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Magnus
jyckelycka!
LATHUND
till Hundstallets
verksamhet
för 2013

Så funkar det!

Hundstallets
volontäransvarige
berättar

”Texas börjar yla när
han hör mig i korridoren”
Träffa några av Hundstallets viktiga volontärer

Vi söker nya hem:
Petunia, Rambo, Sloki

Krönika:

Att ge är att få
– en glad svans

Välkommen till Hundstallets
årsmöte den 22 april

Krönikan

Att ge är att få – en glad svans
Engagemang är det finaste ord jag
vet. Engagemang är också fruktansvärt
jobbigt. Ett äkta engagemang gör att
man bara måste, det går inte släppa,
ansvarskänslan tar helt över och förnuf
tet får ibland bara vara med på en kant.
En ideell organisation som Hundstallet
bygger på att det finns en massa män
niskor som struntar i att de egentligen
inte har tid eller ork utan låter något
annat bli viktigare.
I natt är det jag som panikartat sit
ter framför datorn och försöker få ihop
detta nummer av Hundstallsnytt och
såklart undrar jag varför jag är så dum
som tror att jag ska hinna med så myck
et. Och varför i hela fridens namn sliter
jag gratis? Borde jag inte ägna tiden åt
betalt jobb, familjen, mina egna hundar,
vännerna, motion osv? Engagemanget i
Hundstallet går inte alls ihop med mitt
övriga liv – ändå gör jag det. Och jag
är inte ensam om ”galenskapen”. Vi är
tack och lov många som drabbas av det
där besvärliga engagemanget.
När jag träffade flera av våra volontä
rer för att fota bilder till reportaget i tid
ningen (se sid 6–8) så hörde jag liknan
de berättelser om hur dumt och tungt
det ibland kändes att ta sig till Hundstal
let för att exempelvis gå ut med en her
relös, stökig hund i hällregn. Men som

någon också sa ”Är jag på dåligt humör
så säger mina barn ofta åt mig att åka
till Hundstallet en sväng, så att jag blir
glad igen”. Och det är ju så det är. En
glad svans kan göra underverk med hu
möret! Även om alla vi volontärer ger
mycket – så får vi desto mer tillbaka. I
form av hundratals glada svansar. Svan
sar som förr slokade, kanske var fulla
av sår eller bar på andra skador från ett
tufft liv. Tack vare många engagerade
och frivilliga krafter tar vi oss igenom
även de tuffa dagarna och får de mest
vissna svansar att vifta igen.
I detta nummer har vi därför valt att
uppmärksamma några av alla de frivil
liga arbetskrafter som gör det möjligt att
bedriva Hundstallets verksamhet. Fastighetsskötsel, hundpromenader, städning i
boxarna, tvätt av filtar, juridisk hjälp, jour
hem, helghem, hjälp vid öppet hus och
på mässor, styrelsearbete, Hundstallsnytt, hemsidan, Facebook-sidan med
mera. Alla drar sitt stå till stacken.
Att hjälpa hundarna behöver alltså
inte betyda att det ska promeneras.
Kanske har du möjlighet att göra en in
sats med något helt annat? Hör gärna
av dig och berätta!
Åsa Ragnarsson,
ledamot i Hundstallets styrelse
och redaktör för Hundstallsnytt

Åsa, fd Hundstallshunden Rambo och massor av snö.
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Kalendarium
Här kan du träffa Hundstallet.
13 april
”Skäll inte på hunden”
i Kungsträdgården, Stockholm
22 april
Hundstallet – Svenska Hund
skyddsföreningens årsmöte i
Orangeriet på Åkeshovs slott
4 maj
Öppet hus på Hundstallet
14 september
Öppet hus på Hundstallet
30 november (1 december)
Julmarknad på Hundstallet
7–8 december
Stockholm hund,
Stockholmsmässan i Älvsjö

Tipsa gärna om evenemang
där du vill att Hundstallet
ska medverka!

Du gillar väl oss
på Facebook!
Hundstallets 3 främsta
sponsorer är:

Omslag: Blandrasvalpen Malle
(som nu har fått ett nytt hem)
och Hundstallets volontär
Caroline Lagerqvist.

Ordföranden har ordet

Volontärstid är ovärderlig
Hundstallets verksamhetsidé bärs av alla medlemmar. Som
medlem stöder du verksamheten och själva grunden för för
eningen på olika sätt. Det kan vara genom ekonomiska bi
drag, genom att sprida kunskap om vad vi gör men även ge
nom att mer handfast bistå i den dagliga verksamheten som
volontär. Jag tänkte i denna ledare ägna den senare gruppen
lite mer uppmärksamhet.
Alla insatser som våra medlemmar idag gör för föreningen
och vår verksamhet är verkligen ideella, det vill säga någon
ersättning i pengar får du inte, men däremot ett överskott av
uppmärksamhet från behövande hundar.
Vi har professionell anställd personal som står för kärnan i själ
va omhändertagandet, men det skulle aldrig fungera att ge
alla våra hundratals besökande hundar det där lilla extra som
alla volontärers insatser innebär. Att ta hand om hunden, kela
med den, gå ut med den, ta hem dem under helger et cetera.
En förening behöver även sådana personer som jag själv och
mina kollegor i styrelsen som lägger ner huvuddelen av vår
tid på att se till att föreningen syns och hörs i samhället.
Syns du inte i dagens samhälle så finns du inte! Vi har också

ett ansvar för en fast
personalstyrka, som
inklusive timanställda
och visstidsanställda
uppgår till nästan 15
personer och omsätter
närmare 10 miljoner
kronor varje år.
Oavsett om du lägger
ner några dagar per år
eller någon eller några
månader så är den
sammantagna insatsen en nödvändighet. Jag vill på denna
plats därför rikta ett stort och varmt tack för alla era insatser,
som gjorde att förra årets över 400 hundar fick en god om
sorg och i många fall ett nytt bra hem under 2012.
Om du har möjlighet, kom gärna och delta på årsmötet den 22
april i Åkeshov!
Ulf Uddman, Ordförande
– Svenska Hundskyddsföreningen

Kontrollerad verksamhet
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlings
kontroll, då vi innehar så kallade 90-konton. Vi är
också medlemmar i Frivilligorganisationernas In
samlingsråd (FRII). Vi följer FRII:s kvalitetskod som
syftar till att göra det överskådligt för alla intres
serade att se hur vi arbetar för att garantera att
förtroende och pengar förvaltas på bästa sätt.

Välkommen
till årsmöte för
Hundstallet
– Svenska Hundskyddsföreningen

T-shirts

Kom gärna och köp Hundstallets fina
T-shirts.
Tillverkade i funktionsmaterial som
andas. Finns i flera storlekar från 120 cm
till XXXXL.
Pris 175 kronor.

När: Den 22 april, kl 18.00–20.00
Var: Orangeriet, Åkeshovs slott

Färre hundar – större problem
Under 2012 hade vi totalt 16 890 stalldygn jämfört med 19 255 år 2011.
Under året passerade 408 hundar Hundstallet jämfört med 465 år 2011.
Goda nyheter! NEJ, tyvärr inte. De hundar som har kommit till oss har
varit mer vanskötta och traumatiserade och därmed mycket svårskötta
och svåra att placera om.
Framsida		

Baksida
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Magnus jyckelycka
För 1,5 år sedan kände Magnus Grönkvist att han ville ha
en meningsfull sysselsättning utanför jobbet, han ville
göra något bra. När han upptäckte att volontärarbete
gick att kombinera med hundar var lyckan gjord. Nu har
han nästan daglig kontakt med Hundstallets hundar.

Att skaffa en egen hund var och är
inte aktuellt eftersom Magnus reser så
mycket i jobbet. Att vara jour- och helg
hem däremot visade sig passa Magnus
och Hundstallets behov perfekt. När
jag ringer Magnus för att ställa några
frågor om livet som Hundstallsvolontär,
är han på väg hem från jobbet. Trots
att klockan för ett bra tag sedan har
passerat normala kontorstider tar han
som vanligt vägen förbi Hundstallet.
Magnus är en av Hundstallets mest en
gagerade jour- och helghem. Hans nu
varande skyddsling heter Petunia. Hon
hamnade på Hundstallet eftersom hon

hade lämnats uppbunden, men aldrig
blev hämtad. Nu sitter hon strax i Mag
nus bil, på väg till det hem som hon just
nu känner sig mest trygg i.
Jobbade från Petunias box
När Petunia kom in till Hundstallet i
början på sommaren, visade hon direkt
att box och rastgård inte föll henne i
smaken. Hon vantrivdes med att vara
själv. Magnus som skulle påbörja sin
semester tog sig därför an Petunia un
der sommaren. När hon sedan skulle
tillbaka till Hundstallet och tillbringa tid
ensam i boxen igen – gick det fortfaran
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de inte. Magnus kände med henne och
flyttade in sitt kontor i Petunias box. Då
kunde hon i sin egen takt vänja sig vid
miljön och vid att bli lämnad små korta
stunder.
– Jag har ett ganska fritt jobb och
kan jobba hemifrån… eller från en
hundbox. Har jag bara datorn så funkar
det bra, förklarar Magnus och skrattar
lite åt att en del kollegor nog i och för
sig tyckte att det var lite märkligt med
allt skällande i bakgrunden.
Sakta men säkert blev det lätt
are för Petunia att vistas i boxen och
Magnus kunde flytta till vanliga kon
toret igen. Men på kvällar, nätter och
helger bor Petunia fortfarande hos
Magnus.
– Ett tag satte jag upp en kamera
hemma för att se så att hon verkligen
var lugn de stunder hon var ensam. Nu
går det faktiskt bra att gå och handla,
men hon är väldigt social och vill helst
alltid vara med, förklarar han.
För hundarnas skull
Magnus är en hängiven person och det
är ganska uppenbart att han har fäst sig
vid Petunia. Man kan därför inte låta bli
att undra hur det ska gå när Petunia får
ett ”riktigt hem”.
– Någon dag kommer jag att skaffa
en egen hund. Jag gissar att jag förr
eller senare blir riktigt fäst vid någon
som jag tar hand om, säger Magnus och
avslöjar sedan att med Petunia är det
nästan så. Om det inte vore för jobbet…
och han fortsätter att beskriva henne
som en nära vän.
– Petunia är verkligen en personlig
het. Hon vill vara med och är alltid så
nyfiken. Hon är otroligt människoglad
och väldigt tillgiven. En riktig kanon
jycke!
Magnus blir förtjust i hundarna han
tar hand om men är samtidigt mycket
medveten om varför han gör det han
gör.
– Det här gör jag för hundarnas skull,
det är viktigt att påminna sig om att
det inte handlar om att jag ska få ha en
hund hemma. Det här är hundar som
behöver tränas så att det blir enklare
att hitta ett bra hem, poängterar han.

Hallå där Therese!
Hund = gemenskap
Att vara Hundstallsvolontär är något
Magnus planerar att fortsätta vara
länge, även om han framöver får möj
lighet att ha en egen hund. Tillgiven
heten från hundarna är en av de saker
han uppskattar mest, men också den
sociala biten, hundälskare emellan.
– Det är ett gott gäng på Hundstallet
och det väldigt kul att vara där, konsta
terar han.
Men det sociala sträcker sig även
utanför Hundstallsgemenskapen.
– I Stockholm kan man vara ute och
gå länge utan att någon enda tittar en
i ögonen. Men om du har en hund med
dig, då stannar alla möjliga och pratar,
då finns inga hinder, berättar Magnus.
Magnus uppmaning till den som funderar på volontärarbete:
– Det finns ingen anledning att inte en
gagera sig.

Visste du att…

Under 2012 har den hjälp vi
fått av frivilliga i stallet med
skötsel av hundar och bygg
naden samt promenader upp
gått till 4 812 timmar.

Du är volontäransvarig på Hundstallet. Vad gör du?
Jag ser till att vi har volontärer på
plats. Vi strävar mot att ha minst en
volontär hos oss på Hundstallet varje
dag. Min viktigaste uppgift är att få
volontärerna att trivas så bra att de
vill komma tillbaka. Jag arbetar också
med att utveckla Hundstallets volon
tärverksamhet.
De senaste månaderna har volontärarbetet på Hundstallet strukturerats
och organiserats om. Varför och vad
innebär det?
Vi insåg att det fanns en del brister i
volontärverksamheten. Bland annat
så blir hundarna stressade när det är
för många nya ansikten i stallarna. Vi
vill också att alla volontärer ska kun
na hantera de hundar vi har hos oss.
Eftersom vi nu har flest stora och star
ka hundar måste våra doggywalkers
orka hålla i kopplet. Därför har vi nu
större krav på hundkunskap och hur
ofta man måste vara på plats.
Kan vem som helst bli volontär?
Vi kräver som sagt god hundvana
samt att man kan vara på plats minst
4 pass/månad. Vi vill ha ett mindre an
tal volontärer som är här ofta och som
har en vilja att hela tiden utveckla sina
hundkunskaper.
Vilka andra krav ställer ni på Hundstallets volontärer?
Det är viktigt att våra volontärer för
står personalens beslut gällande olika
hundar, till exempel angående träning
eller eventuell avlivning. De måste
följa våra regler och sekretess efter
som vi ofta har att göra med polisärenden.

SKÄLL INTE PÅ HUNDEN
Ta ansvar för din hund – du gör skillnad!
Läs mer om kampanjen på www.skk.se

Vilka olika typer av volontärer finns
idag på Hundstallet?
Våra volontärer är i alla åldrar och har
massor av olika kunskaper och erfa
renheter. Det vi har gemensamt är
den otroliga kärleken till hundar och
att vi alla strävar mot att hundarna
ska få en andra chans. Vissa volontä
rer är duktiga på att trimma och klip

Therese, volontäransvarig på Hundstallet.

pa klor, träna hundarna eller på att
springa eller cykla med våra hundar.
Andra fixar med renovering och upp
rustning av lokalerna. Styrelsen job
bar mer övergripande med verksam
heten, insamling och kommunikation
och så har vi viss juridisk hjälp liksom
revisorer och volontärer som stöttar
med hemsidan.
Hur många volontärer är aktiva i
Hundstallet?
Just nu har vi 40-talet registrerade
volontärer men av dessa är cirka 20
aktiva.
Vad får volontärerna tillbaka som
tack för hjälpen?
Vi försöker erbjuda föreläsningar och
kurser inom hund. Under 2012 hade
vi föreläsningar om ”farliga hundar”,
vardagslydnadskurser, julpyssel inför
julmarknaden och julfika med paket
öppning.
Finns det något annat Hundstallet
skulle vilja ha volontärhjälp med?
Vi är alltid i behov av sponsorer, men
även ytterligare hjälp med tidningen,
upprustning av lokalerna samt jour
hem.
Vill du bidra med din tid, kunskap
eller kontakter?
Maila till therese@hundstallet.se.
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Sören

Tina

Hannek
e

Lotta

Viktiga volontärer!
nytt hem eller att bortsprungna
De städar och tvättar, förbereder matskålar, lagar trasiga grindar
hundar blir hämtat av ägaren.
och promenerar i ur och skur. Många kommer flera gånger i veckan
6. Om vissa hundar finns länge på stal
och har du besökt Hundstallets öppet hus har du säkert serverats
let eller om det redan har gått för
korv och kaffe av dem. Men vilka är de och varför lägger de ner så
långt för en hund i rädslo-, aggres
mycket tid på just Hundstallet?
sivitet- eller hälsosynpunkt, så att
Vi samlade några av våra mest frekven
ta volontärer för en fotosession och lät
alla svara på samma frågor.
Doggywalkers går ut och går med
hundarna. Helghem/jourhem tar hem
hundarna. De som ofta benäms ”volon
tärer” promenerar, tar hem hundarna
på ledigheter och jobbar även inne i
Hundstallet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vad gör du som volontär?
Hur länge har du varit volontär?
Vad driver dig?
Hur mycket tid lägger nu ner i må
naden som volontär?
Vad är det bästa?
Vad är det sämsta?
Känner du att du gör skillnad för
hundarna? På vilket sätt?
Kan du berätta om något fint minne
som ditt engagemang i Hundstallet
har gett dig?

”Hundarna får
nytt självförtroende”
Hanneke, 47 år.
1. Allt. Att ställa i ordning boxar och
rastgårdar, tvätta – hundar och fil
tar. Mysa, leka, utöva lättare öv
ningar och promenera hundarna.
Jag tar hand om en hund på helger
och semester. Hjälper till med öp
pet hus.
2. 4 år. Jag saknade vår egen hund
efter hans bortgång. Så jag kollade
runt och hörde mig för om Hundstal
let, gick på ett informationsmöte
och började.
3. Kärleken till hundar.
4. En stor del av min fritid.
5. Hundarna blir alltid glada när man
kommer. Det blir många blöta pus
sar. Att hundarna får ett ansvarsfullt
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hjälpen kommit försent.
7. Ja, det tror jag, ser att hundarna får
nytt självförtroende, tillit eller blir
ännu gladare.
8. Jag minns allt det roliga med alla
olika sorters hundar och har varje
hund i mitt hjärta. Men Sloki är
en rar, mjuk tjej med go. Hon kan
sträcka sig jättelång om man säger
att hon ska stanna på plats. Hon är
då kvar med sina tår där.

”Vi volontärer gör att hundarna
kan få mer uppmärksamhet”
Lisbeth Svensson, 40 år.
1. Jag hjälper till att ge hundarna så
mycket promenader som möjligt, all
mänt fix med exempelvis tvätt och
mat, stängning på kvällen, gos i bu
rarna. Dessutom har jag ganska re
gelbundet hundar hemma nätter och

en

h
et
b
Lis

line
o
r
Ca

a
Malen

Sonia

2.
3.

4.
5.

6.

helger som av olika anledningar inte
kan sova på Hundstallet.
Cirka 3 år (hälften volontär, hälften
doggywalk)
Jag har alltid varit hundkär men har
nu ej möjlighet att ha en egen hund
på grund av jobb och annat. Detta
ger mig en chans att både få utlopp
för att få vara med hundar men ock
så att göra något ”gott”. Som bonus
får man motion oavsett väderlek.
Dessutom utvecklas jag när det
gäller kunskap om hundar och dess
beteenden genom personalen och
de kurser som anordnas ibland.
Cirka 15 timmar/månad (tid med hund
hemma nätter/helger ej inräknad).
När man får en liten stund över och
kan gå och sätta sig hos någon av
hundarna som törstar efter upp
märksamhet och se hur glada de
blir, det värmer alltid! Samt såklart
att se alla solskenshistorier, när
hundar som inte haft det så bra tidi
gare får det de behöver och i slutän
dan nya lyckliga hem. Sen tycker jag
det är fantastiskt mysigt att kunna
ha hundar hemma ibland!
Hundarnas historier, man blir varse

om hur vissa människor behand
lar sina husdjur och det liv vissa av
hundarna haft tidigare.
7. Absolut, man ser att personalen har
begränsat med tid och att vi volon
tärer gör att hundarna kan få mer
uppmärksamhet, längre promena
der och mer sällskap än annars.
8. Det här handlar om en hund som jag
haft hemma under nätter och helger
en period. När han först kom till Hund
stallet var han oerhört osäker och ville
absolut inte att man rörde vid honom.
Om man försökte klappa honom det
allra minsta gick han sin väg och lade
sig i ett annat rum. Några veckor se
nare är jag inte säker på att det är
samma hund som helst skall sova på
magen i sängen och gärna lägger sig
i knät i soffan. Det värmer verkligen
när man ser en sådan förändring!

2. Sedan april 2009.
3. Mitt intresse för hundar och möjlig
heten att komma ut i naturen. Jag är
pensionär och har tid och jag tycker
mycket om hundar.
4. 30–36 timmar varje månad.
5. Att träffa glada hundar och trevliga
medarbetare.
6. Hundar som har vanvårdats. Det kan
komma hit hundar i mycket dåligt
skick.
7. Jag har träffat på många duktiga
och tillgivna hundar. Särskilt trevligt
har det varit när hunden och jag lätt
förstått varandras intentioner.
8. Det vore orättvist att framhålla nå
gon speciell hund eller händelse.

”Det kan komma hit hundar
i mycket dåligt skick.”

Tina Hummerhielm, 46 år.
1. Får underbara hundmöten som
Doggywalker och härliga promena
der i sol, regn och snö.
2. Sedan oktober 2011. Det är ett per
fekt sätt att träffa hundar eftersom
vi har svårt att äga hund själva.

Sören Alftner, 75 år.
1. I huvudsak promenerar jag med
hundar.

”Hundmötena gör mig till
en bättre människa”
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3. Att få göra nytta för hundarna. Att
träffa dom och få motion och kom
ma ut i naturen.
4. Så ofta jag kan, 1–3 gånger i veckan.
5. Frisk luft och att träffa hundarna
samt egen motion. Hundmötena gör
mig till en bättre människa, en glad
fru och mamma :).
6. Finns inget!
7. Ja med bra promenader, ibland joggar
vi om det fungerar. Vi spårar, leker
och gör kontaktövningar, det är kul.
8. Det finns så många ögonblick. Men
ett var när jag ramlade och stukade
foten under en rot för att det var
så lerigt. Texas (amstaff) som jag
var ute med tittade länge på mig
och undrade vad gör du. Sen kom
han fram och slickade på mig och
la sig bredvid. Ja, det gjorde riktigt
ont och det märkte han. Puss på dig
Texas som är i himlen.

”Texas börjar yla när han
hör mig i korridoren”
Lotta Dufwa, 45 år
1. Mestadels promenerar jag, älskar
att vara ute med vovvarna och veta
att de får bra promenader.
2. Jag var doggywalker mars–augusti
2012, volontär sedan dess.
3. Jag har äntligen hittat en meningsfull
fritidssyssla, som jag mår väldigt bra
av både kroppsligt och själsligt. Jag
kommer ut i alla väder och får mo
tion samtidigt som jag kan dra mitt
lilla strå till stacken för hundarna på
Hundstallet.
Mina timmar på Hundstallet fyller
mig av energi. Jag blir glad av att
umgås med hundarna och den fan
tastiska personalen.
4. Cirka 30 timmar, när jag är frisk och har
normal arbetsbelastning på jobbet.
5. Att komma ut i ur och skur och få
den energi det ger!
6. Känslan av otillräcklighet. Om tid
och ork fanns skulle jag kunna vara
på Hundstallet mer…
7. Ja! De får bra promenader med myck
et gos när jag är där. Och gott godis.
8. När ”Rambo svart” nästan somnade
i mitt knä i boxen när vi gosade ef
ter promenaden. När Texas börjar
yla när han hör mig i korridoren, när
Shanti kramas… Listan är lång!

”Dana fick en andra chans
och mår bra idag.”
Malena Ålder, 30 år.
1. En kväll består delvis av att rasta
hundarna, hjälpa personalen om det
är något speciellt som ska göras,
träna min projekthund, förbereda
frukosten till hundarna, se till att
de har allt de behöver för natten så
som vatten och att alla är inne i sina
boxar. Om tiden finns så hjälper vi till
med tvätten och annat i huset också.
2. Cirka 3 år. Jag jobbar som volontär
en kväll i veckan.
3. Mitt hundintresse och intresse för
att hjälpa hundarna.
Vetskapen att man hjälper till och
förhoppningen att många av hundar
na får det bra med nya ägare och att
det vi gör på Hundstallet gör skillnad.
4. Cirka 3 t/veckan (ungeför 12 t/må
naden).
5. Att umgås, lära mig om hundarna
och hjälpa hundarna och Hundstallet.
6. Det är tråkigt att se så många hun
dar som far illa. Det är många bra
hundar och de är värda bättre än att
bli behandlade dåligt.
7. Ja, genom att ge dem kärlek och tid
så att de mår bättre.
8. Jag har många fina minnen, men ett
av dem är när jag tog hand om Dana
en vecka hemma. En underbar am
staffblandning som gladeligen följde
med på våra utflykter och trivdes på
platserna vi var på. Vi trivdes mycket
bra i varandras sällskap. En duktig och
underbar hund som inte förtjänade
att hamna på Hundstallet. När veckan
väl var slut så var det så klart tråkigt
att hon skulle lämna oss men det fina
var att samma dag fick hon ett nytt
hem där hon bor än idag. Dana fick en
andra chans och mår bra idag. Detta
var nästan 2 år sedan.

”Det är alltid lika jobbigt när
en hund måste avlivas”
Caroline Lagerqvist, 22 år.
1. Allt möjligt! Städar, borstar, prome
nerar, marknadsför och samlar in
pengar. Det som behövs helt enkelt.
2. Jag har varit doggywalker och helg
hem sen 2010 samt volontär sen ett
år tillbaka.
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3. Därför att jag älskar hundar och vill
hjälpa till så att utsatta hundar kan
få ett bättre liv.
När jag får se svårt vanvårdade
hundar och höra deras historier blir
jag först alltid ledsen men efter ett
tag blir jag bara förbannad, jag slu
tar aldrig förvånas över hur elaka
vissa människor kan vara. Det är då
som jag brukar inse hur viktigt det
är att jag och alla andra som på nå
got sätt bidrar till Hundstallets verk
samhet fortsätter att kämpa så att
alla hundar som råkar illa ut ska få
ett bra och värdigt liv.
4. Cirka 20–30 timmar i månaden, bru
kar bli ungefär 1 dag i veckan.
5. Att vi faktiskt räddar massor av liv
och ger utsatta hundar en andra
chans!
6. Det är alltid lika jobbigt när en hund
måste avlivas.
7. Absolut! Det finns inget bättre än
när före detta hundstallshundar och
deras nya familjer kommer och häl
sar på eller skickar en hälsning för
att berätta hur bra dom har det. Den
glädjen och kärleken som skapas
mellan den nya familjen och hun
den går inte att ta miste på, det är
den bästa belöningen, för allt slit
och alla tårar, som man kan få.
8. Förutom alla underbara hundar som
jag har fått träffa så tänker jag på i
vintras när jag gjorde en julfilm åt
Hundstallet för att uppmärksamma
verksamheten och samla in lite
pengar. Det var mest en spontan och
kul grej men filmen blev super pop
pis och fick vara med på TV4 Nyhets
morgon. Då var jag lite extra glad och
stolt med tanke på hur många tv-tit
tare som vi fick chansen att nå ut till.

”Det blir cirka
20 timmar i månaden”
Sonia Berndt
1. Går ut med hundarna.
2. Sedan 1997, i 15 år.
3. Jag älskar hundar och så får jag motion.
4. 2 ggr i veckan. Det blir cirka 20 tim
mar i månaden.
5. Att få ge hunden lite egen tid.
6. Finns inte.
7. Jag hoppas det.
8. Under 15 år har det varit massor.
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Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.
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Fullständig adress *

Fullständig adress
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Organisationsnummer (10 siffror)*

802001-4968

Bankgironummer

Person- /organisationsnummer (10 siffror) *

900-5570

Betaltjänstleverantör *

* Markerade uppgifter är obligatoriska

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom
uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på
begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på
viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro.
Belopp att dra från ditt konto den 28 varje månad*

kronor/månad

Ort, datum*
Betalarens underskrift*

Konto (Clearingnummer + kontonummer)*
Betalar-/kundnummer
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret
de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327
- 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea
där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 –
ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer:
Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea:
Clearingnummer = 9960.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära
att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke,
vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.
Medgivande till betalning via Autogiro

Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar
utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via
Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till
betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens
betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut)
godkänna att kontot kan användas för Autogiro och
betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som
användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg
om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt
de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör.
Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran
överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören
eller till konto hos annan betaltjänst- leverantör.
Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan
allmän helgdag.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta
bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför

varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende
flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera
framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast
åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller
dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband
med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall
får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om
belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med
köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet
av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till
att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens
meddelande enligt denna punkt genomförs.
Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast
kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på
kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar
inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på
förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare
uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta
antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar
före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast
bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som
anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan

innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett
enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida
betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska
stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när
som helst återkalla medgivandet genom att kontakta
betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör.
Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för
att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före
förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens
betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens
anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren
av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens
betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller
mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
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Hundstallet
– Svenska
Hundskyddsföreningen
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma

LATHUND – Så ska Hundstallet jobba under 2013
Individanpassad hundträning, vidareutbildning av personalen, intranät och
ny telefonväxel, förändringar i fastigheten och etablering i Göteborg.
Inför varje nytt år skriver verksamhets
chefen och styrelsen en plan för hur
Hundstallets verksamhet ska se ut un
der det kommande året. Vi hoppas att
fler ska vilja ta del av hur vi jobbar och
har här skrivit en lite mer lättläst sam
manfattning.
Hundstallet = tryggt och professionellt
Allt vi gör grundar sig på Hundstallets vi
sion och verksamhetsidé, vilket innebär
att hundar i behov av omvårdnad i hela
landet har ett välkänt, professionellt stäl
le att komma till. Hundstallet ska med ti
den gå från att vara Stockholmsbaserat
till att bli en rikstäckande organisation. Vi
vill vara en organisation som har, och de
lar med sig av, kunskap om hundstalls
drift, sätter policys, sköter register och
medlemsvård, samt bedriver marknads
kommunikation och insamlingsverksam
het. Hundstallet – Svenska Hundskydds
föreningen ska också bli en av Sveriges
största djurskyddsorganisationer. Vi har
tre kärnvärden vilka ska genomsyra hela
verksamheten. De är empati, långsiktig
het och professionalism.

andra chans och stärka vårt varumärke.
Under föregående år har vi sett en tyd
lig trend – hundarna som kommer till
Hundstallet är i sämre skick och kräver
mer träning och omvårdnad. Detta krä
ver i sin tur en än mer utbildad perso
nal, liksom ökade hundkunskaper hos
våra volontärerer. Vi ska på alla sätt ta
till vara personalens och volontärernas
kompetens och i möjligaste mån vida
reutbilda och utveckla alla inom verk
samheten. Vi kommer också att lägga
mer fokus på varje hunds individuella
träningsprogram och ska jobbar mer
intensivt och bredare för att omplacera
fler hundar på kortare tid.
Ny teknik förbättrar och säkrar
För att effektivisera, ta vara på våra
ekonomiska resurser, kvalitetssäkra
verksamheten och öka servicen tar vi
under året in nya tekniska lösningar, så
som intranät, ny telefonväxel och ett
nytt affärs- och verksamhetssystem för
djurvård och veterinärer. Nya mobila ar
betssätt kommer också att prövas och
utvärderas under året. Vi kommer fort
sätta att jobba aktivt med att uppda
tera och förbättra medlemsdatabasen,
för att på ett bättre sätt kunna serva
och bemöta medlemmar och givare.

Fokus på utbildning, träning och
omplacering
Under 2013 kommer Hundstallet att
fortsätta förbättra organisationen ge
nom att bli en mer attraktiv arbetsplats
som helt genomsyras av alla männis
kors lika värde. Dessutom ska alla ak
tiviteter bidra till att ge hundarna en

Insamling ska öka intäkterna
En stor del av kommunikationen med
givare och medlemmar sker via Hund
stallsnytt, hemsidan och Facebook. Vårt
mål är att ytterligare förbättra form och
innehåll och att samspela mer med in
samlingskampanjerna. För att kunna
driva vidare Hundstallets verksamhet
behöver vi öka insamlade medel. Un

Nya regler angående boxstorlekar och en ständig ström av nya hundar som behöver vård
och ett tillfälligt hem, har gjort att Hundstallet
måste få bygga ut eller minska antalet hundar.

Personal och volontärer behöver hela tiden
utbildas och utvecklas för att kunna hantera
de allt fler svårhanterliga hundar som kommer till Hundstallet.

der 2012 påbörjades ett mer medvetet
och strukturerat insamlingsarbete. Mål
sättningen är att under 2013 skapa bra
rutiner i insamlingsarbetet, integrera
det mer med övriga verksamheten och
befintliga kommunikationskanaler och
att därmed öka intäkterna.
Trångt i stallet
Lokalerna i Åkeshov är trångbodda. Det
beror delvis på den stora belastningen
av antalet hundar och den mängd per
sonal och volontärer som det medför,
men också på de förändrade måttregler
som nu gäller för rastgårdar och boxar
enligt Jordbruksverkets föreskrifter.
Dessa regler är också ett av skälen till
uppsägningen av Kattstallet på vå
ning 2, eftersom reglerna innebär att
det inte går att bedriva någon egentlig
kattverksamhet där. För Hundstallets
del planerar vi för personalutrymmen
på detta våningsplan.
Bygga om, bygga ut?
Från och med juni 2013 måste vi ha en
lösning som följer de nya måttreglerna.
Vi hoppas på en dispens under några
år från Jordbruksverket från gällande
lagstiftning tills vi fått tillgång till större
markutrymme och en mer långsiktig
ombyggnad kunnat ske. I annat fall
måste vi genomföra en mindre om
byggnad av rastgårdarna, vilket innebär
att vi fortsättningsvis inte kan ta emot
lika många hundar. Gällande etablering
i Göteborg så jobbar vi aktivt för att un
der året få fram ett beslut om möjlighet
att förvärva eller arrendera mark för en
etablering av ett hundstall i Göteborg.

Alla hundar ska ha ett individuellt träningsprogram.
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma
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Vi söker nya hem

”Din ständiga
följeslagare”
Petunia

”Glädje i
ett stort format”
Rambo

Ålder: 4,5 år
Ras: Blandras
Kön: Tik

Sloki

Ålder: 1,5 år
Ras: Blandras
Kön: Hane

Petunia vill gärna vara någons ständiga
följeslagare. Hon är mycket social och
tillgiven och trivs som bäst i människors
sällskap. Petunia tycker att det är väldigt
jobbigt att vara ensam. Hon klarar kor
tare stunder, men behöver ett hem där
hon får vara med mest hela tiden. Petu
nia bor mycket i ett av våra jourhem – läs
mer på sid 4.

”Rar och mjuk tjej
med motor”

Ålder: 2,5 år
Ras: Blandras
Kön: Tik

En pigg och glad kille som älskar långa
promenader och gärna leker med allt
och alla (med viss reservation för an
dra hanhundar). Han är visserligen glad,
men också ung, stor och stark och behö
ver därför en vänlig men bestämd hand.
Det är en fördel om Rambos nya familj
har viss hundvana sedan tidigare.

Sloki hamnade på Hundstallet eftersom
hon inte fungerade särskilt bra med an
dra hundar. Hon är en gullig tjej, pigg
och framåt ute och väldigt sällskaplig
inne. Hon fungerar nu mycket bättre vid
hundmöten men tycker fortfarande att
det är lite jobbigt. Sloki skulle må bäst
i ett stabilt men ändå aktivt hem. Hon
svarar mycket bra på all typ av träning.

Vill du veta mer om Petunia, Rambo eller Sloki? På www.hundstallet.se hittar du mer information om alla hundar som söker nya hem.

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2012
Åsa Ragnarsson, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
asa@farfromstandard.se
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com

Catherine Seton, suppleant
catherine.seton@telia.com
Bo Edoff, suppleant
bo.edoff@gmail.com

Willy Heyman,
valberedning sammankallande
willy.heyman@helteco.se
Leena Hurt,
intern revisor
Monica Hedberg,
extern revisor

Terese Neivelt Ericsson, suppleant
tess.september@gmail.com
Maria Pettersson, sekreterare
maria.pettersson@sbk.stockholm.se

Margite Nordenstam,
verksamhetschef
margite.nordenstam@hundstallet.se

Anette Nygårds, ledamot
anette.nygards@lowebrindfors.se

Carina Dahlros, kanslist
carina@hundstallet.se

Våra telefon- och
receptionstider
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