SVENSKA HUNDSKYDDSFÖRENINGENS MEDLEMSBLAD * NR 4 DEC 2006

147 vanvårdade och tilltufsade terriers
Tisdagen den 19 september sjöd det av energi på Åkehovs gårdsväg 10! Runt lunchtid
kom samtalet vi alla väntade på. Nackapolisen ringde och sade att nu var de på gång att
åka ut och börja hämta hundar. All tillgänglig personal, full veterinärstyrka, volontärer
och syskon till personalen var på plats för att ta emot de cirka 50 - 75 yorkshireterriers
som var på ingång från Värmdö kommun. Vi skurade, bäddade och förberedde oss så
noggrant det bara gick medan vi väntade.
Text Ulrika Ek
Foto Hundstallet

Några av de omhändertagna hundarn som nu får trygghet, omvårdnad och kärlek på Hundstallet.

Inte förrän vid 16-tiden kom nästa
samtal från polisen…
– Det är över 100 hundar… sade
en polis lite tveksamt, har ni något
tips på hur vi lättast transporterar
dem till er?
– Lastbil svarade vi. Använd er av
transportburar och kompostgaller.
Vid 19-tiden kom första lasset!
Vi fick en chock!
Man kan inte fatta hur mycket
hundar det egentligen var! Två

lastbilar fulla med hundar i olika
burar i lastutrymmet! Stanken var
olidlig, likaså ljudnivån. Min första
tanke var: “Herregud! Hur har de
överlevt detta!”

Överallt tittade små, toviga, smutsiga och mycket rädda hundar upp.
En del skrek, andra satt tysta, helt
apatiska, några bara irrade runt.
Situationen kändes fruktansvärd.
När poliserna talade om att hela

huset fortfarande var fullt av hundar
skickade jag med Jenny och Jessica
för att hjälpa till, så att vi skulle
få in hundarna innan natten blivit
morgon.
Lastbilarna återvände till Värmdö
för att fyllas på nytt och vi började
titta igenom de hundar som kommit
in. Vi började med att “grovsortera”,
tikar för sig och hanar för sig.
... Fortsättning på sidan 2 ...

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
Ibland överträffar verkligheten sagan! Har man sett Disneyfilmen
Pongo och de 101 dalmatinerna efter Dodie Smiths bok – The
hundred and one Dalmations – och samtidigt på nära håll följt
det tillslag som Värmdö kommun med polisens hjälp gjorde och
med omedelbar verkan omhändertog 147 yorkshireterriers och
taxar, varav flera var dräktiga tikar, är det lätt att dra paralleller.

På annan plats i tidningen kan
du läsa om allt det arbete som nu
läggs ned för att tillse att denna
högst extraordinära händelse får
ett lyckligt slut med alla hundar
omplacerade till nya och bra hem.
Jag ska därför redovisa en del av de
erfarenheter vi har fått om hur våra
myndigheter agerar.

Inom styrelsen för Hundskyddsföreningen har vi ett flertal tillfällen
riktat mycket stark kritik mot hur
olika myndigheter har skött djurskyddsärenden som rört hund.
Kritiken har såväl framförts direkt
till dem det berör som i skrivelser
och i media.
Och visst kan jag fråga mig,
både en och två gånger, varför det
skulle ta så lång tid i det aktuella
fallet med de 150 hundarna; men,
när väl samhället beslöt sig för att
agera har det mesta skötts på ett
oklanderligt och samtidigt väldigt
smidigt sätt.
Information har getts, svar har
kommit snabbt på uppkomna frågor
och, inte minst, juridiskt sett har
de regler som gäller i denna typ av
ärenden följts. Detta har inneburit
att överklaganden som gjorts från
den berörda personen snabbt har
kunnat avslås av länsrätten.
Vi som har varit involverade i
omhändertagandet på ett eller annat
sätt har alla mycket att lära oss av
hur samarbetet har fungerat, så att
vi smidigare kan handha liknande
fall i framtiden. Och tyvärr, liknande
fall kommer även att inträffa i
framtiden, det visar vår historia.
De senaste månaderna har
trycket från massmedia varit enormt
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stort. Självklart har det varit jättebra
eftersom det har visat upp vår
verksamhet, men samtidigt har det,
med 150 dvärghundar och 20-30
“vanliga” gäster, ibland känts för
mycket.

Jag vill avsluta med att önska alla
en riktigt god jul och gott nytt år
med en innerlig förhoppning om
att detta nyår kanske blir en start
till att börja tillämpa lagen som
förbjuder försäljning av smällare,
eller vad nu försäljarna har hittat på
för fantasinamn för de produkter
som skrämmer vetet ur människor
och djur.

PS. Som många vet beslöt vi att
ställa in det öppna huset den 23
september. Skälet, som nog de
flesta accepterar, var att vi tre dagar
innan tog emot de 150 vanvårdade
hundarna och bokstavligt talat hade
händerna fulla med hundar. Jag
önskar alla varmt välkomna till vårt
öppna hus i vår istället.

Ulf Uddman

... Fortsättning från sidan 1 ...

Därefter påbörjade veterinärerna sitt
oerhörda arbete med att besiktiga
och dokumentera hund för hund.
Den sista hunden kom in långt
efter midnatt. Alla i personalen var
helt slutkörda och chockade över
vad de just hade upplevt.

Sorgen och ilskan gick om vartannat hos var och en av oss natten
igenom. De frågor vi ställde oss
gång på gång var: “Hur kan man
bara göra så här? Hur har det
kunnat gå så långt?”
Det är frågor vi fortfarande söker
svar på nu när allt har börjat lägga
sig här på stallet. Det känns fullt
naturligt att det ligger en liten york
i var mans knä när vi jobbar. Alla
måste ju få sin dos av kärlek varje
dag!
Jag har anställt fyra nya hundskötare som uteslutande tar hand
om yorkshireterrierna med allt
vad det innebär av rengöring, koppelträning, badning, promenader
och främst: KÄRLEK!
Vi har börjat med att leta nya hem
och i dagsläget har ett trettiotal
påbörjat sin färd mot ett nytt,
tryggt, kärleksfullt liv. Några av
hundarna har vi varit tvungna att
avliva eftersom de var gamla eller
sjuka, samtidigt har det fötts en
fyra-fem kullar med nya valpar, livet
har sin gång helt enkelt.
Denna händelse har satt djupa
spår i själen hos alla oss som jobbar
på Hundstallet, men mitt i allt det
tragiska ser vi livet skymta fram! Det
kan vara i form av en svansviftning,
en hastig hoppfull blick, eller en
ljuvlig puss på kinden av en liten
rosa tunga.
Hoppet spirar i rastgårdar och
hundboxar!

För varje dag gör våra små vänner
framsteg! Skräcken i deras ögon
har börjat vändas till förväntan!
Livsgnistan börjar sakta men säkert
återvända. Men än återstår det

Besök gärna vår webbplats: www.hundstallet.se

De 147 yorkshireterriers som omhändertogs den 19 september börjar nu känna
livsglädje och deras framtid kommer att bli mycket ljusare än deras liv hittills har
varit. Hundstallet har påbörjat det mödosamma arbetet med att finna nya, goda
hem åt hundarna och det är många som är intresserade av att bli husse och matte.

... Fortsättning från sidan 2 ...

mycket jobb med att se till att
resterande, drygt hundra vovvar, får
ett nytt, bra, hem att komma till!
Jag vill passa på att tacka alla
som hjälpt oss med dessa hundar!
Utan er skulle vi aldrig ha klarat
av den första tiden så bra som vi
gjorde!
Och ett stort tack till er som
har skänkt foder, hundsaker och
pengar! Tack vare er kan vi ha extra
hundskötare anställda som ger dessa
hundar de bästa förutsättningar för
ett framtida lyckligt liv!
Alla hundar och all personal på
Hundstallet önskar alla en riktigt
God Jul och ett Gott nytt år!

Besök gärna vår webbplats: www.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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Vid adressändring kontakta:

PORTO
BETALT

Carina Dahlqvist
tfn: 687 47 74
mellan 9 och14 må-fre
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Ge bort vårddygn i julklapp!

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2006
Ulf Uddman, ordförande
Adress:
Tfn:
E-post:

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

Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Ingrid Hårdstedt, kassör
E-post: ingrid.hardstedt@stockholmvatten.se
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Lena Engen, ledamot
E-post: lena.engen@lrf.se
Ib Ahlen, ledamot
E-post: ib.ahlen@agria.se
Isadora Söderberg, suppleant
E-post: isadorasoderberg@hotmail.com

Om du vill ge någon ett, eller
flera, vårddygn i julklapp måste du
göra inbetalningen senast den 15
december.
Skriv ditt eget namn i fältet för
avsändare så skickar vi ett vårddygnsbevis hem till dig.
Ett vårddygn kostar 200 kronor.
Svenska Hundskyddsföreningens
postgironummer är 90 05 57-0.
Skriv namnet på den som ska få
vårddygnet i meddelandefältet så
att vi vet vems namn vi ska skriva
på vårddygnsbeviset, som du själv
får överlämna.

Tack till

Maria Pettersson, suppleant
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.se
Carina Malmberg, suppleant
E-post: carina.malmberg@naturvardsverket.se
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 Lindahl, 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 2006
Ständig medlem: 2.000:Årsmedlem: 160:Vårddygn: 200:Postgiro: 90 05 57-0
Bankgiro: 5047-1028
Föreningensmedlemmar
den 31/10 2006 var det 3.511
varav 205 är ständiga medlemmar.
Sålda vårddygn år 31/10 2006: 1.315

Turebergs Torg 1, 191 47 Sollentuna

Telefon 08-650 11 42

som stöder Hundstallet
genom att utan kostnad
trycka denna tidning!
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