger helst et grillspyd
på grillen. Begge to foretrekker
kullgrill over gassgrill.

Da Bladet spør om de har noe
skulte talent så begynner begge å
le. Ingenavdeklarer å kommepå
noemeddet første.

– Jeg er vel god til å tegne og
male da, sier Aakvik.

– Jeg er jo egentlig ganske god
på å selge ting på finn, ler Hjul-
stad-Hoff.

–Hva leser dere for tida?
– Mail, sier Hjulstad-Hoff

mens hun ler.

Hun leser ikke noe spesielt for
tiden, men ønsker å lese den
nyeste boka til Lars Kepler.

– Jeg har lest Sandman tegne-
serien på nytt. Det kommer en
tv-serie neste uke, sier Aakvik.

De siste serieneAakvik ogHoff
så på, som de også anbefaler, var
«Umbrella Academy» og «Clark».

– Saftis eller softis?
– Jeg går for sorbet, sier Aak-

vik.
– Softis, sierHjulstad-Hoff.
– Sol eller skygge?
Her går begge for skygge.
–Hengekøye eller hotellseng?
Hoff svarer raskt hengekøye,

ogAakvik vil helst ha hotellseng.
– Fjellet eller sjøen?
– Fjellet, sierHjulstad-Hoff.
– Sjøen, svarer Aakvik.
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Her er eierneTheaHjulstad-
Hoff og JuneAakvik sam-
menmedkattene.

Alle foto:NoraAnglen
Aakvik ogHoff trives godt i jobben sin.

Ågi kos til kattene er en stor del av jobben.


