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SLÄPP ALDRIG KOPPLET!
“Släpp aldrig kopplet”. Tanken far genom mitt huvud samtidigt som jag far
genom luften i stålmannenställning.
Jag slår i asfalten med en duns. Men
greppet om kopplet har jag kvar.
Jag tittar upp och två undrande ögon,
tillhörande en dobermann/schäfer mix,
tittar tillbaka. ”Vad gör du där nere?”
verkar de säga. ”Har ont eftersom du
fällde mig i full fart”, tänker jag och får
en blöt, salivdränkt bredsida rakt över
ögonen som svar.
Att vara Doggy Walker och helghem åt Hundstallet är helt fantastiskt.
Men det är inte alltid helt smärtfritt.
Den övergripande majoriteten av alla
minnen, upplevelser, möten och erfarenheter som jag och min sambo (til�lika Hundstallets webbmaster) fått
under våra två år som Doggy Walkers
och helghem åt Hundstallet, är odelat
positiva. Personalens hängivenhet är
så inspirerande. Och hundarna, oavsett
ras, lynne, historia och storlek är så härliga. Varje möte ger en något nytt. Varje
stund skänker tillfredställelse.
Men det är ju inte så att alla stunder är
en dans på rosor. Och med anledning av
att Hundstallet nu aktivt söker nya Doggy
Walkers med skinn på näsan kan det ju
vara läge att dela med sig av några av
våra lite mera skinnflådda erfarenheter.
”Släpp aldrig kopplet” är en devis som
vi håller stenhårt på. Det är inte ens egna
hundar man rastar och det är oerhört
svårt att veta hur de reagerar i löst tillstånd. Att det skulle kunna gå snett råder
dock ingen tvekan om. Om inte annat för

att ingen känner sig så där värst trygg när
man inte har ett hem att kalla sitt.
När hunden heter Lufsen och är en
tvåårig labrador som bott i en barnfamilj hela sitt liv är hålla-i-koppel-problematiken begränsad. Men när den heter
Buster, väger femtio kilo, har klipulver
i benen, okänd historia och är allmänt
stressad så kan det bli andra bullar. Särskilt om man, precis som jag, är lite för
orutinerad (lättlurad), snäll (lat) och optimistisk (naiv) för sitt eget bästa.

Dock är det förstås ofta stora hundar
som gett oss ögonblick av hundvolontärskap som fört tankarna till dårskap.
Ett gammalt minne som jag skrattar
gott åt är när jag dök upp några minuter sent inför en Doggy Walk och fick se
min sambo komma åkandes på platta
skor efter en pansarvagn till hund med
namnet Tippen. I brist på alternativ, att
släppa kopplet fanns ju inte, kastade
sig min sambo runt ett träd för att få
stopp på ekipaget. Rätt skor. Bra tips.

Men man skall inte låta sig luras av
storlek heller. En hundpromenad vi nog
aldrig glömmer var en kväll när vi med
massvis med staffar, schäfrar och andra tungviktare i minnet åkte till Hundstallet för en Doggy Walk. ”Pekinges”
fick vi veta och slappnade av. Rena
söndagsturen allstå. Tills vi fick tre var
och spenderade den närmsta timmen
i ett dimmigt kaos till tonerna av titelmusiken från Gremlingsfilmerna. Knutarna. Snikattackerna. De motstridiga
viljorna. Underbart! Härligt! Men också
rätt krävande.

Att gå i skogen med hundstallshundar i
långkoppel är fantastiskt – tills man, den
hårda vägen, inser att man tilldelats ett
överljudsplan med kaninmani. Och att
busa hemma i soffan är otroligt roligt tills
staffehannen i trotsåldern, på grund av
ens egen orutin, ser en öppning att köra
lite dominansövningar på en. Blåmärken,
blåmärken och mera blåmärken.
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Men skrapsår läker. Blåmärken bleknar.
De underbara minnena varar för evigt.
Kim Lund,
erfaren doggywalker och helghem

Hundstallets nya verksamhetschef

Sticker gärna ut hakan, men undviker att skälla
Den 1 mars tillträder Hundstallets nya
verksamhetschef, Margite Guséus
Nordenstam. Hon är arkeolog med ett
förflutet inom museivärlden. Så jo,
hon kan det där med gamla ben – och
det kanske kan vara till nytta på ett
Hundstall. Men framför allt är hon en
handlingskraftig person med målet
att utveckla Hundstallets verksamhet.
Hunden Leo sitter lugnt vid mattes sida
under intervjun, han är van vid att vara
med på jobbet, men lite nytt är såklart
att det fullkomligt kryllar av andra hundar. Margite har ännu inte påbörjat sitt
nya arbete, men sneglar förväntansfullt
på högen med papper som väntar på
att bli lästa.
– Jag ser verkligen fram emot att få
läsa in mig mer på verksamheten, knyta
nya kontakter och börja samarbeta med
Hundstallets otroligt drivna och kunniga
personal, säger hon sprudlande.
Lockades av entusiasmen
Att Margite är en positiv person går inte
att ta miste på och det var också det
som lockade henne till Hundstallet.
– Hos personalen, i styrelsen, överallt finns det en sådan glöd och entusiasm. Sedan gillade jag annonsen
där man sökte efter en chef som inte

Under större delen av sitt vuxna liv har Margite haft tax. Det klickade såklart direkt med de
taxvalpar som just nu finns klara för omplacering.

skäller. Det är jag det. Jag älskar att har hon med sig från tidigare arbetsse personalen växa och tror att deras platserna Riksantikvarieämbetet, Hiskompetens tillsammans med mina er- toriska museet, Stockholms stadsmusefarenheter kommer att bli en
um och
”Har jag fått ett uppdrag så ska
oslagbar kombination.
Riksardet väldigt mycket till för att jag
kivet.
ska
ge
upp
och
jag
sticker
gärna
Användbara erfarenheter
Musei
Margite har stor vana av att ut hakan när det behövs.”
världen
arbeta såväl inom statlig
är fakmyndighet som gentemot politiker och tiskt inte så långt ifrån ett Hundstall
kommuner. Säkerhetsfrågor, byggna- som man kan tro.
tion av verksamhetsanpassade lokaler
– I båda fallen handlar det om att
och upprättande av policydokument driva en verksamhet och vårda innehåloch kontrakt, personalfrågor med mera let med stor empati, förklarar hon.

Namn: Margite Guséus Nordenstam
Ålder: 56 år
Familj: Man, två utflugna barn på 24 och 26 år samt
hunden Leo.
Bor: Lidingö
Bästa fynd som arkeolog: Det var när jag grävde fram en
lång viking (ca 180–185 cm) som var begravd tillsammans
med sina husdjur. Han hade en hund vid ena axeln och en
katt vid den andra.
Hundras du påminner mest om: Tax – vi är lika envisa. Men
jag är dock inte lika ettrig som en tax.

Leo.

Fritidsintresse: Sommarstället i Årsta havsbad och bevarandet av Årsta havsbad som
sommarstad samt 1700-talstorpet i Hälsingland, vilket är byggnadsminnesmärkt och
mitt ”egna” lilla museum.
Motto på jobbet: Skratta mycket och våga ta beslut.

Hundstallet till fler städer
Det mål som Margite har i sikte, är att
lyfta Hundstallet och utveckla verksamheten lokalt men också att ta
Hundstallets koncept vidare till fler städer, i första hand Göteborg där behovet
är skriande stort. Margite tror själv att
hennes stora engagemang i allt hon tar
sig för kommer att vara till stor hjälp.
– Har jag fått ett uppdrag så ska det
väldigt mycket till för att jag ska ge upp
och jag sticker gärna ut hakan när det
behövs, avslutar hon.
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Hundstallet på Sthlm Hundmässa och MyDog
Ett stort tack till alla som besökte oss
på hundmässorna i Göteborg och Stockholm. Uppmuntrande ord, en slant i
bössan – vi är glada för allt stöd.
Det var som vanligt kul att träffa alla
besökare och få svara på frågor. I Stockholm hade vi möjlighet att bland annat
visa upp vår ”hundbil” med utrustning,
vi sålde koppel och halsband och många
skänkte julklappar vid vår gran.

Datum och tid
Onsdagen den 13 april, klockan 18.00.
Tillträde medges fram till 18.15.

Hundstallets mässmonter.

Hundstallet på väg mot Göteborg
Göteborg är nytt för oss och vi var vi var på MyDog för att informera om verksamheten och knyta kontakter eftersom vi har planer på att kunna bygga ett Hundstall
även i Göteborg.
Det blev ett mycket positivt besök och vi mötte ovanligt många som kände till
oss, trots att vi ännu inte har någon verksamhet där. Allmänhetens omtanke, det
enorma volontärintresset, liksom redan påbörjade samtal med samarbetspartners, gör att vi redan känner oss som hemma.
Så tack Stockholm för alla bidrag och hejarop och tack Göteborg för ert stora
intresse och varma välkomnande. Vi ses snart igen!

Många hundar behöver ett nytt hem...
www.hundstallet.se
Vi finns även på Facebook.

Välkommen till
Öppet hus den 21 maj
Är du nyfiken på vår verksamhet? Den
21 maj har vi öppet hus för alla intresserade.
Då har du chansen att titta in bakom
grindarna och träffa personal, volontärer och några av våra hundar.
Dessutom har vi vår populära klapphörna och korvförsäljning.
Kom gärna hela familjen, hundar är
också välkomna!
Då det är ont om parkering är tunnelbanan (Åkeshov) ett bra allternativ.
Den 21 maj mellan kl 11–14.

Kom och gulla med några av våra
hundar i klapphörnan.

Kallelse
till årsmöte
Underlag
Dagordning, bokslut och styrelseberättelse kommer att finnas tillgängliga vid
årsmötet.
Styrelsen avser föreslå årsmötet att
fastställa ändringen i föreningens stadgar § 1 med innebörden att hundstall
kan bedrivas i Sverige mot tidigare
formulering att det kan ske inom
Stockholms län.
Om du vill ha utskrivet material,
kontakta info@hundstallet.se alternativt 08-20 38 48 så skickar vi materialet
till dig.
Plats
Scandic Hotel Bromma, Brommaplan,
T-banestation Brommaplan
Frågor
För att styrelsen med säkerhet ska
kunna besvara detaljfrågor om redovisningen vid årsmötet ber vi att få
sådana frågor i förväg.

Vi söker en förtroendevald revisor
Svenska Hundskyddsföreningen söker
nu en förtroendevald revisor som har
relevant kompetens, tid, är intresserad av hundar och nyfiken på vår organisation. Föreningen har cirka 8 000
medlemmar och en omsättning på 11
miljoner. Runt 500 hundar passerade
Hundstallet under 2010.
Dina uppgifter blir att sätta dig in i
hur organisationen fungerar och hjälpa
till vid bokslut. Du kommer att jobba
tillsammans med vår kanslist Carina och
föreningens auktoriserade revisor Eva.
För mer information kontakta AnnaLena Danielsson på valberedningen på
telefon 0708-75 31 74 eller maila Carina
Dahlros på carina@hundstallet.se.

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma

Ordföranden har ordet

B

När nu 2010 gått till ände så är det dags
att summera året som gick.
Hundstallets verksamhet utför dagligen enastående insatser för att hjälpa
hundar och du som medlem kan på olika
sätt följa och ta del av alla dessa insatser.
Som ordförande så behöver man
alltför oftast ha fokus på annat, inte
minst siffror. För att inte tappa fokus i
styrelsen så har får vi alltid oss till livs
en kort hundhistoria från månaden som
gått, något som fäst sig lite extra på
våra stallchefers näthinnor.
Men åter till våra siffror!
Under 2010 tog vi emot 503 hundar. Vi har aldrig tagit emot så många
hundar ett och samma år sedan vi bildades 1908! Att varje dag är unik visar
bl a det faktum att det var minst 65 olika hundraser som kom till oss, de med
blandad härkomst oräknade. Behovet
från polis och länsstyrelse gjorde att
vi under stora delar av året fick stänga
möjligheten för privata omplaceringar,
då våra resurser gick till omhändertag-

Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com
Ylva Darnald, sekreterare,
ylva@hundstallet.se

Maria Pettersson, suppleant
maria.pettersson@sbk.stockholm.se

även avsätta egna medel visar vi för
andra intressenter att vi menar allvar
med våra etableringsplaner.
Avslutningsvis vill jag hälsa vår
nya verksamhetschef, Margite Guséus
Nordenstam, varmt välkommen när
hon i början av mars börjar hos oss.
Vill du påverka föreningens framtid,
glöm inte årsmötet den 13 april, tid och
plats finner du på annan plats i tidningen samt på vår webbplats.
Ulf Uddman
Ordförande

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se
Maj-Britt Tönhardt,
intern revisor

Ann Baron, suppleant
ann.baron@comhem.se

Eva Olofsson Linder,
extern revisor

Anette Nygårds, suppleant
anette.nygards@lowebrindfors.se

Margite Nordenstam,
verksamhetschef
margite.nordenstam@hundstallet.se

Carina Malmberg, ledamot
carina.malmberg@tele2.se
Våra telefontider
Måndag–fredag 9–17
Lunchstängt alla dagar:
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48

PORTO
BETALT

na hundar från samhället.
I slutet av 2010 genomfördes en
stor brevkampanj för att vädja om
pengar till verksamheten. Bifallet blev
mycket bra och det märks inte minst på
att vi nu är långt fler än 8 000 medlemmar. För inte så många år sedan var
vi drygt 1 000. Vi hälsar alla nya och
gamla medlemmar varmt välkomna till
ett nytt år. Har du möjlighet, besök oss
gärna på nästa öppna hus den 21 maj.
Under 2010 fick föreningen flera
mycket stora donationer och arv, vilket
bl a innebär att styrelsen till årsmötet
kommer att föreslå att 5 miljoner kronor avsätts till ”Fond Nya Hundstall”.
Behovet i Stockholm är fler stallplatser
då vi inte ser någon minskning i antalet
omhändertagna hundar. Vi vet också
att Stockholmspolisen storsatsar och
anställer uppemot 15 nya djurpoliser
i staden och länet vilket inte kommer
minska tillströmningen till Hundstallet.
Men planerna kring en etablering i
Göteborg rullar vidare och genom att

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2010
Carl-Johan Boucht, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
calle@boucht.eu
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se

SVERIGE

Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se
Mejl
info@hundstallet.se
Adress
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma
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Vid adressändring
Carina Dahlros
Tfn: 08-687 47 74
Kl 10–15, tis–fre

Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2010
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028
Ansvarig utgivare
Ulf Uddman
070-752 36 30
Webbansvarig
Elin Nilsson
elin.nilsson@formatfabriken.se
Repro/Tryck
Bomas tryck, Stockholm

