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3 frågor till…
insamlingsexperten

Hundförarkrönikan:
”Vi tar hand om
spillrorna av liv som
skulle kunnat vara bra”

Träningstips
för lyckade
hundmöten

Så kan DU hjälpa
en hundstallshund

Hundstallet
öppnar
upp portarna
Vi söker nya hem:
Nero, Bojka och Enya

TRÄNING

ger hundarna
en andra chans

Hundförarkrönikan

Bakom de flesta avlivningar
finns en oansvarig ägare
Hundarna som passerar Hundstallet
kan delas in i hittehundar, samhällsfarliga hundar, vanvårdade hundar
och privata omplaceringar. Vi ger varenda individ lika mycket kärlek och
omvårdnad – det tummar vi inte på.
Jag tänkte här berätta lite mer om så
kallade ”samhällsfarliga hundar”.
I många fall där en hund bitit någon, så
vet vi ganska tidigt hur det kommer att
sluta. Polisen bedömer dem ofta som
olämpliga att släppa ut i samhället
igen och hunden får sluta sina dagar
här hos oss. Vi pratar ofta om oansvariga ägare när det gäller dessa hundar. Många har låtit hunden springa
vind för våg och ställa till otyg, vissa
har haft hunden som ett vapen och så
finns det de som helt enkelt inte klarar
av att hantera sin hund, men har kvar
den ändå.

Kalendarium
Här kan du träffa Hundstallet.

2012

15 september, kl 11–14
Öppet hus på Hundstallet,
Åkeshov i Stockholm
15–16 december
Stockholm Hundmässa,
Stockholmsmässan i Stockholm
Tipsa gärna om evenemang
där du vill att Hundstallet
ska medverka!

Hundstallets 3 främsta
sponsorer är:

Anna och lilla Flora (inte hunden i texten).

I dagsläget sitter det just en sådan hund
här på stallet. En som var i väldigt dåVarje gång det tas ett beslut om avliv- ligt skick när han kom in och därför fick
ning är vi med hunden in i det sista följa med mig hem och sova i min säng.
och ofta blir man arg och förtvivlad Leka på min tomt och vara med bara
över att det måste sluta så. Det är inte mig. Den hunden är världens raraste
och skulle så kunnat vara
den oansvariga ägai samhället, om han hade
ren som sitter med
”Det är vi som tagit hand
hamnat rätt från början.
hundens huvud i
knät och väntar på om och gosat med hun- Men med tanke på vad
han har gjort och hur han
den slutgiltiga vilan.
den och det är vi som
bitit, är det nu en omöjligDet är inte den oanhet. Det gör mig fruktanssvariga ägaren som
sitter med hunden när
värt ont att veta att när
går ut med hunden
den slutar andas”
ni läser detta så kommer
och pysslar och gohans liv troligtvis vara slut
sar under den sista
tiden. Det är inte den oansvariga äga- och detta enkom på grund av en ägare
ren som måste ha den där klumpen som inte tagit sitt ansvar och därmed
i halsen när dagen slutligen är kom- lyckats med konststycket att få en anmen och hunden ska få somna in. Det nars trevlig hund att bli klassad som en
är vi som promenerar med hunden, samhällsfara. Jag vet i alla fall att den
det är vi som tar hand om och gosar dag han skall få somna så kommer jag
med den och det är vi som sitter med vara där och se till att han får göra det
hunden när den slutar andas. Det är tillsammans med mig.
våra tårar som trillar och det är vi som
Anna,
går hem från jobbet, nedstämda och
hundförare och skötselansvarig
ledsna.
Omslagbild:
Nova, en träningsvillig tjej som söker nytt hem.
Läs mer om henne på hundstallet.se.
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T-shirts

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

OBS! Ändrade telefonoch receptionstider
Ring eller besök oss
vardagar mellan kl 9.00–15.30.

Ordföranden har ordet

Namnjustering och viktiga gåvor
Jag vill informera er om att vi på årsmötet i april tog beslut om att ändra
föreningens namn till ”Hundstallet
– Svenska Hundskyddsföreningen”.
Tidigare hette vi enbart Svenska Hundskyddsföreningen. Förändringen är orsakad av att vi i allt större utsträckning
använder namnet ”Hundstallet” i all
vår externa kommunikation och inte
minst när vi sinsemellan pratar om vår
verksamhet. Det andra viktiga skälet
är att vi inte av strikt formella juridiska
skäl ska förlora gåvor genom till exempel testamenten, för att givaren angivit Hundstallet som gåvomottagare
och inte använt det formella namnet.
Genom namnändringen hoppas vi att
denna risk ska vara eliminerad.

Vi finns tack vare frivilliga gåvor
Vad gäller gåvor och andra former av
ekonomiskt stöd så är det nödvändigt
att påminna om detta ofta. Vi får inga
offentliga bidrag för vår verksamhet,
för att årligen ge de numera bortåt
500 hundarna en andra chans. Det
kräver pengar, pengar och pengar för
att betala personal, veterinärvård och
kostnader som är förenat med omsorgen om hundarna. Därför har vi valt att
lyfta just insamling lite extra i detta
nummer.
Jag hoppas att ni får njuta av en fin
sensommar och höst, gärna i skog och
mark med en fyrbent vän. Vill också
säga varmt välkommen till Hundstallets
öppna hus den 15 september.

Ulf Uddman, Ordförande

Hundstallets
årsmöte
– resumé
Den 24 april höll Svenska Hundskyddsföreningen årsmöte på Åkeshovs slott.
Mötet bekräftade att den allra viktigaste
uppgiften är att tillgodose en god vård
till verksamhetens gästande hundar.
Det finns inga planerade förändringar
utan hundverksamheten rullar på.
Styrelsen ska arbeta vidare med att:
• Öka kapaciteten i Stockholm genom
en temporär lösning på cirka fem år,
diskussioner förs om plats på Ekerö.
• Öka kapaciteten i Stockholm genom
att utöka hundstallet i Åkeshov, som
alltid kommer att vara föreningens
huvudanläggning. Diskussioner förs
med Stockholms stad.

Facebook

• Etablera ett hundstall i Göteborg,
• Öka insamling och synlighet.
• Förbättra IT-stödet i verksamheten,
både för hundhållningen och för
medlemshantering.

stallet framför Svenska Hundskyddsföreningen, ”Hundstallet – Svenska
Hundskyddsföreningen”. Det togs också
beslut om höjning av medlemsavgiften, från 190 kr/år till 225 kr/år. Gäller
från 2013.

Mötet tog beslut om att ändra föreningens namn genom att lägga till Hund-

Protokollet kan läsas i sin helhet på
http://hundstallet.se/om-oss/arsmote/

13 279

gillar oss på Facebook.
Gör
det du
också!

Kontrollerad verksamhet
Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, då vi
innehar så kallade 90-konton. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Vi följer FRII:s kvalitetskod som syftar till att göra det överskådligt för alla intresserade
hur vi arbetar för att garantera
att förtroende och pengar förvaltas på bästa sätt.
NR 2–3, SEPTEMBER 2012 SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD

Ett ”riktigt” öppet hus
Veterinärbesiktning, matdags, pälsvård och träning. För första
gången kunde Hundstallets öppna hus vara riktigt öppet och visa
hur det dagliga arbetet på Hundstallet ser ut.
Den 5 maj var det dags för ännu ett
öppet hus hos Hundstallet i Åkeshov.
Den här gången stod ovanligt många
dörrar öppna.
– Hittills har vi kunnat visa upp
boxar och rastgårdar, men det stora
intresset för verksamheten och vardagen på stallet har gjort att vi ville ge
besökare chansen att se mer, berättar
Hundstallets verksamhetschef Margite
Nordenstam.
Enorma mängder mat
För första gången var det därför möjligt att besöka Hundstallets egen veterinärklinik där man visade upp hur
en besiktning av nyinkommen hund
går till. I matrummet stod en hel dags
ranson med mat uppställd och många
förvånades över den mängd foder som
faktiskt går åt. I badrummet tvättades
hundar och såväl utrustning som pälsvård visades upp.

Träningstips och djurpolis
Det är alltid ett stort intresse kring hur
hundförarna jobbar med hundarna. Därför gavs också chansen att prata med
Hundstallets hundförare och instruktörer, som delade med sig av träningstips
och erfarenheter. Likaså gällde djurpolisen, vilka alltid väcker stort engagemang med sina berättelser från en tuff
verklighet. Glädjande nog var det flera
besökare som passade på att lämna in
intresseanmälan för en hund och antalet doggywalk-aspiranter ökade också.

Korv åt alla.

Som vanligt fylldes gårdsplanen
av hundvänner. Även djurpolisen fanns på plats.

Entrén till Hundstallet.
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Tack för alla gåvor som kom in till Hundstallet under dagen.

Det kom stora hundar...

...och små hundar.

En titt i inneboxarna.

Kli på magen i Klapphörnan.
Många matskålar blir det.

Nästa öppet hus:

15 september
kl 11–14
Välkommen in!
Funderar du på att skaffa hund
eller vill du bli jourhem?
Kom och prata med oss och
fyll i en intresseanmälan!
Alla hundar behöver pälsvård – mer eller mindre.
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Träning ger hundarna en andra chans
Så här tränar du bort de vanligaste problemen
Helen är problemhundsexpert och
hundpedagogikansvarig på Hundstallet. Hon har 17 års erfarenhet av problembeteende hos hundar och jobbar med de allra svåraste fallen samt
ansvarar för att alla hundar får rätt
träning. Här får du Helens bästa träningstips på de vanligaste problemen.

hunden verkligen vill ha (vad älskar din
hund över allt annat?) Var kreativ!
I princip så finns det inga omöjliga
fall, när det gäller hundmöten. Det gäller bara att hitta rätt metod, rätt belöning. Allt funkar inte på alla hundar, så
du måste prova sig fram.

Det kan låta väldigt enkelt, och ibland
är det så. Men ofta kräver det många,
många timmars träning och framstegen kommer i små, små doser. Erfarenheten är dock den att de flesta
hundar går att träna till önskat beteende. På Hundstallet är det kärnan i
verksamheten, att träna och rehabilitera hundarna, så att de blir redo att
flytta hem till en ny familj.

Problem:
Svårt att vara ensam

Problem:
Utfall vid hundmöten

Ett sträckt koppel och stressad ägare förvärrar
alltid problemen.

Orsak: Hunden beter sig aggressivt,
men i de allra flesta fall grundar sig
det här beteendet i osäkerhet. Först var
hunden kanske glad men osäker vid
hundmöten, men så har det gått över
styr och hunden har inte fått lära sig
hur den ska bete sig. En hund som gör
kraftiga utfall har tyvärr förlorat förtroendet för att ägaren kommer lösa situationen och tar på sig rollen att ”skrämma iväg” hotet.
Vanligt fel: Det största felet hundägare
gör när de vill få sin hund att sluta göra
utfall, är att tillrättavisa – utan att det

Enya finns just nu på Hundstallet. Hon hade
tidigare stora problem vid hundmöten, men
har nu tränats till att vid hundmöten vända sig
mot sin förare. På så vis slipper hon bli uppstressad. Här belönas hon för rätt beteende.

leder någon vart. Om du ska korrigera
en hund, så måste korrigeringen gå igenom, det måste ge den reaktion du var
ute efter. I annat fall gör du bara hunden immun mot dina korrigeringar, och
du kommer nästa gång få dra lite mer
i kopplet eller ropa lite högre. Ett annat
fel är att missa att belöna reaktionen
på korrigeringen, det vill säga om du
petar till hunden för att den ska sluta
titta på en annan hund, och den tar en
snabb blick på dig, så måste du belöna
direkt! Annars kommer den aldrig lära
sig att det var just detta du var ute.
Lösning: Träna på att läsa av hunden så
att du hinner ”bryta i tid”. När hunden
har fixerat blicken och börjat skälla på
den andra hunden är det ofta för sent.
Du måste bryta fixeringen precis innan
det oönskade beteende startar, helst
genom att locka på uppmärksamheten.
Det kan till exempel vara ett ljud, en
försiktig petning i sidan. Helt avgörande
är att du hinner belöna hunden så fort
du fått den reaktion du ville ha. I det
här fallet var det att hunden skulle titta
på dig. Belöningen ska vara något som
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Den lilla valpen ska inte behöva vara ensam
första månaden, men sedan måste träningen börja. Försiktigt och ett steg i taget.

Orsak: Hundar är flockdjur och de flesta
behöver tränas på att vara ensamma.
En understimulerad och uttråkad hund
uppskattar sällan att bli lämnad ensam
utan ger utlopp för sin frustration på inredningen.
Vanligt fel: Det är väldigt gulligt med
den lilla valpen som följer med dig
överallt, till och med in i duschen. Det
är ok i en månad, kanske två, men sedan måste avståndet öka.
Lösning: De hundar som kommer till
Hundstallet är ofta traumatiserade kring
ensamlämnandet och vi får backa bandet ordentligt. Innan själva ”ensamträningen” kan börja, måste vi kunna klä
på oss och skramla med nycklar ”som
om att man är på väg ut”, utan att hunden blir uppstressad. Blir den stressad
redan där, så är det dömt att misslyckas
med att lämna den ensam. Därefter får

kan du nu börja stänga en dörr mellan dig och hunden. Börja med några
sekunder och öka på tiden efterhand.
Kom ihåg – belöna när hunden är lugn.
Blir det bakslag – backa i träningen.

Problem: Vaktar maten

Nova finns på Hundstallet och letar ny familj.
Hon har inga problem med att vara ensam,
men är mycket träningsvillig och med på allt.
Här fick hon därför visa hur ensamhetsträning
kan gå till.

man ta det steg för steg. Det gäller både
valp och vuxen hund.
• Om hunden följer efter dig vart du
än går i hemmet, så är risken stor att
den upplever bara dig och inte hemmet, som tryggt. Den dag hunden
kan ligga avslappnat kvar i sin bädd
när du rör dig från rum till rum har
du en mycket bättre förutsättning att
påbörja hundens ensamträning.
• Börja med att få hunden att sluta följa
efter dig i hemmet hela tiden. Ta något steg emot hunden och markera
med handen genom att peka åt vilket
håll du vill att hunden ska gå åt, samtidigt som du lägger in ett mjukt nej
eller knäpper med fingrarna för att få
lite mer effekt. Så fort hunden tar ett
steg bort i från dig, belönas den omedelbart med din röst eller en godis
som kastas bort från dig.
• Skapa en trygg, egen plats ”korgen”
för hunden att hänvisa till.
• Sätt upp en grind eller ett kompostgaller i en dörrpost. Träna på att vara
på var sin sida – belöna den lugna
hunden.
• Öka på svårighetsgraden genom att
lägga en filt över grinden/gallret.
Först på halva, sedan mer och mer.
• Börja lämna ”ditt” rum. Först bara
genom att gå ut och sedan in igen –
öka på tiden du är borta.
• Om hunden är bekväm med detta

Att vakta maten är ett naturligt beteende. Men
det kan ställa till problem, så stoppa det i tid.

Orsak: Att vakta sin mat, ligger i hundens gener och är ett ”naturligt” beteende. En varg som inte vaktar sin mat
får gå hungrig. Problemet är att vi har
svårt att leva tillsammans med hundar
som blir opålitliga när det serveras mat.
Vaktandet kan också eskalera från att
gälla maten och benet till leksakerna,
rummet och ibland hela hemmet.
Vanligt fel: Byteshandel är en metod
som kan fungera – OM den utförs korrekt.
Vid en byteshandel måste hunden alltid
uppleva det du har att erbjuda som något mycket bättre än vad den redan har.
Annars är risken att vaktbeteendet förstärks eftersom hundens upplevelse blir
att ”mäniskor alltid är ute efter det som
är mitt – det är bäst att vara på sin vakt”.
Lösning: Det finns olika sätt att träna,
beroende på hur stora problemen är.
Kärnan i träningen går ut på att du är
en tillgång – du kan alltid leverera godare grejer än det som finns i matskålen, alltså finns det ingen anledning att
vakta den tråkiga matskålen.
• Minska hotet av att du är ute efter
att ta hundens mat genom att när
hunden äter, gå förbi och släpp ner
godsaker lite då och då.
• Om hunden morrar vid sin matskål, bli
inte arg, det förvärrar bara situationen.

På Hundstallet används ofta ”klicker” för att
kunna belöna i rätt tid. Hundstallshunden
Totte (läs mer om honom på hemsidan)väljer
gärna Helens belöning framför matskålen.

• En mycket vaktande hund kan man
prova att klickerträna genom att ge
hunden ett klick och att slänga till en
godbit varje gång man kommer in i
rummet där hunden äter.
• Om hunden får tag på något som den
absolut inte får äta, tänk då på att alltid flytta hunden ifrån maten och inte
maten ifrån hunden. Då upplever den
inte lika starkt att du snor bytet.
OBS! Om du har en vuxen hund som
vaktar maten, speciellt av en större ras
– ta kontakt med hundinstruktör för att
få hjälp. Problemet går att lösa, men
det kan bli farligt om man tränar fel.

Helen, hundpedagogikansvarig på Hundstallet.
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3 frågor till…
insamlingsexperten
Madeleine Hedenius är insamlingsexpert med bakgrund från bland annat Världsnaturfonden WWF. Under
hösten kommer hon att stödja Hundstallets insamlingsarbete med målet
att sprida budskapet och öka engagemanget för verksamheten.
Varför vill du jobba med just Hundstallet?
Jag älskar hundar och vill gärna hjälpa
Hundstallet att samla in pengar till utsatta hundar. Jag tycker Hundstallet är
spännande och det finns potential att
samla in mera pengar eftersom det
finns mycket att vidareutveckla beträffande insamlingen.

”En månadsgåva ger Hundstallet
möjlighet att säkra och planera
verksamheten på längre sikt”

Vad kan jag som medlem göra för
att hjälpa till att samla in pengar till
Hundstallet?
Vi känner alla hundälskare i vår närhet
– på jobbet och privat – både hundägare
och de som gärna vill ha en hund. Säkert vill dessa stödja Hundstallets viktiga verksamhet. Så hjälp till att sprida
budskapet att man kan stödja Hundstallets verksamhet genom att bli månadsgivare och medlem – eller skänka
en gåva. Använd Facebook för att visa
att du värnar Hundstallets verksamhet.
Har du en hemsida – länka till Hundstallets hemsida.

Madeleine Hedenius.

Vilket är det bästa sättet att stödja
Hundstallet (och även andra ideella
organisationer)?
Det bästa är att stödja verksamheten
regelbundet, till exempel via månads-

gåvor och autogiro. En månadsgåva ger
Hundstallet möjlighet att säkra och planera verksamheten på längre sikt, vilket i sin tur leder till att fler hundar kan
få en andra chans.

HJÄLP!

Det är svårt att be om hjälp
– speciellt om du är hund. Hundstallet för därför hundarnas talan och behovet av hjälp är stort.
Hundstallet kan bedriva sin verksamhet
tack vare alla ideella krafter och frivilliga gåvor. De senaste åren har antalet
hundar ökat stort. De är dessutom mer
sjuka och vanvårdade, vilket leder till
dyrare veterinärvård och många, många
fler timmars träning. Det kostar pengar.
Vi ber därför om hjälp med att hitta
nya hem till hundarna och att samla in
ekonomiska medel för de ökande kostnaderna för veterinärvård, mediciner
och träning av problembeteenden.
Hundstallshundarna behöver din
hjälp. Så här kan DU stödja oss:
• Medlem
Bli årsmedlem eller ständig medlem.
Eller varför inte ge bort ett medlem-

skap? Kontakta oss eller betala ditt medlemskap på www.
hundstallet.se. Det kostar bara
225 kr per år.
• Autogiro
Oavsett om pengen är liten eller stor så är autogiro en stor
trygghet för verksamheten –
det gör att vi vet ungefär hur
mycket pengar som kommer
in varje månad.
• Doggywalker
50–70 hundar ska motioneras och aktiveras tre gånger
varje dag. Det kräver många
raska och frivilliga promenadvolontärer, så kallade doggywalkers. Är du intresserad av
att ge hundarna motion och En doggywalker på promenad.
aktivering? Anmäl dig till en
introduktion för doggywalkers. Vi har att hjälpa till med de lite svårare och
just nu ett stort antal frivilliga, men är större hundarna är du välkommen att
du mycket hundvan och kan tänka dig höra av dig.
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#

Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.
Datum

Betalningsmottagare

Betalare

Namn*

Namn*

Fullständig adress *

Fullständig adress

Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningen
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 BROMMA
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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Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma

• Helghem/jourhem
För att vi ska få veta mer om hur hundarna fungerar i hemmiljö och för att
de ibland ska få en paus från livet på
stallet, kan erfarna doggywalkers ta
med en hund hem över helgen.
• Aktieutdelning
Privatpersoner och fåmansbolag kan
skattefritt skänka sina aktieutdelningar
till Hundstallet. Om du har dina aktier
hos en bank eller annan kapitalförvaltare så kan du göra Svenska Hundskyddsföreningen till mottagare (”rättighetshavare”).

• SMS-gåva
S M S : a
”HUND”
till
72980, så skänker du 100 kronor
till Hundstallet.
SMS:a ”HUND50”
till 72980, så skänker du 50 kronor till
Hundstallet.

Johnny, en av Hundstallets hundar, njuter av soffmys i ett jourhem.

ten har därför under alla år varit en
mycket betydelsefull inkomstkälla för
vår verksamhet. Har du frågor kring
förfarandet eller specifika önskemål,
kontakta gärna vår verksamhetschef
Margite Nordenstam margite@hundstallet.se eller ordförande Ulf Uddman
ulf.uddman@skk.se.

• Donationer
Vi tar gärna emot gåvor av olika slag.
Det kan vara allt från ett ben, koppel
eller foder till ett ekonomiskt bidrag. På
vårt PlusGirokonto 90 05 57-0, kan du
alltid sätta in en valfri gåva.

• Sponsor
Via vårt sponsorprogram kan
företag göra en viktig insats
för Hundstallet, samtidigt
som det gynnar egna varumärket.

• Testamente
För många människor har hunden varit
bästa vännen. Intäkter från testamen-

• Köp en Hundstallshund
Just nu behöver vi hjälp med att hitta
nya hem, då vi har många hundar som

har bott hos oss i över 100 dagar. Stallmiljön är väldigt speciell och vi har
alltid som målsättning att omplacera
hundarna inom 30 dagar. Just de här
hundarna har krävt mycket träning för
att må bra – men nu är det dags att
hitta nya familjer.

Vill du skänka en extra
slant till Hundstallet?
PlusGirokonto: 90 05 57-0

Går du eller någon du känner, i tankarna på att skaffa en hund. Kontakta först
Hundstallet – kanske är det här den nya
familjemedlemmen finns?
Kanske kan du inte skänka mer pengar
eller ta emot en hund. Men du kan alltid sprida budskapet vidare till vänner
och bekanta.

TACK för din insats, liten som stor!
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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

”En charmig bjässe
som längtar efter
egen gårdsplan”

”En kompis för både löparrundan och soffgoset”

”Letar efter trygg
familj som uppskattar
lite bus”

Nero

Enya

Bojka

Ålder: ca 3 år
Ras: Blandras
Kön: Hane

Ålder: 2 år
Ras: Dobermann
Kön: Tik

Ålder: 1,5 år
Ras: Blandras
Kön: Hane

Här har vi en trivsam kille som för det
mesta är glad och lugn. Nero vill allra
helst ha ett hem med en stor gård där
han kan strosa omkring eftersom han
trivs bäst utomhus. Han promenerar
gärna, men storleken och hans coola
mentalitet gör att han avstår långa joggingrundor. Nero är stor och stark och
kräver en ägare som klarar av att hålla
emot om det behövs.

Enya fick en tuff start i livet och kom till
Hundstallet som överstressad och okontaktbar. Men efter 6 månaders intensiv
och framgångsrik träning är hon redo för
ett nytt hem. Enya är numera en glad
tjej som längtar efter aktivering och mysiga stunder i soffan – hon fullkomligt
kastar sig i famnen på dem hon känner.
Enya älskar att vara med ute och springa
och kan bli en perfekt löparkompis.

Bojka är en underbar kille som söker
ett tryggt hem med mycket kärlek. Han
vill alltid vara till lags och uppskattar en
mjuk, men tydlig förare. Bojka kan vara
lite försiktig mot nya män, men när han
känner sig trygg visar han gärna sin busiga och spralliga sida. Bojka lämnades
in som en privat omplacering. Han passar perfekt för aktiviteter så som sök
och lydnad.

Vill du veta mer om Nero, Enya eller Bojka? På www.hundstallet.se hittar du mer information om alla hundar som söker nya hem.

Hndstallet – 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
Ring eller besök oss
vardagar mellan
kl 9.00–15.30

Lunchstängt alla dagar:
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48
Mejl
info@hundstallet.se

Adress
Åkeshovs Gårdsväg 10
168 38 Bromma
Webbplats
www.hundstallet.se

Vid adressändring
Carina Dahlros
Tfn: 08-687 47 74 (kl 10–15, tis–fre)
Vi finns på Facebook
www.facebook.com/Hundstallet
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