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Med öpnna dörrar för en dag
Den gassande sol som strålade över Stockholm lördagen den 16e
maj förde mångas tankar till sommarsemester, bad, glass och paraplydrinkar. Men drygt 1 300 personer kände en starkare lust att
besöka Hundstallets öppna hus för att träffa jyckarna och personalen som jobbar här.
Två gånger om året öppnar Hundstallet
portarna till sin innersta kärna – platsen
där Hundstallshundarna bor i väntan på
nya hem.
– Vi gör detta allra främst för våra
medlemmars skull och alla de som på
olika sätt stöttar Hundstallet. Det är viktigt att visa vart donationerna går och
hur hundarnas tillvaro ser ut. Det ökar
förståelsen och förtroendet för vår verksamhet, säger Ulf Uddman, Hundstallets
ordförande.
Flödet av människor som passerar
entrén till hundstallsgården tycks aldrig
upphöra. Barnfamiljer, pensionärer och
ungdomar turas om att hälsa på de 30-tal
hundar som mer eller mindre hälsar gästerna välkomna från andra sidan stängslet.
Vissa hundar nosar nyfiket och tålmodigt
på de 1 300 händer som passerar. Andra
hundar skäller eller ylar när nyfikna ögon
glider förbi.

– Vi vet hur uppskattat det är att vi
öppnar portarna till Hundstallet. Samtidigt
tar vi störst hänsyn till hur hundarna hanterar en sådant stort mingelkalas. Faktum
är att det för en del hundar är en enorm
påfrestning att träffa så många nya ansikten på en och samma gång. Det märker vi
när dagen är slut och det anas tecken på
stress innanför burarna. Just därför har vi
beslutat att bara ha öppet hus två gånger
om året, säger Ulf Uddman.
I Kram&Klapphörnan är läget raka
motsatsen. Här ligger flera hundar på
rygg och njuter av varsina skaror barn
som öser kärlek och gos från fingertoppar till päls. Utanför den inhägnade
gruppkramen passar föräldrarna på att
lapa sol i gröngräset och njuta av en grillad korv från Hundstallets servering. Det
är en intensiv njutning – nästa tillfälle
ges ju inte förrän i höst.

Många ville se hur hundarna bor. ▲
Öppet hus tröttar ut den starkaste. ▼

Gemensamt Öppet hus för ▲
Hundstallet och Kattstallet.
Fler medlemmar behövs alltid. ►
Hundstallet visade upp sin fina bil. ▼

Fakta Hundstallets
Öppna hus 2009.05.16
•
•
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Antal besökare: 1 351 st
Antal nya medlemmar: 22 st

Man ska inte alltid döma hunden ▲
efter pälsen...
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Och vad tyckte några besökare om Öppet hus
Vad lockade dig till Hundstallets öppna hus?

Sofie

Fredrik

Agnes

– I början på år 2000 gjorde jag
praktik här. Jag älskar hundar, har en
labrador idag och kan tänka mig att
skaffa en till hund. S:t Bernardshunden
därinne fångade mitt intresse, men jag
har en sambo att övertala först och
främst.
Sofie Karlsson,
Vällingby
– Jag var nyfiken på att se Hundstallet från insidan och det ser bra
ut. Man blir ju oundvikligen berörd,
särskilt om man som jag har haft hund
tidigare. Staffordshireblandningen Jimbo
fastnade jag för, men min 3,5-åriga
dotter Agnes vill ha en liten hund och
tik. Vi kan i alla fall båda tänka oss en
Hundstallshund.
Fredrik och Agnes Nordahl,
Nockebyhov
– Det var dels för att min kompis som
tipsade mig, och dels för att jag sett
programmet ”Hitta hem”. Jag hade
gärna velat skaffa en hund, men min
fru är pälsallergiker. Därför passar jag
och min lille son Neo på att mätta vårt
begär här i ”Kram- & Klapphörnan”.
Babak Eblaghian,
Hässelby

– Jag kom hit för att jag eventuellt vill
skaffa hund framöver. Då kan jag tänka
mig att köpa en hundstallshund.
Ylva Landerfors,
Solna

Vad tror du har lockat så
många till Hundstallets
Öppna hus?
– Att det är strålande solsken är både
ett plus och minus. Vissa kanske tycker
det är en ypperlig dag att lära känna
Hundstallet lite bättre medan andra
väljer att njuta av solen på annat
håll. Jag tror att programmet ”Hitta
hem” har ökat kännedomen om vår
verksamhet. Man märker att många
vill hjälpa till genom att exempelvis
bli doggy walker. Sen har ju Kattstallet också öppet hus idag och vi blir ju
dragplåster åt varandra. Jag gissar att
omkring 1 500 personer totalt hittar hit
under dagen!
Susanne Gyllenslätt,
funktionär och med i Hundstallets
kommunikationsgrupp

Ylva

Babak

Susanne

Ordföranden har ordet

Tack för alla uppmuntrande ord vi fick
på ”Öppet Hus” den 16 maj och som
även skickats till oss per mejl och brev!
Att få möjlighet att visa vår verksamhet
i verkligheten är oerhört viktigt anser vi
från styrelse och personal samtidigt som
vi måste begränsa tiden och antal tillfällen för att inte störa våra gästande hundar för mycket. Det gäller även belastningen på vår personal med verksamhet
som mer indirekt påverkar omsorgen
om våra hundar. Missade du vårens Öppet Hus så får du en chans till söndagen
den 6 september.
Reaktionerna efter andra upplagan av
TV-serien ”Hitta hem” blev mera blandat
än första serien.

Hundstallsnytt_nr2_2009.indd 2

Vi har fått flera upprörda reaktioner
på de inslag som visade hundar som avlivades. Sedan många år tillbaka har vi i
styrelsen tagit en tydlig ställning i denna
nog så svåra etiska fråga om hur långt vi
ska gå för att rädda allvarligt sjuka hundar
eller hundar som vi bedömer som farliga
för människor och andra djur. Vi har ett
ansvar att även kunna avsluta en hunds
liv på ett värdigt och bra sätt. Till styrelsen får vi en redovisning på varje enskilt
fall för att fortlöpande kunna diskutera
vår policy och dess tillämpning. Det ska
också påpekas att det är många som ger

Ulf Uddman
oss stöd till hur vi hanterar denna svåra
etiska diskussion.
Jag hoppas att våren snart övergår i en
skön och härlig hundsommar för er alla!
Ulf Uddman
Ordförande
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Kattstallet
– våra närmaste grannar
Efter snart tjugo års tid av
insatser för vanvårdade och
övergivna katter har Rita Liland, verksamhetschef på Kattstallet i Åkeshov, kommit fram
till två betydande insikter som
präglar hennes arbete idag.
Den ena är att djurorganisationer bör samarbeta för att
åstadkomma större resultat
för djuren de värnar om. Den
andra är att katten fortfarande
är längst ner på rangskalan om
vad kommunen, polisen, allmänheten ska värna om.
När Kattstallet och Hundstallet hade ett
gemensamt öppet hus nyligen gynnade
de båda föreningarna varandra besöksmässigt. Bland den gästande allmänheten
var det flera som hade både ett hundoch kattintresse och donationer gavs åt
båda håll. Detta är ett konkret exempel
på hur djurorganisationer kan gå ihop
och nå en målgrupp med djurintresse
som gemensam nämnare.
– I Stockholm finns det två katthem
som vi samarbetar med, Solgläntan i Vallentuna och Stockholms katthem. De
har också avtal med polisen vilket betyder att vi alla har genomgått en kontroll
så att våra respektive organisationer till
exempel har tillräckligt antal folk som
sköter verksamheten, rätt mått på burarna, etc. Ringer polisen och berättar
om ett stort antal katter som behöver
omplaceras så finns det en gemensam
styrka att utnyttja, säger Rita Liland.
I början på 90-talet jobbade Rita Liland på SAS med ledarutveckling samti-

En trappa upp från Hundstallet ligger
Kattstallet.
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digt som hon på sin fritid arbetade för
Kattombuden - en förening som sedan
70-talet hade tagit hand om och omplacerat katter. Det var en utmanande tid.
– Medan katterna fullkomligt vällde
in kändes det som om vi saknade en
egentlig riktning och medel att komma
framåt. Det blev särskilt tydligt för mig
som hade vana i mitt yrke att jobba med
mål och strategier. Vi satsade därför på
att få ut mer information om vår verksamhet och skickade ut en inbjudan om
samarbete till andra djurorganisationer
såsom Djurens Rätt och Djurskyddet
Sverige. Svenska hundskyddsföreningen,
det vill säga Hundstallet var de enda som
svarade, säger Rita Liland.
Ett möte hölls där idéer om samarbete
diskuterades. Resultatet blev bland annat
att man bildade föreningen Stadskatten
år 2002 som idag driver Kattstallet.

Att finnas men inte att kosta

Rita Liland ser sig lyckligt lottad som
både kan arbeta med och för katter i sitt
yrke. Hon är inte ensam. På Kattstallet
finns det en heltidsanställd, två deltidsanställda och omkring 40 aktiva volontärer. Utöver den tillfredställande bedriften
att exempelvis ta hand om totalt 300
vanvårdade och övergivna katter årligen,
får de också uppleva en oerhört frustrerande sida av vardagen.
– Jag blir förargad bara av att tänka
på hur kommunerna i Stockholms län ser
på oss och hur polisen ibland bemöter
de som värnar om djuren. Kommunerna
tar gärna emot hjälp att omplacera katter från de hem som kommunerna tar
över. Dessutom bidrar vi med arbetsplatser för de som behöver arbetsträning.
Men att ge stöd tillbaka till oss i form
av bidrag, stort som smått, det kommer
inte på tal. Vi får gärna vara behjälpliga
men inte kosta ett endaste öre. Södertälje kommun däremot har en mer sund
inställning och betalar ut 120 000 per
år i bidrag till Södertälje Katthem, säger
Rita Liland.
Kattstallet har ett avtal med polisen.
Samarbetet håller på att ta form och det
finns mycket att ta tag i. Till exempel får
Rita Liland ofta höra folk berätta om hur
de blivit nonchalant bemötta av polisen
när de berättar om katter i behov av
omhändertagande. Många får höra att

Kattstallets verksamhetschef Rita Liland.

det finns viktigare saker att ta tag i än
djur i nöd.

En ekonomisk framförhållning på
endast ett par månader framåt

Viktigaste prioritet för Kattstallet just
nu är att få in pengar. I kassan finns idag
en buffert som räcker i högst två månader till de 73 katter som väntar på nya
hem.
– För att få in flera medlemmar och
bidrag anordnar vi öppet hus, olika kampanjer, gör utskick i kattregistret och har
förmånen att synas i serien ”Hitta hem”
och ”Rent Hus”. I jämförelse med Hundstallet är vi en ny ideell verksamhet vilket
betyder att vi inte har hunnit samla på
oss något kapital. Det är skakigt för både
katter och oss att verka i ett sådant sammanhang. Vi behöver alltid nya hem. På
Hundstallet finns pärmar med namn på
människor som vill köpa omplaceringshundar, på Kattstallet har vi pärmar med
katter som söker nya hem.

Vad kan DU göra för Kattstallet?
Besök Kattstallets webbplats
www.kattstallet.se och läs mer om
hur du kan stötta katterna. Här står
det mer om SMS-donation, medlemskap, fadderskap, volontärarbete,
jourhem, gåvogram och sponsorskap.
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BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma

B

SVERIGE

PORTO
BETALT

Vid adressändring kontakta:
Carina Dahlros
tfn: 08-687 47 74
kl 10–15, tis–fre
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Rädda överhettad hund!

Atjoo Atjoo
Prosit!
Några vanliga symtom hos allergiska
hundar:
• Snuva, nysningar, försämrat luktsinne

Vad kan man göra om man upptäcker att en hund, eller annat
djur, mår dåligt i en instängd bil
i stekhett solsken?
1. SMS:a bilens registreringsnummer till: 71456
och få namnet på bilägaren. Ring nummerupplysningen och be att bli kopplad till ägaren.
2. Kan du ana var bilägaren befinner sig? Om bilen exempelvis står parkerad utanför ett Ikeavaruhus eller Älvsjömässan kan du be informationsdisken ropa i högtalarna efter bilägaren.

• rethosta

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

• pipande andning
• hudmjäll, utslag och eksem
• smetigt klet i öronen
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Carina Malmberg, ledamot
E-post: carina.malmberg@tele2.se
Carl-Johan Boucht, ledamot
E-post: calle@boucht.eu

• klåda i ansikte, tassar, ljumskar och
armhålor

Maria Pettersson, suppleant		
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se

Mer information finns på:
www.apoteket.se

Ylva Darnald, suppleant
E-post: ylva@teamdesign.se
Thomas Ljungström, suppleant
E-post: thomas@texnoti.se
Willy Heyman, valbered. sammank.
E-post: willy.heyman@helteco.se
Eva Olofsson Linder, extern revisor

5 tips för fyrfota badkrukor

4. Vissa hundar kan tycka
att det är skönt med en
flytväst som ger extra
flytkraft. Dessutom har
västarna ofta handtag

Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Tina McLean, kassör
E-post: tina_grandma@hotmail.com

4. Är faran större än så bör man se till att man
har ett vittne som också kan bekräfta att djuret
är i fara. Då kan man handla i nöd (Brottsbalken
24:4) och slå sönder bilrutan, öppna dörren
och få ut djuret så snabbt som möjligt.

3. Finns det en hundkompis
som gillar att bada kan
det vara en god idé att
låta denne hjälpa till att
uppmuntra din hund att
våga kliva i.

Ulf Uddman, ordförande
Tfn: 070-752 36 30
E-post: ulf.uddman@skk.se

• ögonklåda, rinnande ögon, röda
ögonvitor

3. Kontakta polisen

1. Det bästa stället att börja
på är vid ett vattenbryn,
strandkant eller första
trappsteget i poolen.
Många hundar vågar mer
om även matte eller husse
långsamt kliver ut i det
grunda vattnet.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2009

så att du kan hjälpa till
att lyfta hunden om en
våg kommer eller om
hunden börjar simma åt
olämpligt håll.
2. Ta med dig hundens favoritleksak och uppmuntra
till lek genom att kasta
den i vattnet mellan dig
själv och hunden.
5. Sist men inte minst är det
bra att skölja av hundens
päls efter allt plaskande
och förhoppningsvis vällustigt simmande för att
få bort eventuella kemikalier eller bakterier.
Källa: www.hundsport.se

Ulrika Ek, verksamhetschef
E-post: ulrika.ek@hundstallet.se
Carina Dahlros, kanslist
E-post: carina@hundstallet.se

Våra telefontider är:
Måndag 9–12 och 14–17
Tisdag 9–17
Onsdag 9–15
Torsdag och fredag 9–17
Lunchstängt alla dagar 12.30–13.00
Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2009
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028

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