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Rekordstort intresse för öppet hus!

Lördagen den 21 maj var det dags för Hundstallets vårtradition – Öppet hus.
I strålande sol minglade rekordmånga 1 600 besökare på Hundstallets gårdsplan för att umgås, fika och se mer av Hundstallets verksamhet.
Solen strålade, köerna ringlade långa
till korv- och fikaförsäljningen och i
gröngräset satt både stora och små
Hundstallssupportrar och njöt av vädret och sällskapet. Det är helt klart en
härlig syn när så många hundar och familjer samlas på ett och samma ställe.
Och det värmer riktigt extra mycket när
tidigare hundstallshundar kommer på
besök. Pigga, glada och älskade av sina
stolta ägare. Glädjeyran med pussar,
hoppande och skällande ville nästan
inte ta slut.
Bakom kulisserna
Många besökare var såklart nyfikna
på att få kika in bakom kulisserna på
Hundstallet. Som sig bör på ett öppet

hus, fick alla intresserade komma in
nanför grindarna och titta närmare på
boxar och rastgårdar där Hundstallshundarna har sina tillfälliga hem. Några
av våra omplaceringsklara hundar var
såklart där och många stannade till för
att få veta mer om en speciell individ
eller bara för att kela lite.
Djurpolis och klapphörna
Hundstallet har ett nära samarbete med
Polisen. Sedan drygt ett år tillbaka har
de stärkt djurskyddet ytterligare och
passade denna dag på att visa upp sin
djurskyddspolis. I klapphörnan strax intill huserade de allra yngsta besökarna
och fyra glada ”staffevalpar” som fick
massor med bus och gos.

Medlemskap och shopping
Öppet hus är också ett bra tillfälle att
bli medlem i Hundstallet, vilket många
blev, men ännu fler var de som lämnade in intresseanmälan för en omplaceringshund. I shoppinghörnan trängdes
alla de som var på jakt efter att fynda
koppel, matskålar, bäddar och annat
smått och gott. Dessutom var det premiär för Hundstallets alldeles nya och
egna produktkollektion med sittunderlag, midjeväska, vattenflaska, nyckelband och klicker.
För att lyckas med ett fungerande
öppet hus behövs många villiga medhjälpare. Tack vare vår alltid lika flitiga
personal, Blå stjärnan och våra andra
härliga volontärer, genomfördes dagen
med bravur.
Tack alla som kom på besök och
för att ni visar ert stöd!
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Äntligen Göteborg!
Det har under långt tid funnits ett
stort behov av ett Hundstall även i Göteborg. Efter gedigna efterforskningar
och två årsmötesbeslut är vi nu redo
att etablera oss även i Västra Götalandsregionen.
Vid senaste årsmötet tog Svenska
Hundskyddsföreningen sitt slutgiltiga
beslut om att utöka verksamheten till
fler platser i Sverige. Först ut blir Göteborg och Västra Götalandsregionen.
– Vi har bedömt, utifrån våra erfarenheter i Stockholm, att behovet kommer att vara en temporär omsorg av
mellan 250–400 hundar per år, berättar
Margite Guséus Nordenstam, Verksamhetschef för Hundstallet.

etablera flera Hundstall. Till att börja
med vill vi finnas i våra tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö,
förklarar Margite.
Med nybygge i färskt minne
Hundstallet har en hundraårig erfarenhet av att ta hand om utsatta hundar och har en nära och mycket bra
kontakt med polis och andra myndigheter. Eftersom det inte var alltför
länge sedan det byggdes nytt i Åkeshov finns också erfarenhet av att bygga och inreda nya lokaler/hundstallar.
Med dessa byggerfarenheter i färskt
minne finns alla förutsättningar för en
riktigt bra verksamhet med ändamålsenliga byggnader.

Göteborgs hundar behöver fristad
Söker mark i Göteborg
Liksom i Stockholm handlar det om hun- – Vi söker mark att bygga Hundstallet
dar som kommer att omhändertas som Göteborg eller varför inte Hundstallet
vanvårdsärende, eller på grund av sjuk- Västra Götaland med de bästa förutdom, dödsfall eller för att de har rymt sättningarna för våra fyrbenta vänner.
hemifrån. Oavsett,
Vi har börjat sondera
så behöver hun- Behovet kommer att vara en terrängen runtom Gödarna en fristad tills
teborg och hittat altertemporär omsorg av mellan
de återlämnas till
nativ som vi nu tittar
250–400 hundar per år.
tidigare ägare eller
på, säger Margite som
omplaceras till en
också vill betona sin
ny, även i Göteborgstrakten. Syftet är tacksamhet gentemot alla hjälpsamma
att, precis som i Stockholm, hjälpa po- medlemmar som tipsar om både tänklis och andra hjälporganisationer att ge bara platser och presumtiv personal.
omhändertagna hundar i Västra GötaDen befintliga personalen i Åkeshov
landsregionen en andra chans.
har stor kunskap och en lång erfaren– Med den långa erfarenhet vi be- het av sitt arbete och kommer att vara
sitter inom Hundstallet vill vi utöka vår djupt engagerade även i de nya Hundverksamhet, ta konceptet vidare och stallen.

Vår mission är att ge alla
hundar en andra chans och
det gäller naturligtvis alla
hundar i vårt avlånga land.

Vår idé är att Svenska Hund-

skyddsföreningen ska bli den
största Djurskyddsföreningen
i Sverige och då kan vi inte
stanna ens i de tre största städerna – hundar som behöver
en andra chans och vår hjälp,
finns överallt.

Varning!

Lämna aldrig hunden instängd i en bil
en sommardag. Med en utetemperatur på 20–22 grader stiger värmen
snabbt till 85 grader inne i bilen.
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Glad hundsommar önskar Hundstallet!

Hälsningar från Edward
Många har följt amstaffkorsningen Edwards långa vistelse och träning här
på Hundstallet och alla har vi undrat
om det verkligen skulle dyka upp en
passande familj. Det såg onekligen
mörkt ut för vårt vilda charmtroll, men
sedan några månader tillbaka har Edward faktiskt fått ett hem, en bästis
och stora vidder att springa av sig på.
Historien om Edward skulle egentligen kunna gälla vilken hund som helst
med lite knackig start på livet samt
brist på uppfostran och aktivering.
Nu råkar han vara en 60 cm hög och
32 kg tung amstaffkorsning, lägg lite
otur till det och livet kan tyvärr bli ganska krångligt.
Vanvårdsärende
När Edward kom till oss för första gången var han bara 5 veckor gammal. Han
kom in med sin mamma och sina syskon i ett vanvårdsärende och hade tyvärr inte fått någon bra start i livet. Vid
8 veckors ålder fick han ett eget hem,
men efter cirka 6 månader kunde och
orkade familjen inte ta hand om honom
längre. Han fick då komma tillbaka till
oss, fortfarande en lycklig kille och med
glimten i ögat, men nu som stor och
muskulös yngling i trotsåldern.
Edward hade många problem. Det
var till exempel svårt att möta cyklister
och bilar eftersom han reagerade starkt
och gjorde utfall. Edward tyckte dessutom att tillvaron på Hundstallet var
ganska tråkig och letade alltid efter nya
hyss, gärna någon pryl att finfördela.

Gav nästan upp
Men med mycket träning, vilken många
av er har följt på bloggen via Edwards träningsdagbok, så artade han sig och blev
en riktigt trevlig och lyhörd kille. Rasen,
storleken och hans stora behov av aktivering gjorde det ändå svårt för oss att hitta
ett lämpligt hem. När Edward började
närma sig ett års vistelse här på Hundstallet, vilket är det längsta en hund någonsin har bott hos oss, började vi nästan
att ge upp hoppet. Men… det var dags för
Edward att ha turen på sin sida.
Åker skoter
Sedan ett par månader bor Edward i Åre
tillsammans med en flock bestående av
fem andra hundar och några två-beningar. Han bor ute på landet och förutom de
vanliga promenaderna ägnar han sig åt
att åka skoter, skidor (i båda dessa fall
springer han bredvid, han har inte blivit
cirkushund) samt att leka med sina kamrater och självklart hitta på ett och annat
bus (annars vore han ju inte Edward).
Bästis med staffeflickan
Han har till och med fått en bästa vän,
en liten ”staffeflicka” som kommer från
Irland. De har verkligen funnit varandra
och leker, äter och sover ihop. Man skulle nästan vilja säga slutet gott allting
gott. Men historien om Edward slutar
såklart inte här, den har bara börjat…
Vi är lättade och glada över att ha
lyckats ge vår vän Edward en andra
chans och önskar honom och hans nya
familj all lycka i framtiden!

Sökes:

Filial till
Hundstallet
Hundstallet i Åkeshov behöver ytterligare ett stall i stockholmstrakten och söker nu mark och fastighet, gärna söder om staden.
Hundstallets lokaler i Åkeshov är
överfulla av hundar som behöver rehabilitering och nya hem. Det är delvis på grund av polisens arbete och
den nystartade hundenheten inom
citypolisen som antalet inkomna
hundar har ökat markant. Vi söker
nu därför mark, helst med fastighet
och gärna söderut. Vi har redan fått
goda kontakter med kommunerna
söder om Stockholm och några har
visat extra stort intresse av att börja
samarbeta med Hundstallet.
Vår ideella verksamhet (som
egentligen inte borde behövas) växer och vi måste inom kort dubblera
antalet hundboxar och hundgårdar.
Den tänkta fastigheten måste ligga
lika bra till som stallet i Åkeshov,
med närhet både till grönområden
och kommunikationer.
Margite Guséus Nordenstam,
verksamhetschef på Hundstallet
margite@hundstallet.se
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BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning
återsändes försändelsen till
Svenska Hundskyddsföreningen, Åkeshovs Gårdsväg 10,
168 38 Bromma

B
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PORTO
BETALT

Ordföranden har ordet
Jag vill tacka alla som kom till vårt öppna
hus 21 maj. Totalt räknade vi ihop drygt
1 600 besökare som besökte våra hundar
i deras temporära hem hos oss. Många
passade även på att besöka våra grannar Kattstallet som tillsammans med
Hässelby veterinärklinik visade upp sina
verksamheter som också finns i vårt hus
i Åkeshov. Samtidigt vill jag tacka för alla
gåvor som gavs till oss i form av både
prylar som ekonomiskt stöd.

Baron och Carl-Johan Boucht hade även
de avböjt omval i styrelsen efter flera
framgångsrika år i vår marknadsgrupp.
Jag vill samtidigt ta tillfället i akt att
framföra ett varmt tack till alla volontärer och personal för allas fantastiska
arbete och insatser i stort som smått,
men som sammantaget blir Hundskyddsföreningens fantastiska verksamhet som verkligen ger behövande
hundar en andra chans.

Nya i styrelsen
På årsmötet en månad tidigare, hade
jag förmånen att hälsa tre nya krafter
välkomna till styrelsen, Åsa Ragnarsson, Catherine Seton och Bo Edoff. Åsa
och Catherine kommer att i styrelsearbetet främst koncentrera sig på information och kommunikation och Bo
som är bosatt i Göteborgsregionen har
ett tydligt uppdrag att försöka finna en
etableringsplats för ett nytt hundstall i
Västra Götaland. Samtidigt vill jag tacka
för det arbete som Carina Malmberg under många år lagt ner i styrelsearbetet
och då inte minst i mässgruppen. Ann

75 hundar
Det syns nu på allvar att djurpolisen i
Stockholm har kommit igång med sitt
efterlängtade arbete. Samtidigt innebär
det att vårt stall nu i maj åter är fullt
över bredderna och vi har tvingats ansöka om ett utökat tillstånd att ha 75
hundar istället för 50 hundar i stallet.
För att temporärt lösa beläggningstopparna har vi även tecknat ett hyresavtal
med ett hundpensionat i Stockholmsområdet som hjälper oss att ta hand
om hundar i väntan på beslut om omplacering. Men vår huvudplanering är
att kunna utvidga hundstallet i Åkeshov

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2011
Anette Nygårds, ledamot
Ulf Uddman, ordförande
anette.nygards@lowebrindfors.se
070-752 36 30
ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
pekka.olson@agria.se
Tina MacLean, kassör
tina_grandma@hotmail.com
Ylva Darnald, sekreterare,
ylva@hundstallet.se

Åsa Ragnarsson, suppleant
asa@farfromstandard.se

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

Catherine Seton, suppleant
catherine.seton@telia.com

Eva Olofsson Linder,
extern revisor

Bo Edoff, suppleant
bo.edoff@gmail.com

Margite Nordenstam,
verksamhetschef
margite.nordenstam@hundstallet.se

Maria Pettersson, ledamot
maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Våra telefontider
Måndag–fredag 9–17
Lunchstängt alla dagar:
12.30–13.00
Tfn: 08-20 38 48

för att där kunna ta emot fler hundar
än vad vi idag har tillstånd till att göra.
Vi kommer inom kort uppvakta kommunen för att framföra vårt behov av
ytterligare mark.
Ha en skön sommar men se upp
med hundarna för sommarens faror i
form av olika bett från ormar och insekter liksom som stekheta dagar.

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

Ulf Uddman
Ordförande

Svenska Hundskyddsföreningens
medlemsavgifter 2011
Årsmedlem:
190:Ständig medlem:
2 500:Vårddygn:
200:Postgiro:
90 05 57-0
Bankgiro:
5047-1028
Ansvarig utgivare
Ulf Uddman
070-752 36 30
Webbansvarig
Elin Nilsson
elin.nilsson@formatfabriken.se
Repro/Tryck
Bomastryck, Stockholm

