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Tascha, favorten som ingen ville ha
Tasha hittades lösspringande i en söderförort mitt i natten. När hon kom in till oss var hon väldigt
skygg. Killarna som arbetar på Hundstallet var hon extra rädd för. Hon slängde sig på rygg och
kissade ofta på sig av rädsla när de närmade sig. Hon var också väldigt strykrädd och beredd
på slag om man närmade sig för snabbt.
Text Jenny Kindberg Foto Zeljka

bland de volontärer som träffade
henne, alla ville promenera med
henne. Lika stor favorit blev hon
hos de Doggy Walkers som tar
hem hundar över helgerna och vi
hade ett par tre stycken familjer
som ivrigt frågade efter henne som
helghund.
Tascha blev mer och mer harmonisk för var dag som gick. Nu
började arbetet med att hitta ett
nytt hem till henne. Det skulle
visa sig vara en ganska långdragen
procedur…

Tascha.

Tascha är en American Staffordshireblandning på cirka ett år.
Hon kom in till Hundstallet på
Fiskartorpsvägen en kylig dag i
november 2004, vi uppskattade
hennes ålder till ungefär sex månader.
I början fick Tascha bara promenera med personalen så att vi lärde
känna henne ordentligt. Eftersom
ingen ägare hade hört sig av efter
åtta dagar begärde vi en överlåtelse
från polisen, kort efter det blev
hon vår hund och vi kunde börja
leta efter ett hem till henne. I
samband med det fick hon börja
promenera med våra volontärer,
Doggy Walkers. Då fick hon träffa
många olika människor och i och
med det lärde hon sig att det faktiskt
finns snälla människor.
Tascha blev snabbt en storfavorit

Alla som kände Tascha tyckte att
“ Hon kan väl inte vara så svår att
hitta ett hem till, så lugn och snäll
som hon är”. Tyvärr har hon dock
en sak emot sig, rasen. Det är i stort
sett ingen efterfrågan på denna typ
av hund som har fått mycket dåligt
rykte. Mycket på grund av att det
ofta är helt fel typ av människor
som skaffar rasen och av helt fel
anledning. Sedan har rasen inte fått
det bästa omnämnandet i media.
Det här gör att, även om man inte
har något problem med rastypen,
får man inte så sällan problem med
att folks fördomar avskräcker en del
intresserade.
Vi hittade inget hem till Tascha
så i februari när vi flyttade till nya
Hundstallet i Åkeshov fick hon följa
med.
Äntligen en dag dök Zeljka upp i
Taschas liv. Zeljka började hos oss
som Doggy Walker och gick ofta
ut med Tascha, hon blev helt kär
i denna underbara hund. Zeljka,

som också brukar erbjuda helghem,
började ta hem Tascha.
Allt gick perfekt och Zeljka fick
allt svårare att lämna tillbaka Tascha
efter helgerna.
Vi presenterade Tascha för några
olika hundintressenter men det blev
nej tack på grund av rasen. Zeljka
funderade mer och mer på att ta
över Tascha och efter lite pusslande
var alla förutsättningar för att ha
hund ordnade. Zeljka har nu tagit
över Tascha, som är med henne på
jobbet på dagarna. De trivs jättebra
tillsammans och nu ska de börja en
nybörjarkurs i lydnad bland andra i
samma ras kategori.
Vi som arbetar på Hundstallet
är mycket glada över att Tascha
äntligen fått ett nytt hem och önskar
Tascha och alla hennes raskompisar
ett långt och lyckligt liv!

I detta nummer:
Läs om veterinärkliniken på
Hundstallet, sidan 3.
Årsmötet, sista sidan.

Hundstallet är en ideell organisation som lever utan ekonomiska bidrag från samhället – vi är helt beroende av
ekonomiskt stöd från medkännande djurvänner. Välkommen att stödja oss som medlem, med gåvor, vårddygn,
donationer, sponsring eller i andra positiva former. Vi, och framförallt hundarna, tackar Dig uppriktigt för Ditt stöd!
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Ordföranden har ordet
Så har jag övertagit ordförandeklubban efter Willy Heyman och
jag får än en gång tacka för förtroendet att leda styrelsearbetet
i Svenska Hundskyddsföreningen.
Willy har under sina lite drygt
10 år i styrelsen gjort en enorm
insats. När han i mitten av 90-talet
klev in i styrelsearbetet, ville den
dåvarande styrelsen lägga ned
driften av hundstallsverksamheten.
Under tiden år 2000 – 2004 gav
de juridiska prövningarna avseende
vårt nya hundstall i Åkeshov upphov
till många sömnlösa timmar och
sist, men inte minst, har den mycket
intensiva byggperioden det senaste
året kommit att ta mycket av Willys
tid.
Men tidplanen hölls, byggkostnaderna var inom budget och vi har
fått ett fantastiskt nytt hundstall!
Vid sitt februarimöte beslutade
styrelsen att utse Willy till hedersledamot i Svenska Hundskyddsföreningen och det var en ära att få ge
Willy den uppskattningen för hans
insatser i föreningen.
Samtidigt med Willy lämnade
även Folke Söderberg styrelsen.
Folke valdes in speciellt med tanke
på de byggkunskaper som behövdes. Även Folke lämnar styrelsearbetet efter ett väl förrättat dagsverke.
Nu kommer dock varken Willy eller
Folke att lämna föreningsarbetet
helt då båda har lovat att hjälpa den
nyvalda styrelsen med frågor som
rör fastigheten.
Avslutningsvis fick Sandra Hultman ett utlandsarbete i höstas.
Hon hade precis hunnit komma in
i styrelsearbetet när hon valde att
pröva sina vingar på andra sidan
jordklotet.
Valberedningen gjorde ett bra
arbete och föreslog nyval av Isadora Söderberg, Ib Ahlén samt
Jan Lundblad, dem vill jag hälsa
välkomna till styrelsearbetet.
Våren har varit intensiv nu när
vi tagit Åkeshov i besittning. Den
7 mars klippte landshövding Mats
Hellström bandet vid invigningen av
det nya Hundstallet. Mats Hellström,
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som var ansvarigt stadsråd när den
nu gällande Djurskyddslagen antogs
av riksdagen, var mycket stolt och
nöjd över att få inviga Åkeshov
som så väl arbetar i den anda som
Djurskyddslagen anger.
Invigningen har inneburit ett stort
medieintresse med inslag i TV, radio
och press samt inte minst ett mycket
stort intresse från medlemmar,
allmänhet, med flera, att få komma
och titta på det nya Hundstallet.
Vi försöker efter bästa förmåga
ge utrymme för visningar av vårt
nya bo.
Svenska Hundskyddsföreningen
går nu in i en ny tid och vi i styrelsen
ska göra vårt bästa och arbeta för att
skyddet av våra hundar i Stockholm
fortsätter att utvecklas.
Jag önskar med dessa ord er alla en
trevlig och skön sommar!

... Fortsättning från sidan 3 ...

in där, och att varje vecka gå rond
hos inskrivna hundar. Åkeshovs
Djurklinik hjälper också Hundstallet
med alla rutinmässiga behandlingar
som vaccinationer. Dessutom finns
vi till hands om hundarna blir sjuka.
Kliniken har goda resurser för
kirurgi med modern narkosanläggning och vi kan utföra många olika
operationer, behandlingar och
undersökningar, bland annat analys
av blodprover.
När röntgen, större operationer
och resurskrävande behandlingar
behövs, remitteras djuren till Västerort Djursjukhus där vi behandlar
Hundstallets djur till en rabatterad
taxa. Vi överväger att köpa en bil
och ordna transportservice mellan
Åkeshovs Djurklinik och Västerort
Djursjukhus, om behov finns vid till
exempel vid röntgenundersökningar
och operationer.
Västerort Djursjukhus genomgår
omfattande förändringar med renovering och utökning av lokaler och
utrustning. Kompetens och kapacitet
har höjts genom anställning av flera
nya veterinärer. Tre av våra veterinärer innehar specialistkompetens
för sjukdomar hos hund och katt
och flera är under utbildning för
att bli specialister. Genom vårt nya
samarbete med Hundstallet kommer
denna kompetens att komma deras
inskrivna djur tillgodo.

Ulf Uddman
Foto Lars Lööv

Tack till
Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna

Telefon 08-650 11 42

som stöder Hundstallet
genom att utan kostnad
trycka denna tidning!

Veterinär Karin Söderquist och
djursjukvårdare Emma Peterson med en
springer spaniel på kliniken i Hundstallet.

Besök gärna vår webbplats: www.hundstallet.se

Veterinärklinik på nya Hundstallet
På kliniken finns ett utbud av
bra produkter, relaterade till veterinärvården, till försäljning. Det är
medicinska schampon, medel vid
tillfällig diarré och fodertillskott till
djur med ledsjukdomar respektive
hudsjukdomar. Dessutom säljer vi
kvalitetsfoder, inklusive medicinska
foder åt sjuka djur. Vissa foder bör
beställas i förväg, då vårt lager finns
på Västerort Djursjukhus.

Veterinär Mona Christiansen lyssnar på hunden Rambo.

Den 5 april öppnades den djurklinik som byggts i nya Hundstallet
i Åkeshov. Förutseende planerare insåg behovet av bra lokaler
för veterinärvård av Hundstallets djur, inklusive de katter som
kommer att finnas i byggnadens övervåning.
Text Jan Jevring, Chefveterinär och vd, Västerort Djursjukhus. Foto Lars Lööv

Lokalerna, som är ljusa och trevliga
med turkost kakel på väggarna,
består av undersökningsrum, operationsrum, disk- och sterilrum samt
kontor. I ett stall-rum med tre stora
burar och mindre lösa burar för
katter och småhundar, finns plats
för djur som behöver vårdas över
dagen eller vakna och vila efter en
operation.
Personalutrymmen, bland annat
lunchrum, delas med Hundstallets
personal, vilket ger möjligheter att
lära känna varandra och utveckla
ett bra samarbete.
Den nya kliniken heter Åkeshovs
Djurklinik och vi hälsar också allmänheten välkommen att få god
omvårdnad av sina djur. Efter en tid
av planering, inköp och montering
av medicinsk utrustning, tog vi
på Västerort Djursjukhus den fina
filialkliniken i drift i början av april.
Hund- och Kattstallar i Stockholm AB har tecknat avtal med
Västerort Djursjukhus om driften av
Åkeshovskliniken, som blir en filial
till vårt djursjukhus på Bromstensvägen i Spånga. Kliniken bemannas av djursjukhusets personal,

som kommer att arbeta på båda
anläggningarna, vilket borgar för en
god veterinärmedicinsk kvalitet.
Inledningsvis arbetar en veterinär
med en djursjukvårdare på kliniken
dagtid varje tisdag och torsdag, när
efterfrågan ökar kommer öppettiderna att utökas. Nu arbetar
veterinärerna Mona Christiansen
och Karin Söderqvist varsin dag i
veckan på Åkeshovskliniken och
djursjukvårdare Emma Peterson
arbetar där båda dagarna.

Genom helt ny telefoni och datautrustning, är Västerort Djursjukhus
och Åkeshovs Djurklinik sammankopplade “on line”. Filialkliniken
har inte eget telefonnummer utan
bara anknytningsnummer till växeln
vid djursjukhuset. Tidsbeställning tas
emot av personal vid djursjukhuset,
som vid behov kan koppla vidare
till Åkeshovskliniken.
Vårt datasystem “Trofast”, som
innehåller all data på djur-patienter
och ägare, kan både nås från datorerna på djursjukhuset och filialen.
Detta är en stor fördel eftersom alla
uppgifter, såsom medicinska journaler med mera, alltid finns tillgängliga
när vi remitterar patienter från
Åkeshovskliniken till djursjukhuset
för röntgen, större operationer och
annat.
I avtalet med Hundstallet ingår
att besiktiga alla hundar som skrivs

Personalen utanför Västerort Djursjukhus.

Besök gärna vår webbplats: www.hundstallet.se

... Fortsättning på sidan 2 ...

Foto Lars Lööv
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Mot Sherwoodskogen...
...Förlåt, Åkeshov.
Så, äntligen efter fyra års väntan
kunde vi börja förbereda oss för
flytten till nya Hundstallet. Med ivrig
förväntan sattes flyttkartong efter
flyttkartong ihop. Diskussionerna
var ljudliga när SLÄNGA kom på
tal! Försök föreställa er hur mycket
saker (skräp) man samlar på sig
under 77år! När vi hade fyllt de
förhållandevis få flyttkartongerna
med “bra att ha”-saker bar det i
väg!
De flesta av våra fyrbenta gäster
valde att åka kommunalt, som tur
var tog de med sig hundskötare,
praktikanter och några ur personalgruppen! Resten av gänget tog
plats i hjälpsamma Doggy-walkers
bilar. Väl på plats på Åkeshovs
Gårdsväg 10 började kaoset! En
normalt välstrukturerad personalgrupp uppförde sig som yra höns!
Alla sprang om varandra och letade
efter saker (eller varandra).

I vilken kartong la du kopplen?
Var är telefonerna? Har någon
sett mikron? De enda som verkade
ha något slags lugn var hundarna.
De hade anlänt till färdigbäddade,
mysinredda nya fräscha boxar,
försedda med egen rastgård med
egen lucka. Vilken lyx tänkte de två
Siberian Huskys som var inhysta för
tillfället. Till och med AmStaff-tiken
Märta, som normalt är en riktig
frysfis, stod länge ute och spanade
i sin trädgård innan hon nöjt gick
in och lade sig.
Alltså bara personalen som måste
vänjas in. De första promenaderna
gick sådär. Med egenhändigt ritade
kartor i händerna fick vissa hundar,
och hundskötare med för den delen,
gå mycket långa promenader.
Nu har det gått nästan tre
månader sedan flytten. Mikron
är fortfarande försvunnen, men
annars börjar saker och ting falla
på plats. Vårt nya hundstall är

stort, modernt och jättefint. Med
en härlig mix av både nytt och
“gamla hundstallsklenoder” från
Fiskartorpet har vi lyckats bevara
Hundstallets själ och hjärta. Varmt
välkomna på Öppet hus i höst!
Text Ulrika Ek, föräldraledig VC.

Årsmöte 2005
Föreningens årsmöte hölls den 20
april i Länsförsäkringars lokaler i
Stockholm, drygt 40 medlemmar
deltog. År 2004 har varit ett mycket
innehållsrikt år, främst med tanke på
starten av bygget av nya Hundstallet
i Åkeshov. Styrelsen kunde rapportera att projektet hållit tids-, och
budgetramarna, vilket säkert bidrog
till att genomgången och fastställandet av verksamhetsberättelsen
med balans- och resultaträkning
gick igenom utan frågor. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för 2004.
Valberedningens förslag till ledamöter i styrelse och revisorer fastställdes och till ny valberedning
valdes Willy Heyman, sammankallande, Carin Jämtin och Pekka
Olson.
Efter sedvanliga årsmöteshandlingar intog hundpsykolog Carina
Persson podiet för att tala om
problemhundar. Hon var inbjuden
av styrelsen med anledning av
Ginger Sundins motion om att
Barbro Börjesson, i programmet
Hundskolan i “Go’kväll” i TV2, lär
ut felaktiga dressyrmetoder.
Carinas föreläsning blev mycket
uppskattad och den efterföljande
debatten visade tydligt att vi hundälskare kan debattera detta ämne i
timmar och att det nog inte finns
något enkelt rätt eller fel.
Årsmötet avslutades med att personal och förtroendevalda förärades
blommor och tack för sina insatser
under det gångna året.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2005
Ulf Uddman, ordförande
Adress:
Tfn:
E-post:

Karlsborgsvägen 155
19533 Märsta
mobil 070 - 752 36 30
ulf.uddman@skk.se

Anna-Lena Danielsson, kassör
E-post: ald@swipnet.se
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Pekka Olson, ledamot
E-post: pekka.olson@agria.se
Lena Engen, ledamot
E-post: lena.engen@lrf.se
Ib Ahlen, ledamot
E-post: ib.ahlen@agria.se
Isadora Söderberg, ledamot
E-post: isadorasoderberg@hotmail.com
Jan Lundblad, ledamot
E-post: narratio@telia.com
Priya Sawhney, suppleant
E-post: priya.sawhney@teliasonera.com
Willy Heyman, valberedningens
sammmankallande
E-post: willy.heyman@helteco.se
Eva Olofsson Linder, ext revisor
Ulrika Ek, verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se
Jenny Kindberg, tf verksamhetschef
E-post: Jenny@hundstallet.se

Hundstallets Öppettider
Månd-fred 9-15
Tfn tid vardagar 9-15
Tfn tid helger 9-12
Övriga tider efter tidsbokning

Svenska Hundskyddsföreningens medlemsavgifter 2005
Ständig medlem: 2.000:Årsmedlem: 160:Vårddygn: 200:Postgiro: 90 05 57-0
Bankgiro: 5047-1028
Föreningensmedlemmar
den 31/3 2005 var det 2.703
varav 214 är ständiga medlemmar.
Sålda vårddygn år 2005: 261 st
Ansvarig utgivare:
Ulf Uddman, 070 - 752 36 30
Redaktion/produktion:
Annika Hjerpe, 073 - 903 31 09
Repro/tryck:
Bomastryck, Stockholm

Text Ulf Uddman

Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10, 168 38 Bromma.
Tel: 08 – 20 38 48, fax 08 - 10 04 26. E-post: info@hundstallet.se Webbplats: www.hundstallet.se

