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Bildandet av TLC 

Starten 

Vi som tog initiativ till att starta Tender Loving Caring ideell förening (även benämnd TLC) 

kände en stark drivkraft och ett brinnande engagemang för att skapa en djurförening inom 

Nätverket SIP. Då vi alla är engagerade inom olika delar av SIP redan så vet vi vilken enorm 

bredd det finns hos våra föreningar i huset, samt vad som saknades. Då vi jobbar med 

möjligheter, öppenhet, funktionsnedsättning, entreprenörskap, så var det en självklarhet att 

även djur och natur behövde komma upp på arenan. Därför fick vi chansen att starta denna 

nya förening under Nätverket SIPs paraply och bli deras femte juridiska organisation. Vi 

startade officiellt i augusti 2015 och utvecklingstakten är inte av denna värld. Det fanns ett sånt 

stort intresse för detta redan vid starten och vi 

växer så det knakar varje vecka! 

 

Syntolkning av bild: En notis från SMP med en 

bild då ordföranden Sandra klipper det röda 

bandet som markeringar invigningen av TLC, den 

12 augusti 2015.  

 

 

 

Lokalerna 

Nätverket SIP finns på Infanterigatan 10 i lokalerna för Växjö Gamla Glasmästeri. Man har 

tillsammans med föreningarna köpt huset. En del kanske frågar sig varför föreningar behöver 

köpa ett hus, när man kan hyra ett? För det första behövde vi större lokaler för att passa vår 

växande kostym, sen behöver vi kunna anpassa lokalerna så de är tillgängliga för alla 

människor som har båda synliga och osynliga funktionsnedsättningar. Men det viktigaste av 

allt- vilken hyresvärd hade gått med på att ha minigrisar i deras lokaler? När vi fick OK att 

bygga upp vår förening i huset så spenderade vi dag och natt och iordningsställde lokalerna, 

med hjälp av mycket ideell, och kreativ, kraft. Ett stort tack till alla som gjorde detta möjligt! Vi 

har redan bevisat, att inga visioner är löjliga, utan fullt uppnåbara.  

Tankar om TLC 

från styrelsen 

Sandra: Det går inte 

att beskriva med ord hur 

mycket samspelet 

mellan djur och 

människa samt 

människan och naturen 

betyder för själen. Man 

måste uppleva det själv. 

Och inga hinder ska stå 

ivägen för den kravlösa 

kärleken man kan få till 

ett djur. Det var viktigt 

att vi startade TLC, så 

att fler får uppleva det vi 

ser varje dag; glädjen, 

omtanken och 

utvecklingen. Vi är 

viktiga, och det är Du 

också!  

Stefan: Att ha en 

förening som TLC 

betyder så otroligt 

mycket. Genom 

föreningen så kan vi få 

djur att må bra och 

utvecklas. På samma 

sätt kan vi få människor 

att må bra och 

utvecklas. Vad djur 

betyder för både mig 

och andra ser jag vid 

vartenda studiebesök 

som jag kommer på 

besök med där ingen 

har lämnat lokalerna 

utan skratt och leende. 

Nu vill jag bara fortsätta 

att göra det här ännu 

mer! 

Pia 
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Syntolknng av bild: Det står en busig hund med en tennisboll i munnen mitt på golvet i en stor 

och tom betonglokal, som numer är TLC lokaler.  

 

Syntolkning av bild: Nu är lokalen mer färgglad med målningar på väggarna, tillsammans med 

en liten agilitybana som är byggd här.  

 

Syntolkning av bild: Inne i hundrummet är det målat turkost och bakom soffan sticker ett 

hundhuvud upp.  
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Styrelsen 

För att komma igång med föreningen snabbt valdes en liten men erfaren styrelse för att starta 

upp föreningen effektivt och slagkraftigt. I styrelsen satt ordförande Sandra Tigerlind, en mång-

entreprenör inom framförallt hundbranschen och socialt företagande, Stefan Johansson som 

kassör- en superutvecklare och strategisk idéförverkligare samt Pia Hammargren som 

ledamot, en eldsjäl vars engagemang har förändrat och förnyat hela 

funktionsnedsättningsrörelsen i länet. De har kunnat arbeta mycket proaktivt eftersom alla är 

notoriska ja-sägare och genomförare. Man satte upp höga mål och långsiktiiga visioner för TLC 

och är redan på god väg mot dessa.  

TLC- visionen 

Tender Loving Caring betyder ”omtanke utöver det förväntade”, och det är precis det 

mervärdet man har strävat efter i föreningen. Oavsett om det gäller människor eller djur. Vi 

strävar efter att bli länets största djurförening, med en bredd av aktiviteter för personer i alla 

åldrar och bakgrunder. Man ska ha samma möjlighet att få en relation till djur, oavsett om man 

har möjlighet att äga själv, eller behöver stöd, eller bara vill få nya erfarenheter. Vi vill sprida 

kunskap om djur, natur och samhälle, och låta människor utvecklas genom en gemenskap 

kring djuren.  
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Verksamhetsberättelse 
 

Vi har haft ett spännande första år (med start i augusti 2015) och verksamheten har blivit större 

än vi kunde våga tro och förvänta oss. Här följer ett urval av det vi arbetat kring i TLC under 

vårt korta verksamhetsår.   

Medlemmar 

Till dagens datum har vi ca 75 medlemmar, och antalet ökar varje vecka. Vi har olika vägar att 

kommunicera med våra medlemmar, tex sms-utskick, mail, den nya hemsidan och Facebook, 

där vi uppdaterar ca 600 följare dagligen. Allt för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad 

som händer och är på gång i föreningen. Eftersom vi ständigt hoppar på nya möjligheter är det 

viktigt att kunna hålla alla a jour med vad som erbjuds Er som medlemmar.  

Aktivitetsutbud 

Eftersom vi är ja-sägare så har vi testat på en mängd olika aktiviteter redan. Några har startats 

upp på vårt initiativ men de flesta har faktiskt uppkommit efter förslag från Er medlemmar. Det 

är så vi vill arbeta. När någon ser ett behov, en möjlighet eller ett tomrum bland länets 

befintliga utbud, och kommer med detta förslag till oss, så testar vi alltid. Nedan följer ett gäng 

olika aktiviteter vi hållt i, vissa för speciella målgrupper men många öppna för vem som helst. 

Många aktiviteter har blivit så lyckade att de drar till sig mer medlemmar och vi kan därför 

utveckla dem och göra dem bättre och bättre hela tiden.  

Tillstånd 

 

Syntolkning av bild: En bild på beskedet om Produktionsplats från Jordbruksverket 

I vår verksamhet har vi mycket som kräver tillstånd, och dessa har vi givetvis sett till att skaffa. 

En seriös förening ska ha tillstånd för all sin verksamhet. VI har bland annat ett 

produktionsplatsnummer (för lantbruksdjur) från Jordbruksverket, Paragraf 16 tillstånd (för 

hunddagis) från Länsstyrelsen och tillstånd för Livsmedelsanläggning från Miljö och Hälsa för 

vårt hundcafé. Alla dessa skaffade vi omgående under 2015.  
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Media 

Det är inte bara medlemmarna som tycker 

vår verksamhet är intressant, tidning och 

media i allmänhet tycker detta är en stor 

nyhet, och har lett till helsidor i tre olika 

tidningar vid tre olika tillfällen. Vi tycker det är 

roligt att vårt koncept sprider sig, så att fler 

får upp ögonen för att engagera sig i vår 

förening.  

 

 

Syntolkning av bild: En tidningsartikel från 

Lokaltidningen ”En djurfarm- mitt i Växjö” 

 

 

 

 

Syntolkning av bild: En artikeln från SMP med 

rubriken ”En fristad mitt i stan”.  

 

 

 

 

 

 

 

Syntolkning av bild: En artikel från Magazinet med 

titeln ”Hundar ser inga hinder”.  
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Ringträning 

På initiativ av en av våra medlemmar och stamgäster på hundcafét, så startades ringträning för 

småhundar på söndagar. Det finns många utställningar man kan åka på som hundägare, men 

det är bra att träna tillsammans med andra för att få tips, och få prova ställa ut med 

störningsmoment, något man inte kan skapa i hem-miljö. Samordnare har varit Susanne 

Lymalm, som själv ställer ut sina chihuahuas.  

 

Syntolkning av bild: Det står två chihuahua på en 

bänk för utställningsträning. De tittar på en godis.  

 

 

 

 

Hunddagis 

I samarbete med den ekonomiska 

föreningen som är föreningarnas 

serviceorganisation, PIX, bedriver man 

hunddagis som ett socialt företag. Det är 

TLC som är ansvariga för att idémässigt 

utveckla verksamheten och den är ett av 

föreningens flaggskepp, med ca 12 hundar i 

flock dagligen. Sandra Tigerlind är utbildad 

hunddagisföreståndare (vilket är obligatoriskt 

för att få tillstånd att bedriva hunddagis) och fler är under utbildning. På hunddagiset och 

tillsammans med smådjuren och våra föreningsaktiviteter håller vi igång ett team av anställda 

och deltagare och ideella krafter. Deltagare kommer bland annat genom Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, anpassad skolgång genom gymnasieskolor samt praktikanter genom 

djurgymnasium. Vi testade detta på prov först med flocken, men vi märkte snabbt hur både 

människor och hundar blev gladare och tryggare med varandra nära, så det var inget snack 

om att detta koncept var här för att stanna. Vi behandlar hundflocken med en stor portion TLC! 

 

Syntolkning av bild: På en promenad i Bokhultet med tre gående, en elstol och 12 hundar.  
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Syntolkning av bild: En av dagishundarna 

testar på agilitybanan på sitt sätt.  

Hundcafé 

En av föreningens stora succéer är 

hundcafet. Vi startade i mitten av augusti, 

bara på prov efter önskemål från en 

medlem. Det växte fort och vi fick ordna 

cafépersonal, tillstånd och bygga ut vårt kök att passa för hundcafé. Som mest har vi varit kring 

50 personer och 35 hundar. Mna börjar med en hundpromenad i vackra Bokhultet över gatan, 

och avslutar med bus, kaffe och kaka inomhus. Efter ett par månader började vi med teman på 

våra hundcafé, så vi har tex haft föreläsningar om klickerträning, en barnboksförfattare, visning 

av kloslipning, jultema m.m. 

 

Syntolkning av bild: Fat med olika kakor och bakelser på från hundcafét 

 

Syntolkning av bild: En bild från hundcafét och ca 15 hundar på samma foto.  
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Djuren 

I december flyttade de charmiga minigrisarna Sally och Sonja in, en riktig publikmagnet, och 

glupska som få. De bor i box med sängar och soffor på nätterna och kan vara ute i rastgården 

på dagarna, till och med tillsammans med hundarna. De kommer från Blekinge och har bott 

tillsammans hela livet, är ca 1,5 år gamla och har bott inomhus tillsammans med hundar innan. 

Sally är mer framåt och Sonja lite blygare. Vi har testat selar på dem och börjar koppelträna 

dem för att kunna vara med på fler event framöver. 

 

Syntolkning av bild: Grisen Sally tittar upp bakom ett staket.  

Kaninerna Olle och Ida är de djur som flyttade in först, Olle är en ganska nätt och snäll liten 

kanin och blev inte behandlad väl i sin förra flock, så han hade fullt med fula sår och ärr på 

kroppen när han kom till oss. Nu är han en lycklig liten kaninpojke med sin lilla tjej Ida, och han 

älskar att bli klappad- och att följa med oss till olika boenden och tillställningar.  

 

Syntolkning av bild: Kaninen Ida hoppade in i hökorgen för att äta hö 

 

Ipad är vår sköldpadda på ca 30 år. Hon är landlevande och har haft många hem innan hon 

kom till oss. Vi har under året haft en insamling för att kunna skaffa en kompis till Ipad, som 

alltså bott ensam i hela sitt liv.  
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Syntolkning av bild: Sköldpaddan iPad har ett salladsblad i munnen.  

Förutom djuren på bilderna har vi även marsvin, vandrande pinnar, ett stort akvarium med 

fiskar, och såklart våra dagishundar och vår terapihundsflock.  

Jourhem 

I slutet av året ställde vi upp som jourhem åt en kanin och ett marsvin vars ägare olyckligt 

hamnat på sjukhus. Vi ombesörjde hämtning och lämning av djur och burar, lät dem tillfälligt 

flytta in på TLC, och vi tog hand om dem som om de vore våra egna djur. Vi tycker det är 

viktigt att kunna göra såna här stödinsatser för personer som har glädje av djuren, men som 

kan råka ut för oplanerade händelser, som inte bör sätta stopp för deras djurägande. Ett stort 

tack till Rita som litade på oss och som tacksamt lät oss lära känna hennes fina djur under ett 

tag.  

Djurfaddrar 

Vi har några djurfaddrar som är upplärda enligt learning by doing och våra detaljerade 

checklistor. De hjälper till med alla smådjuren och grisarna, och under 2015 har vi även samlat 

in anmälningar för att hålla fadderkurser i större skala under nästa år. Dessa ungdomar och 

barn är jätteduktiga och får lära sig massor om djuren.  
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Syntolkning av bild: Några av våra djurfaddrar, Sandra och Hanna som jobbar på cafét, och i 

Hannas hand står en vandrande pinne.  

Valpträffar 

Även detta var ett initiativ från en medlem, som eftersökte ett tillfälle att socialisera sin unga 

valp. Intresset för detta var också stort, så vi har denna aktivitet en gång i veckan för små 

hundar. De träffas och busar och åker hem trötta och nöjda, både ägare och hund! Det brukar 

komma ett tiotal valpar och småhundar, men även detta ökar varje vecka.  

Sällskaps-terapidjur 

Vi har i liten skala under året testat våra djur i terapi-situationer, där man tar med dem hem till 

människor, boenden eller evenemang, för att se hur väl de klarar av det. Allt vi gör är på 

djurens villkor och är de inte intresserade av att vara sociala med människor så behöver de 

inte. Många gånger räcker det med att kunna vara nära, observera och glädjas kring djuren 

som verkligen lever i nuet. Vi har haft med oss kaniner och hundar för att träffa människor i 

olika skeden i livet och med olika förutsättningar till djurkontakt i det vardagliga livet.  

Syntolkning av bild: På en pizza-kväll med Funkibator hade vi med oss en sällskapskanin, Olle. 

Det var väldigt populärt.  

Vi håller på att bygga upp ett eget team med hundar som kan 

arbeta på detta sätt med olika ”uppdrag”. Det finns en tanke 

med att använda flera djur istället för en individ, och det är 

såklart för att alla djur har rätt att –bara vara djur- större delen 

av tiden och bör inte vara uppbokade dagligen i människans 

tjänst. Vi strävar efter att under deras besök ska de få välja 

själva vad de vill göra och hur, vi tvingar inte djuren att göra 

något kring människor som de inte vill. Vi fick tillskott av en 

trebent hund från Thailand som nu lärs upp i djurteamet- för 

att visa att man kan leva ett gott och positivt liv- även om man 

har en funktionsnedsättning. Han heter Lillefot.  
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Syntolkning av bild: Två av våra sällskaps-terapihundar har på sig en reflexväst med texten 

Hundvän.  

Föreläsningar 

Under hösten hade vi föreläsare hos oss på ämnet ”AB jag själv”, som handlar om personlig 

utveckling och hur man lever det liv man vill. Vi bjöd in denna föreläsare och för medlemmar 

var detta gratis, och detta går helt i linje med vårt motto- att TLC även ska innefatta omtanke 

och utveckling för människor. Det var en mycket uppskattad föreläsning och vi ser fram emot 

ev. fler samarbeten.  

Utöver detta har vi haft korta föreläsningar på 

våra hundcaféer, och även en djurpratare på 

plats som erbjöd sina tjänster till nyfikna 

hundägare, som gick därifrån med stor 

förundran och en ny syn på sina fyrbenta 

kamrater.  

Syntolkning av bild: På våra föreläsningar 

sitter man i solstolar på en agilitybana. Även 

hundar är med och lyssnar. Föreläsningen AB jag själv med Kerstin Kemlén. 

Sponsorer 

Vi har under året både haft privatpersoner och företag som sponsrat vår verksamhet, antingen 

med deras tid, produkter eller kunskap. Vi är otroligt 

tacksamma för allas engagemang i vår förening och alla 

djuren är givetvis extra glada för allt som kommer dem till 

handa från våra kära sponsorer. Ett stort tack från TLC till alla 

anhöriga, systerföreningar, eldsjälar m.m. 

 

Syntolkning av bilder: 1. Vi fick sponsring av hö från Alf Petersson, så vi fyllde upp Funkibators 

minivan till bredden med hö.  2. Vida sponsrade med spån till djuren, på bilden står tre 

personer och betraktar lastpallen med ca 3 meter högt packe av spån.  
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Samarbeten 

Våra viktigaste samarbeten har funnits i huset, med bland annat våra systerföreningar, 

Funkibator där vi samarbetat kring aktiviteter för människor med eller utan 

funktionsnedsättningar, Grrl Tech som hållt normkritiska utbildningar för vår personal, PIX som 

stöttat föreningen med service inom ekonomi, juridik, teknik och husfrågor m.m. Projektor och 

deras internationella satsning på Globala Kronoberg har påbörjat ett samarbete mellan TLC 

och Funkibator kring internationella volontärer som kan komma ett år till vår verksamhet.  

Dessutom har vi under ett tag samarbetat med Växjö Hemlösa katter och sponsrat med en del 

och hittat sätt att ge och ta mellan föreningarna. Vi hoppas att vi en dag kan erbjuda ett 

närmare samarbete, kanske i lokaler vi kan tillhandahålla? 

 

Syntolkning av bild: En liten kattunge hos Växjö Hemlösa Katter busar med någons fingrar.  

Vi har även träffat en delegation från 4H riksförbund, där vi planerat European City Farm 

Conference 2016, som delvis ska utgå från våra lokaler och vår cityfarm, med studiebesök och 

en galamiddag för 80-100 personer från hela Europa. Det var spännande att utbyta ideer och 

se möjligheter tillsammans, och nu är vårt team i full gång med att planera för konferensen! 

 

Syntolkning av bild: Runt ett bord inne hos smådjuren sitter 7 personer och äter våfflor, och 

planerar European City Farm conference 2016.  
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Lionsföreningen 

I slutet av sommaren gjorde vi ett mycket populärt inhopp på Lionsdagen på Evedal. Vi hade 

med oss kaninerna, marsvinen, sköldpaddan och hundar som tex körde barn i skrinda. Man 

kunde klappa och lära sig mer om djuren och 

föreningen, och detta blir nog även ett inslag nästa år 

eftersom det blev så populärt! 

Försäljning 

Vi har försäljning i liten skala av våra vaktelägg från 

egna fåglar. De är unika, färgglada och nyttiga! Och 

ganska små! Detta ska vi givetvis fortsätta med, och se 

till att våra vaktlar får ett så fint och berikat liv som 

möjligt. De är ett trevligt inslag i ljudbilden med deras 

lågmälda kvittrande.  

 

Syntolkning av bild: Våra vaktlar har lagt många färgglada ägg.  

 

Förutom ägg har föreningen satsat på olika 

profilkläder för personal, deltagare och 

medlemmar. Det finns hoodies, t-shirts, linnen 

och ekologiska tygväskor till försäljning. De är i 

snygga TlC färger och skapar en gemensam 

identitet för bärarna, vilket vi tycker är positivt. 

Man behöver inte vara med i en idrottsförening 

för att ha matchkläder såklart! 

 

Syntolkning av bild: Vi har många olika tröjor med text och bild, Leader of the Pack och Tender 

Loving Caring, som vår personal och djurfaddrar kan köpa 
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Sammanfattningsvis 

Vi är en förening som på kort tid växt med antal djur, antal medlemmar och antal aktiviteter, 

och denna trend har hållt i sig under hela 2015. Vi vill vara en groplats för idéer och som ja-

sägare så finns det alltid plats för våra medlemmar att komma med förslag och att själva 

engagera sig i förverkligandet av föreningens utveckling. Det finns en plats för alla i vår 

förening!  

Styrelsen är stolt över den plats som föreningen tagit i kommunen och kring djurintresserade, 

samt inom områden som fritidsaktiviteter, funktionsnedsättning och 

arbetsmarknadsverksamhet-  och är ödmjuka kring det faktum att det finns så många 

människor runtomkring föreningen som gör allt detta möjligt. Vi ser med tillförsikt fram emot 

2016, med ännu mer engagemang och omtanke om människa, djur och natur!  
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Ekonomisk berättelse 

 

Balansräkning 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

Lager caféprodukter  1 277 kr 

Kassa    3 885 kr 

Bank    8 007 kr 

Summa tillgångar  13 169 kr 

 

Skulder 

Leverantörsskulder  - 39 339 kr  Not 1 

Övriga skulder   - 2 453 kr  Not 2 

Upplupna kostnader  - 3 821 kr  Not 3 

Årets resultat   - 32 444 kr 
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Resultaträkning 

Intäkter 

Caféförsäljning   18 124 kr  Not 4 

Medlemsavgifter  6 500 kr 

Sponsring annons  3 300 kr  Not 5 

Vaktelägg   425 kr 

Övriga intäkter   4 184 kr  Not 6 

Summa intäkter  32 533 kr 

 

Kostnader 

Råvaror och förnödenheter 

Inköp av caféprodukter  - 9 337 kr 

 

Externa kostnader 

Djur, materiell uppbyggnad - 36 496 kr  Not 7 

Information & marknadsföring - 5 028 kr  Not 8 

IT-relaterade kostnader  - 218 kr 

Bankkostnader   - 80 kr 

Övriga kostnader  - 5 407 kr  Not 9 

 

Personalkostnader 

Personal café   - 8 411 kr  Not 10 

Summa kostnader  - 64 977 kr 

Årets resultat   - 32 444 kr  Not 11 



Sida 17 
 

Noter 
   

 

Noter 
 

Balansräkning 

Not 1 Skuld till Funkibator ideell förening som hjälpt TLC med ekonomi innan TLC själva hade 

rutiner och egen ekonomi igång. 

Not 2 Skuld till PIX avseende ekonomiska medel för kommersiella produkter som betalts 

felaktigt till TLC. 

Not 3 Personalkostnader avseende december månad som ännu inte betalts ut. 

Resultaträkning 

Not 4 Försäljning av fika vid hundcafé. Det här skedde inom ramen för TLC tills volymen 

bestämdes vara så pass stor att verksamheten flyttades över till PIX som ombesörjer 

TLCs sociala affärsverksamhet. 

Not 5 Stöd från Lions avseende annonsinförande i Smålandsposten. 

Not 6 Framförallt försäljning av kläder. Även någon kloklippning. 

Not 7 Inköp av både djur och material för uppbyggnad av hela TLCs verksamhetslokaler. Delar 

av det här kommer vi kunna söka stöd om både från PIX, Funkibator och andra 

sponsorer/bidragsgivare. 

Not 8  Framförallt införande av annons i Smålandsposten samt tryckta informationskort. 

Not 9  Inköp av kläder, bilresor, vaccination, tillstånd café, matinköp. 

Not 10 Timanställning av Sandra Lundh och Hanna Holma i syfte att driva och utveckla 

caféverksamheten under hundcaféaktiviteten. 

Not 11 TLC har inlett sitt första år med att ha ett kraftigt underskott om 32 444 kr. Det här 

behöver man hitta intäkter för under 2016. Just nu står TLC i skuld till Funkibator förening 

som lagt ut dessa ekonomiska medel. 



Sida 18 
 

Styrelsen 2015 
   

 

Styrelsen 2015 
 

Styrelsen godkänner härmed årsredovisningen 2015 och tackar alla engagerade, medlemmar, 

systerorganisationer, ideella, personal, djur m.fl som gjort vårt första år till en underbar resa.  

Mot nya mål! 

 

Sandra Tigerlind 

Ordförande 

0763-445711 

sandra@tenderlovingcaring.se 

 

 

____________________ 
 

Stefan Johansson 

Kassör 

070-816 53 98 

stefan@sip.se 

 

 

_________________ 

    

 

Pia Hammargren 

Ledamot 

pia@sip.se 

 

 

 

___________________ 

  

Föreningsinformation TLC 
Tender Loving Caring ideell förening 

Infanterigatan 10, 35235 Växjö 

0763-445711 

www.tenderlovingcaring.se  

 

Syntolkning av logotyp: Det är en rosa hund med benen i form av ett hjärta, omgiven av en 
turkos ram och blommor, samt texten Tender Loving Caring.   
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