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I  SIFFROR

TACK FÖR ERT ENGAGEMANG 2020!
Året 2020 kommer gå till historien som ett år när få saker var som vanligt. Ett år som 
även påverkade Hundstallet på fler sätt än ett. Vi är därför mycket tacksamma för ert 
engagemang för hundarna och för att ni fortsätter göra det möjligt för oss att hjälpa 
hundar i nöd.

Under denna speciella tid har vi tyvärr inte kunnat anordna Öppet Hus eller Julmarknad 
där vi haft möjlighet att träffa er. Vi har istället satsat mer på att skapa närhet och ge 
en inblick i vår vardag i våra sociala medier och på vår hemsida. Följ oss gärna om du 
inte redan gör det!

En av de stora glädjeämnena för året var att drömmen om ett tredje hundstall är ett 
steg närmare. Under 2021 kommer bygget av Hundstallet Väst påbörjas och målet är 
att öppna dörrarna våren 2022. Under 2020 fick vi det glädjande beskedet att vi är en 
av de utvalda samarbetsparterna till Länsstyrelsen i Västra Götaland och vi är mer än 
redo att göra skillnad för hundarna även i väst. 

159
HUNDAR SOM FÅTT 
EN ANDRA CHANS
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HUNDAR SOM 

PASSERAT VÅRA 
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18 301
MOTTAGNA MAIL
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Veterinärbesök 

genomfördes under Fri 
Vet-dagen 4 oktober

4
TV-inslag har 

Hundstallet medverkat i

198 650
Följare på Facebook. Snart 

är vi 200 000!

119 028
Följare på Instagram. Hur 

många är vi 2021?

1 824
Nya årsmedlemar
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63 000
KG MAT HAR GÅTT ÅT
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VÅRDDYGN

252
Följare på LinkedIn

1
Bygglov för vårt 

tredje hundstall i 
Alingsås !

1 000
Och åter tusen tack till alla 
som på något sätt stöttat 

hundarna!



159
Omplacerade 

hundar

Vi är några av dem som fick en andra chans 2020!

Vilda & Tindra Teddy Texas

Sky Lexi Atos

Ändrade familjeförhållanden, djurskyddsärenden, 
hittehundar och dödsfall, bara några av skälen till 
att 356 hundar hamnade på Hundstallet under 
2020.

Tack vare de gåvor som allmänhet och företag 
skänkt till förmån för dessa hundar har vi kunnat 
hjälpa dem med över 13 000 stalldygn, i väntan på 
deras ägare eller deras andra chans. 

Av de hundar som överlåtits till Hundstallet har 159 
hundar fått sin andra chans hos nya familjer.

Tess Maggan Atlas



FLASH
Våren hade börjat skifta till sommar när Flash lastades ur bilen framför dörrarna på 
Hundstallet i Åkeshov. Mager, skygg och ovan vid ljuden från tunnelbanan undrade han 
säkert vart han hade kommit efter att ha levt större delen av sitt liv i en rastgård med 
andra hundar.  Flash upptäckte snart att människor inte är så tokiga och att få dra är 
det han är född till. Det var tydligt för oss att han behövde få komma till ett hem där 
han skulle få göra det han älskar. 
Ett år. Vi följde honom på alla Hundstallets kanaler i ett år. Det var något speciellt med honom och vi kunde 
bara inte hjälpa att hjärtat knep åt lite extra så fort hans namn nämndes eller en bild på honom dök upp 
någonstans. Han var ett återkommande samtalsämne här hemma och vi fick hela tiden påminna oss om att vi 
inte kunde ge honom allt han behöver.

”

”
Ibland tar det tid för oss att hitta det rätta hemmet. I vissa fall är det där perfekta 
hemmet inte redo. För Flash tog det ungeför ett år tills det där rätta hemmet 
kontaktade oss, och det var inte vilket hem som helst! Idag bor Flash i ett hem 
som ger honom allt han behöver och lite till. Tillsammans med sin husse får han 
köra drag i skogarna och hemma busar han med kompisarna Ziwa och föredetta 
hundstallshunden Hero som många av er säkert känner igen.  Vissa hem är värda att 
vänta på! 

Läs mer om Flash och andra hundar som fått en andra chans på vår hemsida under 
Månadens hund!



Tack!

2021
Ett stormigt år är till ända och vi hoppas 
innerligt att 2021 kommer med stabilitet 
och lugn. För oss på Hundstallet kommer 
vardagen att fortsätta som den alltid 
gör. Hundar som ska promeneras, 
veterinärbesök, utfodring, kramar och 
pussar som ska delas ut till våra gäster 
och såklart det fortsatta arbetet med att 
ge hundarna en andra chans. 

2021 är även ett år då bygget av 
Hundstallet Väst startar på riktigt. Vi är så 
peppade! Är ni? 

Följ vår fortsatta resa i våra sociala medier! 

Leo

Julian

För oss är det omöjligt att tacka er nog. 
Alla ni som på ett eller annat sätt har 
stöttat hundarna under det gångna året. 

Våra fantastiska jour- och helghem som 
varit ovärdeliga för hundarna under 2020. 
Våra volontärer som vi snart hoppas få 
möjligheten att välkomna tillbaka.

Våra sponsorer som har bidragit 
till hundarnas välmående och vår 
verksamhet. 

Alla givare och företag som väljer att 
skänka gåvor, stora som små, till förmån 
för hundarna. 

Tusen tack för att ni gör vårt arbete möjligt 
och för att ni ger hundarna en andra 
chans! 


