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En vardag
på Hundstallet
En tidig måndag morgon ringer det på
Hundstallets dörr. Utanför står en man
som ser sliten och alldeles stelfrusen ut.
Med sig har han en hel drös av hundar. I
handen har hannen en hoptrasslad bunt
med koppel som han försöker reda ut,
och på ryggen en stor packväska. Mannen försöker förklara varför han är här,
medans alla hundar ylar och sätter i gång
att bråka med varandra.
Han har fullständigt tappat kontrollen
över sina åtta hundar. Hundarna är en
blandning mellan Alaskan malamute och
Karelsk björnhund och är i olika åldrar.
De är smala och hungriga. Vi tog in fyra
av hundarna som alla var sju månader
gamla. De andra fyra hundarna hade
mannen bestämt sig för att själv behålla.

Vatten, vatten, vatten

När hundarna togs in var de mycket
skygga och ville bara fly från oss. När vi
satte in dem i boxen kastade de sig över
vattnet. De drack och drack som om de
inte fått vatten på flera veckor. Till en av
hundarna mätte vi upp 5 liter vatten på 5
timmar. Och inte en droppe fanns kvar. Tre
av de fyra hundarna lättade ganska snabbt
upp och blev mer och mer nyfikna på oss.
Medan den sista av dem var extremt skygg.
Det tog närmare en vecka innan vi fick
klappa honom utan att han panikslagen
sprang därifrån med svansen mellan benen.
Han är fortfarande rädd men kan nu till
och med njuta av lite kel och klappar.
Ett par av hundarna har hunnit vara
på permis hos volontärer där man lagt
märke till att vissa till och med kan öppna kranar själva för att få tag i vatten. De
gräver också gärna i golvbrunnar för att
hitta vatten.

Hundar värda en chans

Dessa hundar har lärt sig att ty sig
mycket till varandra och blir lätt oroliga
i hemmiljö, när det blir ”för” lugnt. Till

exempel nattetid, då de gärna vankar och
kanske biter på en och annan sak som
inte är till för att bitas på.
Men vi tycker att de är värda en chans!
Med lite tålamod och engagemang så
kommer de att bli härliga familjehundar.

Knepiga omplaceringar

Vi vet sedan tidigare att Slädhundar är
svåra för oss att placera om. Anledningen
är oftast att det
är mycket svårt
att lära dem att
gå lösa och att de
behöver mycket
motion för att
må bra.
Därför söker
vi nu dig med
ljus och lyckta
som kan tänka
dig att rädda en
av dessa underbara
oslipade
diamanter som
nu bara väntar
på att få börja sitt liv! Finns du därute
någonstans?
Hundarna är vänliga i sinnet och tycker om att bli klappade. De kan vara något
avvaktande mot män men det går snabbt
över. De är inte vana vid andra hundar
eller katter.
Dessa hundar behöver dig/er som har
tid att lägga 24 timmar om dygnet den
första tiden, för att få en trygg och social kompis.

Intresserad?

Har du ett hem som skulle passa för
någon av slädhundarna Zelka, Hybrida,
Abisko eller Nallo, så tveka inte att
höra av dig till Hundstallet. Mer information om omplaceringar får till finns
på www.hundstallet.se eller kan fås på
telefon 08-20 38 48.

Ordföranden har ordet

Dags att gå in i vårt
andra århundrade!
Nu har vi lämnat 2008 bakom oss och
firandet av föreningens första 100 år. Det
känns både historiskt och lite vemodigt
att vi nu går in i vårt andra århundrade som förening med samma mål och
tämligen lika problembeskrivning som
funnits sedan starten. Men självömkan
räddar inga hundar så det är bara för
oss att kavla upp ärmarna och enträget
jobba vidare!
Nu i april så blir vår verksamhet åter
TV-exponerad på bästa tid i TV 4s ”Hitta hem”, som planerar att starta sin nya
serie den 13 april med 16 avsnitt. Jag har
haft möjlighet att få en liten förhandstitt
och tycker att serien denna gång blivit
ännu bättre än förra gången. Så passa på
att följa vår verksamhet via serien.

I vår omvärld så har samhällets djurskyddsansvar flyttats från kommun till
länsstyrelse. Vi har märkt ett påtagligt
lägre antal omhändertagna hundar nu
de första månaderna och tyvärr tror jag
inte det beror på att situationen har blivit så mycket bättre utan att nu är samhällets djurskyddskontroll väldigt fokuserad på sin interna organisation. Vi får
hoppas att denna process blir kort så att
de hundar som behöver det snabbt kan
få hjälp. Våra polisansvariga i Stockholm
visar från tid till annan, i frågor som rör
djur, att de inte inger något större förtroende utan andas stor brist på empati
för våra djur.
Vår granne, Föreningen Stadskatten,
kämpar på men har betydande problem

Kattstallet behöver också din hjälp
I nästa nummer av Hundstallsnytt kommer du att kunna läsa ett
reportage om våra grannar en trappa upp. Där uppe finns Kattstallet
som drivs av föreningen Stadskatten.
Redan nu kan du gå in på deras webbplats www.kattstallet.se
och läs mer om hur du kan stödja utsatta katter.

Arv – en generös tanke
i sträng form
Hundstallet får gåvor från många givare,
ett viktigt stöd för vår verksamhet som
vi är mycket tacksamma för. Genom åren
har vi också fått bidrag via testamenten.
En generös tanke som kommer till stor
nytta.
Det ställs stränga formkrav på testamenten. En lapp om att någon ska få det
och det efter testators död har ingen
juridisk betydelse. Först och främst ska
man tänka på bröstarvingars rätt till sin
laglott och efterlevande äkta makars situation efter ett dödsfall, inte minst om
det finns särkullbarn. Vill man därefter
testamentera en bestämd summa eller en
bestämd egendom, eller återstående del
av dödsboet efter att anhöriga fått sin
del, ska det anges. Ett tidigare testamente ska upphävas, eller så ska man tydligt
ange att det nya är ett tillägg. Hur tråkigt det än är, måste man tänka noga

på varje ordalydelse, för den kommer att
tolkas strängt efter ens frånfälle.
Testamentet ska undertecknas i samtidig närvaro av två vittnen, som inte
ärver, och som vet att det är ett testamente, men inte behöver se innehållet.
En formulering om att det är testators
sista vilja och testamente och att testator är vid sina sinnens fulla bruk brukar
också ingå. Man kan utse en exekutor.
Testamentet ska helst förvaras säkert, till
exempel i ett bankfack, med en kopia tillgänglig i hemmet.
Detta är inte en fullständig uppräkning av allt man ska tänka på. Vi vill
rekommendera att man vänder sig till
en familjerättsjurist för att upprätta ett
testamente. Varje person och familj är
unik, och att själv fylla i ett enkelt testamentsformulär kan leda till oönskade
konsekvenser.

Ulf Uddman
med sin långsiktiga finansiering. Jag
kommer med all sannolikhet att behöva
återkomma i denna fråga. Hundstallets
styrelse kommer att göra vad vi kan för
att på alla sätt stödja dem.
Avslutningsvis vill jag påminna om vårt
årsmöte den 21 april, se annons på annan
plats i tidningen och att nästa Öppna
Hus på Hundstallet blir den 16 maj.
Ulf Uddman
Ordförande

Ulrika Ek,
verksamhetschef
på Hundstallet,
tillsammans med en
Hundstallsblandis.

Ulrika om blandraser
Hur får ni reda på mixen av raser hos de
blandraser som kommer in till Hundstallet?
– För det mesta så vet vi inte raserna
men kan gissa oss till utifrån beteende
och utseenden.
Har du själv ägt/äger en blandras?
–Jag har aldrig haft en blandras. När jag
började på Hundstallet hade jag redan
två hundar. När jag sedan valde att skaffa
en till så valde jag ras efter mitt intresse
och livsstil vilket resulterade i en jaktlabrador.
Om du fick drömma – vilken kombination
av raser skulle passa dig som handen i
handsken?
– Jag har nog ingen sådan önskan utan
jag letade länge och tycker att jag fått
allt i min jaktlabrador Kex.

Den saliga blandningen
mellan två vovvar
Idag finns det 15 blandrasiga
hundar som bor på Hundstallet i väntan på nytt kärleksfullt
hem. På webben kan man läsa
om vilka raser som ligger till
grund för deras respektive unika utseenden, fysik och beteenden. Hundstallsnytt tar nu ett
djupdyk i blandrasens värld för
att berätta mer om den saliga
blandningen.
Att gissa sig till en blandras ursprung
kan vara svårt på grund av dess sammanblandade genpol. Till och med hundexperter kan förbryllas när två svartpälsade hundar får avkommor med vit
päls. I själva verket kan valparna brås på
äldre generationer vars arvsanlag varit
recessiva. Dagens renrasiga hundar är de
facto ett resultat av århundraden av experimentell och målmedveten avel mellan olika hundtyper för att uppnå olika
egenskaper för utseende, fysik och beteende. Också oavsiktliga blandningar har
råkat generera hundtyper som senare
vuxit till en succé. Professionella avlare
kan mixa raser och uppnå önskat resultat, men i händerna på en oerfaren avlare
kan avkomman både lida av fysiska defekter och svårtyglade beteenden.

Åsikterna går isär

Det råder delade meningar om för- och
nackdelarna hos blandraser. Vissa menar
bestämt att blandraser har en högre
medelintelligens än renrasiga hundar
medan andra inte upplever någon som

helst skillnad. Båda hundtyperna har
gjort sina förkämpar kända i Hollywood;
smarta Lassie var en renrasig collie, och
listiga Benji var ursprungligen en hittehund, adopterad från ett hundhem. Higgins, som Benji först hette, förmodades
vara en blandning mellan minipudel, minischnauzer och cocker spaniel.
Olika studier har visat att blandraser i
regel både är friskare och lever längre liv
än deras renrasiga kusiner. Denna skillnad
uppges bero på att uppfödning utan tillräcklig genetisk variation kan förstärka fysiska defekter och leda till besvär. Samtidigt
hävdar andra att om man parar blandraser
med varandra så kan de sämre recessiva
generna eventuellt återigen fördubblas och
då är man tillbaka där man började. Till sist
finns det också genomförda studier där

man funnit att blandrastikar producerar
mer mjölk än renrasiga vilket innebär en
minskad dödlighet bland blandrasvalpar.
Som sagt, åsikterna går isär.

En fantastisk livskamrat

Många ägare till blandraser uppskattar
dess unika utseende och karaktärsdrag
och andra föredrar den renrasiga sorten. Vissa blandraser är dessutom så lika
den renrasiga sorten att mixen inte spelar någon roll. För många djurälskare är
ägarskapet av en blandras något att vara
stolt över. Många blandraser har oönskat
kommit till världen, hamnat på djurhem
med bakgrund som gatuhund, övergiven
eller vanvårdat . Att adoptera dessa hundar innebär att ett hundliv räddas och
en fantastisk livskamrat hittar hem.

Gott och blandat
Benji heter
huvudpersonen i
en mängd filmer
från 1974 ända
in på 2000-talet.
En liten söt blandrashund med
förmågan att
vara på rätt plats
i rätt tid, vanligtvis hjälpandes en
person att lösa
ett problem.

Schrottis
Puma
Bops
St Leon
Gospel
Pomfrisépuff
Cockerpoo
Bichonfriyork
Russlas
Dobberspaniel

Schäfer/Rottweiler
Pudel/Malteser
Bostonterrier/Mops
St Bernhard/Leonberger
Golden retriever/Springer spaniel
Pommeranian/Powderpuff/Bichon frisé
Cockerspaniel/Pudel
Bichon frisé/Yorkshire terrier
Jack-Russel/Lasa-Apso
Dobberman/Springer spaniel
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Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma
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Vid adressändring kontakta:
Carina Dahlros
tfn: 08-687 47 74
kl 10–15, tis–fre
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Kallelse till årsmöte
Datum och tid

Onsdagen den 22 april klockan 18.00
Tillträde medges fram till 18.15

Underlag

Dagordningen, bokslutet och styrelseberättelsen kommer att finnas tillgängliga
vid årsmötet.
Under april månad kommer en förkortad version att finnas tillgänglig på:
www.hundstallet.se
Om du vill ha utskrivet material, vänligen ring Hundstallet på telefon 0820 38 48, så skickar vi materialet till dig.

Frågor

För att styrelsen med säkerhet ska
kunna besvara detaljfrågor om redovisningen vid årsmötet ber vi att få sådana
frågor i förväg.

Ulf Uddman, ordförande
Tfn: 070-752 36 30
E-post: ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Annika Hamberg, kassör
E-post: anni.hamberg@tele2.se

Hjärtligt välkomna!

Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net

Styrelsen

Carina Malmberg, ledamot
E-post: carina.malmberg@tele2.se
Länsförsäkringar/Agria
Tegeluddsvägen 11–13
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Carl-Johan Boucht, ledamot
E-post: calle@boucht.eu
Sandra Hultman, suppleant		
E-post: hultman_sandra@hotmail.com
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Länsförsäkringar/
Agrias konferensrum
Tegeluddsvägen 11–13
T-banestation Gärdet

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2008

Maria Pettersson, suppleant		
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Jane Svensson, suppleant		
E-post: janet@xaci.com
Willy Heyman, valberedn sammank.
E-post: willy.heyman@helteco.se
Eva Olofsson Linder, extern revisor
Ulrika Ek, verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se

Ny säsong av Hitta hem

Så var det äntligen dags för en ny säsong av den populära
tv-serien Hitta hem. I 16 avsnitt får vi följa djur som av
olika anledningar måste hitta ett nytt hem.
Start: 13 april
Kanal: TV 4
Sändningtid: 19.30, måndag–torsdag

Välkommen till
vårens Öppna hus

Carina Dahlros, kanslist
E-post: carina@hundstallet.se

Hundstallets öppettider
Måndag–fredag 9–15
Tfn-tid vardagar 9–15
Tfn-tid helger 9–12
Övriga tider efter tidsbokning
Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2008
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028

Så var datumet för vårens Öppna hus spika.
Hundstallets personal och styrelse vill hälsa
alla medlemmar hjärtligt välkomna.
Datum: lördagen 16 maj
Tid: 11:00-14:00
Plats: Hundstallet, T-bana Åkeshov
Övrigt: Tänk också på att vi har ett mycket begränsat
antal parkeringsplatser och att vi tyvärr inte kan låta er
ta in egna hundar på Hundstallet.

Ansvarig utgivare:
Ulf Uddman
070-752 36 30
Repro/Tryck:
Bomas tryck, Stockholm

