
 

TOTLAS er en mørkerød Ara unge født 1. August 2017 på Stokka sykehjem, Rusavdelingen. Navnet TOTLAS har 
den fått av fuglepasser Harald, som bruker masse av sin tid på fuglene på Stokka sykehjem.
Beboernes glede over å holde fugler ute i flyvebur, er en viktig grunn til at de har lykkes i å oppdrette en mørk-
erød ara. Lille TOTLAS er blitt matet av foreldrene  sine i 6 uker, og så blitt hånd oppmatet. TOTLAS kan selges 
om tre uker, hvis noen vil fortsette håndmatingen, eller så kan dere vente til slutten av oktober når TOTLAS 
spiser selv. 
 
TOTLAS er id merket leveres med papirer. TOTLAS er veldig tam og kontaktsøkende.
Hele salgs sum skal gå til å støtte av dyreholdet på rusavdelingen på Stokka, dette er et dugnadsprosjekt av 
stuefuglklubben Stavanger og deres medlemmer. Så TOTLAS er et resultat av et fruktbart samarbeid.
Rusavdelingen på Stokka er også blitt medlemmer av stuefuglklubben Stavanger.
 
TOTLAS kan leveres strekning Stavanger – Drammen helgen 20-22 oktober (landsutstillings for stuefugler).
 
Dyrebutikken HC Pet a.s sponser mat og rekvisita til dette prosjektet. 
Fuglen blir hånd matet av ARA OLSEN, Stein Henning Olsen, som selv er oppdretter av Ara og store papegøyer. 
 
Ta kontakt med Sigurd (formann i stuefuglklubben Stavanger) om dere er interessert i TOTLAS - Mobil. 
90057292.
 
GATEMAGASINET Asfalt har 10 siders reportasje om fugleholdet på stokka sykehjem i blad NR. 4 juli/august 
utgaven. Kjøp dette på Nærmeste distribusjon kontor og vær med å støtt deres arbeid.



     Stuefuglklubben Stavanger med deres medlemmer og kontakter 
har iverksatt en dugnad vedrørende hånd oppmating av en Mørkerød 
ara unge som er født på stokka sykehjem, rusavdelingen på Stokka 
har ansvaret for stell og fôring av dyrene der. Dyrepasseren har kalt 
den «Tottlas».

«ARA Olsen» hånd mater denne fuglen gratis på dugnad og HC PET 
www.hcpet.no sponser oppmating fôr og rekvisita til dette prosjektet. 
Klubben hjelper med salg av denne fuglen, som blir SVÆRT tam. 

  Stokka sykehjem har oppdrettet en mørkerød ara, den er foreldre 
matet i 6 uker, den er til salgs, og leveringsklar 25/9 dersom noen 
vil fortsette håndmatingen, eller vente til slutten av oktober når den 
spiser selv. 

Fuglen er id merket og har de nødvendige papirer. 

Inntektene går til dyrene på stokka sykehjem.

Er du interessert i denne spesielle fuglen?
Ta kontakt med Sigurd på telefon: 90057292, 
eller epost: post@stuefugl.no 

Til venstre: tre av medlemmene i SFK 
og sittende fuglepasser Harald.

Over: Tottlas som 2 dager gammel.

Ønsker du en mørkrød ara, med 
navnet “Tottlas”?



“Ara Olsen” driver oppdrett av store papegøyer, både foreldre matet og 
håndmatet og leverer til hele verden.

 Er du interessert i andre arter? Ta kontakt med:
Stein Henning på tlf.: 470 42 276 
Eller epost: araolsen@gmail.com 

Godt utvalg av utstyr til fugl og voliere
Leker, kosttilskudd, håver, bunnstrø, utstyr, frøblandinger, hirse, snacks 
og mye mer.
Besøk oss på nett eller i våre lokaler på Lura, Sandnes. 

Besøksadresse:
Svarthyllveien 1, 
4314 Sandnes
Tlf.: 51 58 44 00

Over: Tottlas som 2 dager gammel.

Over: bildet er fra det flotte voliereanlegget på Stokka.


