
Hej! 
Det är jag som är Fabian. Hela hösten har jag varit lite småsur! Varför? Jo, för att 
man lovat oss att bygga en hundrastgård nere vid Barockparken men inget har 
hänt! Utom att man satt upp ett par pinnar. Klart att man blir sur då! 
 

 
Det är jag som är Fabian. 

Men så idag… Träffade jag min kompis, Fridolf heter han. Han brukar leka med 
mig och han har också varit sur i flera månader. Men nu var han glad, så 
tokglad att han la’ sig ner på marken och bara skrattade! Det gick inte att få ett 
vettigt gläfs ur honom. Han bara skrattade. 
 

 
Här är Fridolf, min bästa kompis. 

Men så kom Sylvia, en snygg och vänlig hynda som bor några hus härifrån. Hon 
var också jätteglad. Precis som Fridolf. Men henne kunde man i alla fall få ett 
begripligt besked ur. Trots att hela hon var ett enda stort leende. Varför är ni så 
glada? frågade jag. 



 

	
Min	tjejkompis	Sylvia	

Jo, svarade Sylvia. Har du inte sett i Barockparken?  
MAN HAR BÖRJAT BYGGA PÅ HUNDRASTGÅRDEN IGEN! 

NU ÄNTLIGEN BLIR DEN AV! 
gläfste hon fram och sen sprang hon iväg. Men kom strax tillbaka och berätta-
de: ”Först bygger man ett skyddsplank mot gång- och cykelbanan. Det kommer 
att stå där medan man gör i ordning själv rastplatsen. När den är klar - nån 
gång i vinter rent av - tas planket bort och i stället sätter man upp ett perma-
nent staket, så att vi hundar inte ska bli påkörda av cyklar eller påsprungna av 
motionärer. Man vet ju hur såna är! Ser sig inte för ett dugg!”  
 
När Sylvia sa så, kände jag att det började rycka i mina sura mungipor. Så nu 
håller jag på att träna på att se glad ut. Matte hjälper till ibland, så att jag ska få 
det där naturligt glada uttrycket som verkligen känns äkta! 
	

	
Matte	hjälper	mig	att	bli	glad!	

Kära hälsningar 
från Fabian och hans kompisar.	


