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Guiden
Anne Engström tipsar om fem saker att göra under sju
dagar i Herrljunga.

BORÅS TIDNING
tisdag 27 december 2016

Christina Kastin bor på Mallorca sedan 23 år och jobbar med
resor. Nu ska hon prova ett helt nytt grepp – att fylla ett flygplan
från Sverige till Mallorca med 30 hundar som reser i kabinen.

Herrljunga simhall har öppet flera dagar under jullovet.

Foto: Anne Engström

GÅ PÅ BIO
Film: Biograf Saga i Herrljunga visar Pettson och Findus
nyårsdagens eftermiddag. Hundraettåringen som smet
från notan och försvann visas kvällar tisdag–söndag.
Biograf Saga i Herrljunga söndag 1 januari kl 16 samt
tisdag 27 december–söndag 1 januari kl 18.30.
NYÅRSBÖN
Musik: Herrljunga pastorat har nyårsbön. I Hudene kyrka
medverkar Hepa Gospel och Mikael Casserblad. I Herrljunga kyrka sjunger Ewa Hörberg och Claes-Göran Ahlbom och Mikael Casserblad predikar. I Molla kyrka sjunger
och spelar Torbjörn Lantz och Lisa Antonsson predikar.
Hudene kyrka 31 december kl 15. Herrljunga kyrka
31 december kl 17. Molla kyrka 31 december kl 17.
UT OCH VANDRA
Vandringsled: Pilgrimsleden är totalt 47,5 kilometer från
Eriksberg till Karla by, men man kan välja att gå någon etapp.
Eriksberg–Norra Säm–Hov–Skölvene–Södra Björke–
Jällby–Herrljunga–Hackebergsskogen, när som helst.
SIMMA BORT JULMATEN
Bad: Herrljunga simhall har delvis öppet på jullovet.
Herrljunga simhall, öppen tisdag–fredag 27–30
december, måndag 2 januari.
LYSSNA PÅ TRIP TALE
Podd: Herrljunga är med i Trip Tale, en app för smartphone
som spelar upp spännande berättelser, fakta, quizfrågor
om trakten du befinner dig i. Herrljunga har med två resekrönikor: Fåglavik och Upptäck Herrljungabygden.
I bilen, när du vill.

Christina Kastin passar på att mysa med kaféhunden Ace i Bollebygd. Ace ska inte med på resan, men hon hoppas på andra fyrbenta resenärer. Christina Kastin brinner för att göra samhället hundvänligt.

Christina ska fylla ett
flygplan med hundar
C

Bollebygd/Mallorca

Rattfull körde in i bil
– döms till fängelse
En kvinna i 60-årsåldern
döms till fängelse efter att
rattfull ha kört in i en stillastående bil i Ulricehamn.
Ulricehamn. Krocken inträffade utanför en butik
i Ulricehamn en eftermiddag i december 2015.
En man som satt i en
stillastående bil och väntade utanför butiken har
uppgett att han plötsligt
blev påkörd av en bil
snett vänster framifrån.
”Det var en ganska bra
smäll”, har han beskrivit
enligt domen från Borås
tingsrätt.
Kvinnan som körde

har erkänt att hon tidigare under dagen druckit
”ett och ett halvt glas
vanligt vitt vin” men
trodde att det hade hunnit ur kroppen vid tillfället.
När den påkörde gick
fram till kvinnan ska
hon, enligt honom, ha
sluddrat lite och sagt ”Oj,
har jag gjort det” som
svar på ifall hon märkt
att hon kört på hans bil.
Borås tingsrätt bedömer att händelsen var en
engångsföreteelse men
dömer kvinnan för grovt
rattfylleri till fängelse i
en och en halv månad.
Emil Björklund

Var inte rattfull – hade adhd
Ulricehamn. En kvinna som stoppades av polisen på
länsväg 157 i Gällstad hade utvidgade pupiller och
”uppträdde forcerat i tal och rörelser”. Polisen misstänkte att hon använt narkotika – vilket hon också erkände att hon hade gjort. Hon testades positivt för
amfetamin, men hade inte gjort sig skyldig till brott.
Amfetaminet fanns nämligen i kvinnans medicin
mot adhd. Därför frikänns hon nu av Borås tingsrätt.

hristina Kastin
flyttade till Spanien i slutet av
1980-talet och bor
på Mallorca sedan 1993.
Över julen hälsar hon på
föräldrarna i Bollebygd.
– Oktober till april har vi
ett behagligt väder. Det är
inte badsäsong men det
går att bada. Just nu är det
”bara” 14 plusgrader. Det
är nu jag vill att folk ska
upptäcka Mallorca.
Det var inte omedelbar
kärlek till Mallorca då hon
först anlände till Palma,
men då hon kom ut på landet föll hon för ön. Mallorcaresor säljs inte hela året,
men 2007 startade hon
Harmony Travels för att
arrangera resor på vintern
med teman som cykling,
hiking, wellness och resa
med hund.
– 2007 inleddes krisen i

”Jag gör det för att
uppnå två mål: att
göra Mallorca attraktivt och att förenkla
för hundar”.
christina kastin
som chartrat ett plan för att flyga till
Mallorca med 30 hundar ombord.

Spanien och jag tänkte att
jag måste inrikta mig på en
kundkategori, helst en
helt ny. Min schäfer Bella
var med mig överallt men
hundar fick inte åka taxi.
Jag började ta fram klistermärken att sätta på taxibilar som accepterade hundar, men utvidgade det till
hotell och andra anläggningar.
Hon lobbade för att öppna stränderna för hundar

siffran
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anställda. Så många har sagt upp sig inom förskola och grundskola som en direkt följd av kommunens hantering av lärarlönelyftet, skriver UT.

men först då hon kunde
sälja in hundägare som potentiella kunder fick hon
tre kommuner att ändra
policy. Nästa steg var att få
bussbolaget EMT att ta
emot hundar och nu får de
resa med sju busslinjer.

I dag samarbetar hon

med flera kommuner,
bland andra Arta och Llucmajor, som marknadsförs
som hundvänliga, och har
startat Guide 4 Dogs.
Hon har länge försökt få
flygbolag att ändra regler
om att det bara får vara
två–fyra hundar i kabinen.
Det ledde till det nya projektet.
– Jag ska chartra ett plan
från Stockholm till Mallorca den 12 mars och tillbaka den 18 mars med 30
hundar i kabinen, varav
några stora som måste ha
eget säte och övriga i bur.

Christina Kastin har
presenterat idén på en seniormässa i Stockholm
och fått flera intresserade.
5–8 januari står hon i Agrias monter på My Dog på
Svenska mässan i Göteborg och då hoppas hon
fylla planet.
Efter premiären vill hon
ordna tre resor till – från
Frankrike, Tyskland och
England – under 2017,
men tanken är inte att hon
ska fortsätta chartra plan.
– Jag gör det för att uppnå två mål: att göra Mallorca attraktivt och att förenkla för hundar.
Inget är omöjligt.
– Att ingen annan lyckats betyder kanske bara att
ingen vågat ta steget.
TEXT och foto

Anne Engström

anne.engstrom@bt.se
033-20 60 51

Personinformation vid kopiator
Bollebygd. Socialförvaltningen i Bollebygd har gjort
en anmälan enligt lex Sarah om att anteckningar
innehållande personlig information hittats. Utskrifter med namn, personnummer och sammanfattning
av löpande anteckningar om personer boende på Bollegården hittades i ett kopieringsrum i Bollebygds
kommunhus. Den som hittade anteckningarna lämnade dem omedelbart till ansvarig enhetschef.

