
HELGHEMSANSÖKAN

Förnamn:

Efternamn:

Adress:

Postnr:

Ort:

Telefon/mobilnr:

E-postadress:

Hur bor du? (Stadsmiljö, lägenhet, trappor, hiss, hus)

Är ni fler i hushållet? (Ålder, antal)

Kommer hunden träffa barn? 

Barn 0-5 år:

Barn 5-10 år:

Tonåringar:

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

1

Födelseår:

Ansökan mailas in till ansokan_jourhem@hundstallet.se för Stockholm 
och info.syd@hundstallet.se för Skåne.



2

Hur kommer du resa med hunden? (Kommunalt/bil/promenera)

Har du egen hund? 

JA NEJ

Om JA , berätta så utförligt du kan om hunden/hundarna. (Kön/ras/ålder) 

Vilken hunderfarenhet har du? 

Har du erfarenhet av: 

Osäkra hundar? JA NEJ

Hundar som gör utfall? JA NEJ

Hundar som kampar i koppel? JA NEJ

Starka hundar som drar i koppel? JA NEJ
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Är du införstådd i att hunden du tar hem inte får lämnas ensam? 

JA NEJ

Hur löser du eventuella läkarbesök, handling av mat eller liknande? 

Under hur lång tid kan du ha hund och vilka perioder? 

Är du intresserad av att köpa hund så småningom? 

Kommer du kunna ha hund längre perioder än enbart på helger? (Beskriv 
när, var och hur länge)



Vad gör du om hunden du har hemma börjar skälla på en annan hund på 
promenad?  

Vad gör du om hunden du har hemma morrar mot dig, om den t.ex. har 
en leksak/tuggben?  

Kommer hunden få vara överallt i hemmet? (Exempelvis i sängen, i soffan?)

Har du någon förebild inom hundvärlden? Om ja, varför denna person?  

Vad får dig att vilja engagera dig som helghem hos Hundstallet? 

4
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Lämna 2 referenser med namn och telefonnummer: 
(Ingen släkting eller familjemedlem kan lämnas som referens). Obs! Glöm inte att hämta 
deras samtycke innan du skickar din ansökan.

Referens 1

Referens 2

Jag har läst informationen om helghem på Hundstallets hemsida:

JA NEJ

Övrig information:

Jag samtycker till att Hundstallet behandlar personuppgifter om mig 
och mina referenser i enlighet med nedanstående.

Samtycke enligt GDPR

De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, födelseår, telefon/mobilnum-
mer, adress och e-postadress. Vi kommer även att samla in och behandla dina referen-
sers namn och telefonnummer. Dessa ska ha gett sitt samtycke till dig innan du sänder 
in din intresseanmälan.

Uppgifterna kommer att behandlas och vara tillgänglig för behörig personal på 
Hundstallet. Detta är nödvändigt för drift av verksamheten.

Detta samtycke gäller tills det dras tillbaka från dig, vilket du gör genom att kontakta 
Hundstallet med din önskan antingen personligen, via post eller e-post.

Min ansökan till Hundstallet innebär att jag samtycker till att Hundstallet behandlar 
personuppgifter om mig och mina referenser i enlighet med ovanstående.
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