Johan
Hellander
Veterinär/Platschef

Johan Hellander tillträdde sin tjänst som Stuterichef och veterinär på Menhammar Stuteri i februari
2004.
Johans intresse för hästar föddes redan då han var ett barn. Det började med att han fick låna hans
kusiners ridhästar innan han som tonåring fick sitt egna svenska varmblod och även ett fullblod. Med
dessa tävlade Johan i medelsvår hoppning och dressyr.
Efter avslutade veterinärstudier i Uppsala började Johan en anställning på Flyinge som
stuteriveterinär. Där började Johans travintresse att ta fart när avelshingsten Another Miracle
anlände till Flyinge och hamnade under Johans ansvar.
Johan har även arbetat som stuteriveterinär på Broline och det gjorde han under tiden Speedy
Somolli kom till stuteriet. Johan har också varit verksam inom läkemedelsindustrin som medicinsk
chef på Veter AB och även som sverigechef för Schering- Plough.
Han upplever sin roll som Stuterichef på Menhammar som en fantastisk möjlighet att få vara med
och påverka Menhammars och även en betydande del av svensk travavels utveckling samt framtid.
Att samtidigt få göra detta tillsammans med Margareta Wallenius- Kleberg och att ha henne som
chef.
Johan känner det som en ynnest att få arbeta med sitt stora intresse och samtidigt att få göra det på
en så unik arbetsplats som Menhammar. Han uppskattar närkontakten med hästarna högt och rent.
Känslan när han upplever sig fått en ömsesidig kontakt med en häst beskriver Johan som en oerhörd
glädje.

Foto: Emine Lundsten

På fritiden åker Johan gärna längdskidor samt även rullskidor. Andra intressen är fotografering och
Johan upplever också vara skönt att segla på sommaren.
För att lite beskriva Johans mångsidighet kan vi också berätta att han ligger bakom den mycket
uppskattade julkalendern Menhammar Stuteri har haft på vår Facebooksida.
Att han sedan ”blev tilldelad” Maharajah som sällskap på bilden tyckte Johan kändes helt ok 
Vi avrundar med några kommentarer från Johans medarbetare:
”Jag tycker Johan är lojal och tar sig tid att lyssna för de problem samt även annat som kan uppstå.
När han tar tag i saker så händer det något och han ger en alltid ett trevligt bemötande.”
”Det är svårt att beskriva Johan som chef, även om han är det. Jag ser honom mer som en
medmänniska- han ställer upp i tid och otid. Han följer upp saker och ting, han visar intresse för en.
Han försöker alltid se på situationen på ett positivt sätt och jag har aldrig hört honom säga något
dumt om något eller någon. Han har svårt att säga nej, på gott och ont.”
”Johan är en person som ställer upp för en. På så sätt så ställer man mer än gärna upp för honom
med diverse arbetsuppgifter.”
”Johan är en riktig djurvän, han ställer upp för alla sorters djur vi har på gården.”
”Jag skull nog vilja säga att Johan är omtänksam och vill alla väl, som chef är ”för” snäll. Han är
fantastisk på att förklara och lära ut saker, framförallt inom insemineringen på ett bra och
pedagogiskt sätt. Jag gillar honom som person.”
”Jag trivs med Johan som chef. Han är trovärdig, duktigt på det han gör och det är ju en hel del. Han
ställer alltid upp och är omtänksam, en bra ledare som man lyssnar på.”
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