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Motivering Tillgänglighetspris 2018 

Tillgänglighetpris 2018 t illdelas Björn Pettersson med Hund För Alla. 

Genom sitt stora kunnande och outtröttliga engagemang, möjliggör Björn 

umgänge med människans bästa vän, för alla. Hunden gör inga skillnader på 

människor, och det gör inte Björn heller. 

Att umgås med hundar är hälsosamt, det vet Björn, och det omvittnas i 
många sammanhang. 

Under många år har Björn gett hundkurser inom omsorgen, han leder 

hundpromenader i ur och skur, han arrangerar hundbesök på äldreboende, 

han jobbar med hunddagis och möjliggör sysselsättning, oavsett 

Funktionsnedsättning. 

Till Björns aktiviteter med hunden och människan i centrum är alla välkomna. 

Kort sagt: 

Tillsammans: 

HUND FÖR ALLA! 

Till diplomet: 

Tillgänglighetspris 2018 tilldelas Björn Pettersson med Hund För Alla . 

Genom ett stort kunnande och engagemang möjliggör Björn unika 

möjligheter för umgänge mellan hund och människa - HUND FÖR ALLA! 
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Förslag, motivering Tillgänglighetspris 2018 

Tillgänglighetpris 2018 tilldelas Björn Pettersson med Hund För Alla. 

Motivering: 

Genom sitt stora kunnande och outtröttliga engagemang, möjliggör Björn umgänge med människans 

bästa vän, för alla. Hunden gör inga skillnader på människor, och det gör inte Björn heller. 

Att umgås med hundar är hälsosamt, det vet Björn, och det omvittnas i många sammanhang. 

Under många år har Björn gett hundkurser inom omsorgen, han leder hundpromenader i ur och skur, 

han arrangerar hundbesök på äldreboende, han jobbar med hunddagis och möjliggör daglig 

sysselsättning för många. Till Björns aktiviteter med hunden och människan i centrum ar alla 

välkomna. 

Kort sagt: HUND FÖR ALLA! 

Till diplomet: 

Tillgänglighetspris 2018 tilldelas Björn Pettersson med Hund För Alla. 

Genom ett stort kunnande och engagemang möjliggör Björn unika möjligheter för umgänge mellan 

hund och människa - HUND FÖR ALLA! 

Karlsborg 2019----
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