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Hummingbirds
– Hundstallets nya reklambyrå
Sedan sommaren har en nystart av Hundstallets
kommunikationsarbete skett och framöver kommer alla medlemmar kunna se vad detta arbete
lett fram till. I allt från annonser, medlemstidning
till ny grafisk profil med ny logotyp. Och till vår
hjälp har vi haft reklambyrån Hummingbirds.

VI HAR NÅGON
SOM VÄNTAR
PÅ DIG.

HUNDSTALLET.se

Annons över ett uppslag i tidskriften Lathunden.
–Vi på Hummingbirds vill ta vårt sociala
ansvar och arbetar därför kontinuerligt
med ideella uppdragsgivare, säger Clas
Vingård, VD och delägare i reklambyrån
Hummingbirds, som sedan sommaren
arbetar pro bono (utan kostnad) för
Hundstallet. Det ställer krav på Hundstallet som uppdragsgivare att arbeta med
en byrå som två gånger röstats fram som
Sveriges bästa byrå av kunderna. Vi på
Hundstallet måste vara mycket tydliga
med var vi står, vad vi står för och vart
vi är på väg som organisation för att ge
Hummingbirds en kommunikationsplattform att bygga på. Och det betydde att
styrelsen fick hemläxa vid första mötet!

Clas Vingård motiverar varför byrån
valde att arbeta för Hundstallet så här:
–Då ett av våra tidigare samarbeten
nyligen hade avslutats sökte vi efter nya
utmaningar. Hundstallet, som tidigare fått
arbeta mycket i motvind, kändes som en
lämplig kandidat att ge vårt stöd till. Vi
tycker att Hundstallet bedriver en viktig verksamhet som räddar livet på dem
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som inte kan föra sin egen talan och som
tvingats lida på grund av andras dumhet.
Att det blev Hundstallet beror också på
ett hundintresse hos teamet och att många
av medarbetarna i Hummingbirds är tidigare hundägare, även om kontorshunden
Stella, en glad flatcoated retriever, just nu är
den enda hunden som finns med i bilden.

Behov av nytändning

Hundstallet har samtidigt sett ett behov
av att revitalisera sin kommunikation, såväl
till innehåll som till uttryck. Den nya webbplatsen var första steget. Arbetet innebär
också en modernisering av Hundstallets
grafiska profil, inklusive vår logotyp. Många
nya möjligheter för insamlingsverksamheten har tillkommit i dag som en innovativ
byrå kan hjälpa oss realisera. Under hösten har en grupp i styrelsen formulerat
grunderna för Hundstallets identitet som
Hummingbirds förklarat att de kan bygga
vidare på. I dag har arbetet kommit igång
och börjar producera resultat.
–Utmaningen för oss på Hummingbirds är att hitta rätt känsla och tonalitet. Vi har fått en jättebra plattform att
arbeta vidare på. Nu ska vi arbeta fram
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ett långsiktigt spår som vi ska hålla oss
till, såväl när vi utvecklar den grafiska
profilen, som i olika aktiviteter. Även om
vi vänder oss till olika målgrupper via
varierande kanaler ska vi hålla oss nära
det spåret, förklarar Clas Vingård.

Studiebesök i vår verklighet

Hela Hummingbirds Hundstallsteam har
fått en presentation av Hundstallet av
verksamhetsledaren Ulrika Ek, och en
rundtur bland hundarna för att förstå
hur vi arbetar och vilka typer av hundar
som vi tar hand om. Clas Vingård:
–Hundstallets personal som försöker
rädda dessa utsatta hundar gör det med
beundransvärd vilja, passion och realism.
Det skall bli mycket spännande att se vad
vårt relativt nya samarbete kommer att
leda oss, men vi är övertygade om att
det blir en fantastiskt givande resa.
Vi kan bara hålla med om detta och
hoppas att den gemensamma resan blir
lång. Pregnansen i de annonser som hittills tagits fram lovar redan mycket gott
för framtiden. Vi ser framför oss ett
Hundstall som ännu fler känner till, uppskattar och vill hjälpa och stödja.

Letar du efter den perfekta julklappen?
Ett vårddygn för 200 kronor motsvarar snittkostnaden för att ha en hund på
Hundstallet under ett dygn. Inräknat är veterinärvård, omsorg, foder, hyra etc. Din
gåva öronmärks till en specifik hund och detta innebär att du kan få information om
just ”din” hund via vår webbplats eller genom att ringa till Hundstallet.
Och så här gör du. Gå in på www.hundstallet.se och gå in under rubriken Stöd
oss. Där hittar du all information du behöver. Det går också bra att ringa direkt till
Hundstallet och få hjäp, 08-20 38 48.
God Jul från oss på Hundstallet!
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Ordföranden har ordet
2009 börjar närma sig sitt slut. I år har
antalet hundar som vi gett ett temporärt
hem varit rekordstort och antalet vårddygn (en hund per dygn) kommer att
överstiga de flesta tidigare år med bortåt
50 procent. Ett rekordår för Hundstallet
skulle vid en första blick vara detsamma
som ett stort misslyckande vad avser
djurskyddet för hundar. Men bakom
årets kraftiga ökning har kan vi dock
se effekten av att samhällets djurtillsyn
har blivit snabbare och förhoppningsvis
effektivare. Flera av de fall vi har omhändertaget handlar om dålig hundhållning
under ett flertal år där tidigare brister
från samhället nu sakta men säkert börjar åtgärdas.
Inom styrelsen har vi, med start i augusti, på allvar börjat diskuterat Svenska
Hundskyddsföreningens uppdrag i Sverige. Som jag kan bedöma idag, i skrivande stund, så kommer vi från styrelsen komma tillbaka till årsmötet med en
begäran om att bredda vårt geografiska

område där vi bedriver en aktiv insats
genom att ge hundar som behöver temporärt skydd. I klartext så vill vi titta
på förutsättningar för en etablering av
ytterligare hundstall i till exempel Göteborg och Malmö.
Våra grannar i Åkeshov, Stadskatten,
har 2009 haft ett rekordår vad gäller antalet omhändertagna katter. Däremot har
föreningens ekonomi mycket allvarligt
skadats genom att det stöd Stadskatten
tidigare år fått från Svenska Djurskyddsföreningen och Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen helt upphört från att
tidigare ha gett ett årligt verksamhetsstöd på 600 000 kronor per år. Hur det
går för kattverksamheten i Åkeshov är
för närvarande mycket ovisst.
Önskar alla en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År och varför inte ge bort
några vårddygn nu till helgerna till nära
och kära och samtidigt stödja vår verksamhet!
Ulf Uddman, Ordförande

HUNDSTALLET BEHÖVS

– vår enkät ger beröm och vägledning
I somras gick Hundstallet ut med en enkät till ca 250 personer som mejlat in till
kompis@hundstallet.se. Enligt enkätsvaren får vi högt betyg på bl a professionalism, ansvarskänsla och uppföljning av
omplacerade hundar, och de som svarat har också uppfattat att vi fyller ett
behov som inte sköts av någon annan.
Svarsfrekvensen var över 60 procent.
Respondenterna tycker att Hundstallet sköter sig väl även i andra avseenden.
Vi får höga betyg för vår beredskap att
handla snabbt och vår förmåga att lösa
problem i samband med omplaceringar
av hundar. Att vi till största delen fungerar på frivilliga bidrag utdrygat med
arvoden från myndigheter har man väl
klart för sig, medan det inte är lika självklart för dem som svarat att Hundstallet
är ekonomiskt stabilt.
De flesta tycker att Hundstallet borde
utvidga sitt arbete till orter utanför Stockholm, antingen i egen regi eller i samarbe-
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te med andra organisationer. Man vill ha
fler volontärplatser, och dessutom tycker
många att Hundstallet ska gå utanför sin
kärnverksamhet och erbjuda hundrelaterade kurser och utbildningar.
Bland olika stödformer föredrar de
flesta medlemsavgift, men man kan
också tänka sig att köpa vårddygn och
ge andra engångsbidrag. När det gäller
formen för betalningen får Plusgiro och
internetbank många röster. Det finns ett
bra stöd för den kommande autogirolösningen, och flera nämner testamente
som en tänkbar bidragsform.
Vi ser på och mellan raderna i svaren
att våra respondenter är drivna av empati. Man vill ta en hund från hundstallet,
inte för att den är billig, utan för att man
vill hjälpa en hund som haft det svårt.
Man föredrar att ge bidrag till organisationer som drivs av medkänsla snarare än
en mer abstrakt idé.
Vi har fått ungefär lika många svar av
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Hem sökes!

Till Hundstallet kom sex vättskrämda
Tervuerene. Dessa hundar omhändertogs av polisen då de tillbringat större
delen av livet i en bil.
Att packa ihop så många hundar på
ett så litet utrymme innebär en enorm
stress. Att hundarna dessutom var mycket
understimulerade gjorde inte saken bättre.
Dessa hundar hade inte fått någon social träning, uppfostran eller hantering,
så de var mer eller mindre vättskrämda
för både personal och allt annat som
rörde sig eller lät.
Det räckte med att vi skulle sätta på
en vattenslang så flydde de in i väggar
och gjorde allt för att komma undan det
ovana ljudet. För att inte tala om de första promenaderna, som mest bestod av
hundar som flydde ut i kopplets längd
för att komma undan föraren.
Nu har det gått två månader sedan
dessa små ängsliga själar satte sina tassar på Hundstallet och nu är de äntligen
redo för att flytta. De har vant sig att
gå ordentligt i koppel, de har fått sina
rutiner och lärt sig att olika människor
tar i dem och hanterar dem. De är fortfarande ängsliga i nya situationer men
nu mera tyr de sig helt och hållet till
den som håller i kopplet, tillskillnad mot
för två månader sedan.
”kompisar” av alla åldrar, medan kvinnorna
dominerar bland dem. Flertalet är redan
hundägare, och ca hälften är medlemmar i Svenska Hundskyddsföreningen. De
flesta har fått kännedom om Hundstallet
genom TV, tätt följt av bekanta och internet. TV4 och programserien ”Hitta Hem”
har uppenbarligen spelat en stor roll för
att göra Hundstallet känt.
Hundstallet vill tacka alla som besvarat
enkäten, och också alla dem som erbjudit
sig att vara med i fokusgrupper. När vi
står inför avgörande frågor om framtiden
har vi där en resurs att vända oss till!
Undersökningsresultatet ligger också
som en pdf på vår webbplats.
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Hundstallet behövs
mer än någonsin!

Öppet hus på
Hundstallet

Jag har precis gått min morgonrunda
ute i stallarna och konstaterat att vi har
en box ledig.
Det är fullt hus kan man nog säga. I
slutet av september ansökte jag om ett
så kallat utökad tillstånd av antalet intagna hundar, vilket betyder att vi under
en begränsad tid, oftast 6 månader, får
ha fler hundar uppstallade än vad vår
normala maxgräns för fastigheten tillåter.
Detta gör man via Länsstyrelsen.
Under hela hösten har det formligen rasat in hundar, främst vanvårdade,
till oss. Detta år har småhundar varit de
överrepresenterade.
Här på Hundstallet brukar man kunna
följa baksidan av olika hundtrender som
lite nu och då dyker upp i samhället.
Ni kommer väl ihåg De 101 Dalmatinerna… Ja vi fick in fler prickiga hundar
än vanligt följande vår. För att inte tala
om hela kamphundseländet som ständigt pågår med missförstådda vovvar
som har små, rädda/tuffa killar i andra
ändan av kopplet…
Och nu har Chihuahuas, olika typer
av blandningar mellan dessa och även lite
andra små, söta, olyckliga, magra, sjuka,
smutsiga vovvar skjutsats hit av polisen.
Alla grovt eftersatta och vanvårdade.
Det som känns extra jobbigt i dessa
fall är att det många gånger handlar om
att ”föda” upp hundar för att sedan sälja
dem så dyrt man bara förmår på exempelvis Blocket. Ibland går dessa så kallade
”uppfödningar” överstyr och allmänheten larmar polis och länsstyrelse som
finner misären.
Totala antalet hundar som kommer
till Hundstallet har ökat och då är det

är jag pluggade i Linköping
bodde jag på samma korridor
som en kille som heter Martin.
Han byggde modellflygplan. Martin var
verkligen en hängiven modellbyggare.
Själv har jag aldrig varit särskilt intresserad av modellflygplan. Ändå kom jag
att tänka på Martin i söndags när jag
var på öppet hus på Hundstallet. Jag
kände igen hans blick. Den där speciella
blicken som människor får när de är
passionerade och brinner för det de
gör, när de får dela med sig av sitt intresse och kunnande till andra. Träffar
de dessutom likasinnade så kan det ibland för en utomstående vara svårt att
få en syl i vädret. Jag tror att ni förstår
vad jag menar ;-). Det fanns gott om
passionerade människor på Hundstallet
i söndags.
Jag hade tänkt besöka öppet hus för
att titta på hundarna. Det visade sig att
jag tittade mest på människor. Och så
tjuvlyssnade jag lite på de samtal som
pågick runtomkring mig. På min näthinna på vägen hem hade jag naturligtvis bedjande hundögon som ropade ”ta
hand om mig”. Ni vet den där blicken
som bryter ner de sista argumenten till
varför man inte skulle skaffa en hund,
eller kanske en till. Men mitt starkaste
intryck från öppet hus var trots allt
blickarna på de hängivna människorna
som var där. Och att ha lyssnat på de
engagerade samtalen mellan människor
som brinner för sina fyrbenta vänner.
Människor med massor av kunskap
och massor av kärlek som man vill dela
med sig av. Människor som insett att
man får mycket tillbaka genom att ge.
Det är så fascinerande med människor
med glöd! Om jag blir ett modellplan i
nästa liv vill jag bo hos Martin och om
jag får fyra tassar, dreglar och tycker
om att nosa andra i skrevet vill jag bo
hos någon av er!
Roger Lif

av alla typer, inte bara små. När värden
där ute blir tuffare så märks det direkt
här inne...
Snart närmar vi oss juletider. En förväntan och glädje för de flesta av oss med
familj och kärlek i fokus. Tyvärr så är det
också den tid på året då många människor
mår som sämst och våra stallar fylls alltid
av olyckliga hundar som kanske mist sin
husse eller blivit utslängd i kylan för att
någon inte längre orkar…
Vi har alltid full personalstyrka och
jourberedskap i dessa tider för de hundar som behöver oss. Många som kommer in får också följa med oss i personalen hem över nätterna för att mildra
deras ångest en smula.
Önskan att kunna hjälpa mer ökar.
Frustrationen av att inte räcka till infinner sig alltid som ett brev på posten.
Kanske för att man själv går hem och
kramar på lyckliga barn, mätta hundar
och bortskämda katter.
Hundstallet har sedan ett antal år sålt
vårddygn. Ett vårddygn är ett öronmärkt
dygn för en specifik hund som du betalar för. Du ger alltså en av våra vovvar
tak över huvudet i form av en slant i
ett dygn.
Detta är en fantastisk möjlighet att
kunna ge bort ”tak över huvudet” till
några som verkligen behöver det.
Stöd våra vovvar du också, ge bort
några vårddygn i Jul. Hundstallshundarna behöver er!
Vi önskar er alla en riktig GOD JUL
och en smällfri Nyårsafton!
Massor med kramar från
Ulrika Ek med personal!

N

Höstens öppna hus gick av stapel den 6
september och var som vanligt välbesökt.
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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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VEHO BIL sponsrar
ny Hundstallsbil
Glada miner över lag syntes i höstrusket på Hundstallet när
VD Jan Bergh från Veho Bil AB presenterade den nya skåpbilen
som ställs till Hundstallets förfogande. Det är en Mercedes
Vito 111 CDI, som anpassats till Hundstallets speciella behov
och utrustats för djurtransporter.
–Vi sökte något mer långsiktigt att
stödja. Hundstallets verksamhet känns
inte bara i hjärtat – ni gör en bra, ideell
samhällsinsats. Verksamhetschef Ulrika
Ek är glad för den ökade kapaciteten.
–Nu har vi äntligen möjlighet att
sköta alla hämtningar och veterinärtransporter utan att det kör ihop sig,
och hinner också med fler utställningar
där bilen behövs.
När Jan Bergh parkerade bilen utanför Hundstallets entré var det många nyfikna och glada hundskötare och doggy
walkers som gjorde sig vägarna förbi för
en första titt på den nya bilen. Extra bra
tyckte de att det var med det stora lastutrymmet och att det finns plats för två
passagerare bredvid föraren i framsätet,
som just då var upptaget av Jans treåriga
Irish softcoated wheaten terrier Molly.
Bilen har specialutrustats för djurtransporter med ventilation, brandsläckare och förstärkt luftkonditionering för
att det ska finnas en möjlighet att hålla
temperaturen nere i lastutrymmet. En
komfortvägg har installerats som avskil-

jare mellan förarhytten och lastutrymmet, väggar och dörrar har klätts in
med skivor, och en speciellt tålig durk
med isolering har lagts in. Hundburarna
sponsras helt och hållet av Robust, och
grafiken på bilen av Intergraphix dekor
och design.
Den glada dekoren på bilen med texten ”Vi har någon som väntar på dig.”
fångar mångas blickar.
–Bara på vägen från Segeltorp till
Hundstallet var det många som tutade
och visade tummen upp, och på macken frågade en man hur man kan stödja
Hundstallet, berättade Jan Bergh. Det
visar att många liksom jag tycker att
Hundstallet gör en bra insats. Nu ska vi
också sätta dit numret till Hundstallets
90-konto på bilen. Det är många som sitter i trafiken och ser numret och kanske
får en impuls till en donation.
–Vi vill vara en ”good corporate citizen”, en god samhällsmedborgare som
företag och göra en insats. Hundstallet
blir en bra långsiktig partner till oss, säger Jan Bergh.

Svenska Hundskyddsföreningens styrelse 2009
Ulf Uddman, ordförande
Tfn: 070-752 36 30
E-post: ulf.uddman@skk.se
Pekka Olson, vice ordförande
E-post: pekka.olson@agria.se
Tina McLean, kassör
E-post: tina_grandma@hotmail.com
Christina Helén, sekreterare
E-post: carleric.helen@bredband.net
Carina Malmberg, ledamot
E-post: carina.malmberg@tele2.se
Carl-Johan Boucht, ledamot
E-post: calle@boucht.eu
Maria Pettersson, suppleant		
E-post: maria.pettersson@sbk.stockholm.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
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

Glada miner när Ulrika Ek, verksamhetschef på Hundstallet, tog emot det nya bilen
från Jan Bergh,VD på Veho Bil AB.
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