
   

 

Företagare inom området djur, natur och hälsa 2015 
Axevalla Travskola   Kommun: Axvall 
Hemsida: www.axevallatravskola.se     Kontaktperson: Stina Hallerstedt 
Telefon: 070-553 38 38  Mail: 
stina.hallerstedt@axevalla.travsport.se   

• Körning och skötsel av ponny och stor häst. Hästarna och ponnyerna är väl anpassade 
till utbildning med ett mycket gott psyke och temperament vilket gör dem lämpliga till 
verksamhet för personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Utbildad 
personal som kan anpassa utbildning och aktiviteter efter individens eller gruppens 
önskemål och förutsättningar. Handikappsanpassade lokaler. 
 
Biskopsborgen   Kommun: Götene 
Hemsida:  www.biskopsborgen.se     Kontaktperson: Lotta Unger 
Telefon: 0700-90 40 76   Mail: husaby@biskopsborgen.se  

• Naturunderstödd rehabilitering, daglig verksamhet, arbetsträning, boende, 
skolundervisning/pedagogisk verksamhet. 

• Vi erbjuder meningsfull utveckling där den enskilda deltagaren kan utvecklas i sin egna 
takt i samklang med djur och natur i historisk miljö. 
 
Björkhalla Gård   Kommun: Svenljunga kommun 
Hemsida: www.intuagera.se   Kontaktperson: Helene Jansson 
Telefon: 070-22 58 632  Mail: info@intuagera.se 

• Naturunderstödd rehabilitering, daglig verksamhet, arbetsträning, rehabilitering, 
integration, förebyggande företagshälsovård. 

• Vi erbjuder sysselsättning och tid till rekreation och återhämtning för personer som står 
utanför arbetsmarknaden, personer med stressrelaterad ohälsa samt personer med 
psykiatriska funktionshinder/diagnoser. 
 
Bräcke diakoni   Kommun: 
Hemsida: www.brackediakoni.se   Kontaktperson: Maria Ericson 
Telefon: 031-502 772  Mail: maria.ericson@brackediakoni.se  

• Terapihund, hästunderstödd terapi, habilitering. 
• Bräcke diakonis vision är ”Ett medmänskligare samhälle”. Bräcke diakoni är en fristående 

stiftelse där all vinst återinvesteras i verksamheten. Med våra över 1000 medarbetare 
bedriver vi verksamhet inom vård och omsorg. 
 
CAHOM   Kommun: Halmstad Kommun 
Hemsida: www.cahom.se   Kontaktperson: Christel Carlsson 
Telefon: 070-235 47 01  Mail: cahom.se@gmail.com  

• Hästunderstödd terapi, rehabilitering, förebyggande företagshälsovård. 
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• Cahom erbjuder hälsotjänster i naturen med hästupplevelser som bas, vi vänder oss till 
dig som vill utvecklas och ta mer ansvar för sin egen hälsa och utveckling, med 
stressrelaterad problematik, rehabilitering. 
 
GreveGarden   Kommun: Lidköping 
Hemsida: www.grevegarden.se   Kontaktperson: Elisabeth G Wahlgren 
Telefon: 0702-17 22 84  Mail: elisabeth@grevegarden.se 

• Naturunderstödd rehabilitering,, rehabilitering, förebyggande företagshälsovård, 
hälsovård. 

• GreveGarden får människor att växa. Som trädgårdsmästare och leg. sjuksköterska med 
flerårig erfarenhet från Grön rehabilitering samt föreläsningar, arbetar jag med 
vetenskapliga metoder för att både förebygga och förbättra ohälsa.  
 
Horse4Harmony    Kommun: Tjörn  
Hemsida: www.hastcoachjenny.se    Kontaktperson: Jenny Olsson  
Telefon: 0708-56 32 87  Mail: info@hastcoachjenny.se  

• Annat - coachning för människa med eller utan häst. 
• Jag är certifierad Hästcoach och jag erbjuder individuell coachning för att bidra till att 

relationen och kommunikationen mellan häst och människa blir ännu bättre genom säker 
och naturlig hästhantering. 
  
Horses & Therapy   Kommun: Vara 
Hemsida: Kommer   Kontaktperson: Marita Mattsson 
Telefon: 0703-26 92 51  Mail: Maritamattsson@hotmail.com  

• Hästunderstödd terapi, friskvårdsridning, annat – utbildning av ledare inom 
funktionsnedsättning och häst. 

• Träning, upplevelser, rådgivning, anpassning av hjälpmedel och anläggning, 
ledarutbildning samt ridläger för alla. 
 
Individanpassad Arbetsplats-Lidköping Kommun: Götene 
Hemsida: www.iap-lidkoping.se   Kontaktperson: Marcus Snis 
Telefon: 0708-25 74 54  Mail: marcus@iap-lidkoping.se  
 

• Naturunderstödd terapi, daglig verksamhet, arbetsträning, annat – djurvård. 
• Vi erbjuder  närliggande kommuner och arbetsförmedlingar en lugn och avkopplande 

miljö på landet,  där människor kan hjälpa till på gården med allehanda sysslor såsom 
sköta om djuren och trädgården.   
 
K.Malm   Kommun: Skara 
Hemsida: www.kmalm.se    Kontaktperson: Kerstin Malm,  
Telefon: 0708-36 99 47  Mail: info@kmalm.se  

• Vårdhund, terapihund, integration, förebyggande hälsovård, skolundervisning/pedagogisk 
verksamhet, annat – personlig utveckling för hundägare och hundföretgare 

• K.Malm erbjuder empatisk kunskap och vägledning genom unik kompetens i både 
hundens och människans beteende och relation, där ett medvetet 
hundägarskap ger självinsikt och samhörighet med hunden. 
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Kvarnholmen   Kommun: Skara 
Hemsida:   Kontaktperson: Lotta Kvarndal 
Telefon: 0768-28 15 24  Mail: lottakvarndal@gmail.com 

• Annat – barnverksamhet med djur. 
• Kvarnholmen välkomnar barn med speciella behov. 

 
Mosstorp Gård   Kommun: Skara 
Hemsida:   Kontaktperson: Malena Marklén 
Telefon: 0707-55 45 91  Mail: stallmosstorp@live.se 

• Daglig verksamhet, integration, skolundervisning/ pedagogisk verksamhet. 
• Vi bedriver ett litet jordbruksföretag precis utanför Skara där vi kommer att ha ett litet 

hunddagis, B&B, olika husdjur och sällskapsdjur. Här finns stora lokaler för spännande 
projekt. 
 
NaturHälsan Susanne Broberg  Kommun: Tanum 
Hemsida: www.naturhälsan.com   Kontaktperson: Susanne Broberg: 
Telefon: 072-224 62 20  Mail: naturhalsan@hotmail.com  

• Terapihund, daglig verksamhet, arbetsträning, rehabilitering, integration. 
• Djur Natur Hälsa i vacker miljö i Flötemarken Bullaren. Hästar, hundar, katter, marsvin, 

Linderödssvin och cocchinhöns. Susanne är distriktsköterska och friskvårdterapeut. 
 
NyttoHunden   Kommun: Svenljunga kommun 
Hemsida: www.nyttohunden.se   Kontaktperson: Monica Broman 
Telefon: 070-681 21 11   Mail: monica@nyttohunden.se  

• Terapihund, rehabilitering, äldreomsorg, Annat - utbildning av terapihundsekipage samt 
föreläsningar. 

• Erfaren socionom/hundförare med välutbildade terapihundar erbjuder specialanpassade 
terapihundsaktiviteter samt utbildar och håller föredrag samt författare till boken Nytta och 
nöje med hunden.   
 
Positiva Hunden   Kommun: Falköping 
Hemsida: www.positivahunden.se   Kontaktperson: Agneta Sagebrand 
Telefon: 070-974 65 45  Mail: info@positivahunden.se  

• Terapihund, daglig verksamhet, äldreomsorg, läshund. 
• Positiva Hundens affärsidé är Att med stort personligt engagemang tillsammans med 

mina hundar ge personer med särskilda behov ökad livskvalitet. Som Terapihundsteam 
är vi en resurs och ett komplement till skola, vård och omsorg. Terapihunden har en 
fantastisk förmåga att få människor att må bra, gör dem glada och motiverar dem till 
aktivitet. Genom glädjefyllda aktiviteter, genom trygghet och lugn utvecklas och 
stimuleras människors förmåga.  
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Stadsnära lantgård Lidköping ek. förening Kommun: Lidköping 
Hemsida: kommer   Kontaktperson: Sandra Andersson 
Telefon: 070-391 70 99  Mail: anderssonslantbruk@live.com 

• Hästunderstödd terapi, naturunderstödd rehabilitering, daglig verksamhet, äldreomsorg, 
arbetsträning, rehabilitering, integration, förebyggande företagshälsovård, 
skolundervisning/ pedagogisk verksamhet. 

• Den Stadsnära lantgården i Lidköping ska vara en plats där alla kan mötas och där 
många olika verksamheter samarbetar för att visa på en hållbar utveckling, var maten 
kommer ifrån och hur vi mår bra av att umgås med djur och orörd natur. 
 
Stallyckan i Mark   Kommun: Mark 
Hemsida: www.stallyckan-mark.se   Kontaktperson: Jeanette Kobilsek 
Telefon: 070-511 91 61  Mail: info@stallyckan-mark.se  

• Daglig verksamhet, skolundervisning/pedagogisk verksamhet, annat - lägerverksamhet 
och fritidsaktiviteter/ridning. 

• Stallyckan erbjuder skräddarsydda aktiviteter, enskilt eller i små grupper, för alla med djur 
och naturintresse, oavsett funktionsförmåga och tidigare erfarenhet av djur.  
 
SylviaKPersson   Kommun: Skara 
Hemsida: www.sylviakpersson.se   Kontaktperson: Sylvia Persson 
Telefon: 070-696 87 02  Mail: sylviakpersson@gmail.com  

• Förebyggande företagshälsovård, annat – coaching med häst, ledarskapsutveckling och 
personlig utveckling, konflikthantering, effektivitet i grupper m.m. 

• SylviaKPersson arbetar tillsammans med hästar för att hjälpa människor att finna sina 
egna vägar, att lära sig strategier för att nå önskade förändringar och att använda sina 
tankar och känslor på ett positivt sätt. 
 
Vristulvens äventyrscenter  Kommun: Mariestad 
Hemsida: www.vristulvens.se      Kontaktperson: Bengt Jalmselius 
Telefon: 0709-50 65 34  Mail: bengtjalmselius@gmail.com  

• Annat – naturnära aktiviteter. 
• Vristulvens äventyrscenter erbjuder naturnära aktiviteter i och omkring naturreservatet 

Vristulven. 
 
Zedén Yverås   Kommun: Falköping 
Hemsida: www.zedenyveras.se  Kontaktperson: Anne Zedén Yverås 
Telefon: 0730-80 45 44  Mail: anne@zedenyveras.se  

• Annat - juridisk rådgivare, utbildare och konsult (om lagstiftningen kring djur och 
verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård). 

• Genom utbildning, föreläsningar och konsultstöd om lagstiftningen kring djur och djurens 
hälso- och sjukvård skapar vi kunskap, trygghet och inspiration, - för individen och 
juridiken i praktiken. 
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