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Julias hundskola för barn passar de yngsta som antingen har eller
kommer att få hund. Vi får följa olika hundar och visar exempel på
träning, bemötande och hur hunden kan göra nytta och hjälpa till.
Julias hund Messi kan stänga lådor och dra av strumpor. Foxy är

expert på att hämta tennisbollar. Hundar är det bästa som finns, men
sen var det ju det där med hundbajs också...

Stefan Johansson föddes 1973 och är uppvuxen i Småland men
bodde ett par år i Nyköping. Han arbetar som social entreprenör och

är verksamhetsutvecklare med hela Sverige som arbetsfält.

Sedan tidiga ungdomsår har han skrivit många olika typer av texter,
framförallt arbetsinriktade. Debuten kom 2018 med Pyret som ville

förändra världen, en bok för vuxna i bilderboksformat, om
förändring och effektivitet.

Stefan har alltid flera idéer i process och tycker om möjligheter,
lösningar och direkt handlande. En text skriver han mycket snabbt
men det som tar tid är att bygga den mentalt och ordna med de
praktiska förberedelserna för att skriva. Stefan är också verksam



inom frågor rörande funktionsnedsättning, socialt företagande,
ledarskap och personlig utveckling.

Pia Hammargren kommer från Göteborg men är nu boende i Växjö.
Hon är verksam inom frågor rörande funktionsnedsättning och har
byggt upp både organisationer, utbildning och sociala företag inom

området. Pia har ett stort hundintresse och har tränat upp
bichonhundar att hjälpa till i vardagen då hon sedan ungdomsår själv

använder rullstol.

Hon läser en stor mängd böcker med allt från feelgood och spänning
till historia och fakta. För Pia är läsning en form av resande för

någon som är i en situation där han eller hon själv inte kan förflytta
sig obehindrat.

Pia är en självlärd illustratör som brinner för färg och form och
använder en stil med mycket kärlek, mjuka linjer och runda former.
Hon har skapat karaktärerna Julia och hunden Messi som både

förekommer i flera fylligt illustrerade barnböcker. Pia illustrerar både
till egna berättelser och på uppdrag från andra.
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