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God Jul kära läsare!

Hör av Er till oss!
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Med Svenska Kennelklubben (SKK) har vi ett nära samarbete när det gäller IDEtt nytt inslag i utbildningsfår utvisa.
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inkomna katter – registrera dem hos SKK. På detta sätt höjer ni kattens status,
och
gör det möjligt att spåra och tvinga ägarna att ta ansvar för sin katt.

Kattvännerna Köping
...är 10.000kr och de andra priserna
är på 5.000kr vardera. Priset är inte
till för att täcka upp hål i budgeten,
utan till för att belöna det fina arbetet som personalen utför på djurhemmen 365 dagar om året. En utflykt, ett restaurangbesök eller något
annat som personalen bestämmer.
Gotland, Köping och Kottecentralen hade turen detta år, är det er tur
nästa år?
Till de djurhem som deltagit
i ID-registreringskampanjen detta år
kommer vi att fördela ca 180 000kr.
Fördelningen har tyvärr blivit försenad, då viss oklarhet råder beträffande statistiken, men vi lovar att dessa
medel skall finnas tillgängliga till jul.
Från styrelsen har
vi förundrats över
att inte alla djurhem deltar i detta
viktiga arbete med ID-registrering,
som också kan bidra till finansiering
av djurhemmens verksamhet. Förhoppningsvis kommer fler att inse
fördelarna med detta upplägg 2015.
Väl mött i Enköping i september 2015!
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Djurhemsföreningen
Anders Jarkiewicz/ordf.

Till djurskyddsföreningens kurs
som ägde rum 12-13 september i
Stockholm.
Vi ﬁck ett varmt
välkomnande av
Anders Jarkiewicz
(ordförande) och
Eivor Karis (Vice
ordförande). Ett
stort tack till en
mycket god och utförlig utbildning som gav mycket om djurkunnande.
Tack
även till Eivor som drog första pris, som
delades ut i form av en morot, det gav
10.000 till Kattvännerna Köping som vi
delar med volontärer.
Tack till Lillemor Wodmar (leg.
vet) och Lena Lillnor (djurskyddshandläggare) för en givande föreläsning som var
mycket intressant.
Ett stort tack även till er som var
med och berättade om era egna katt- och
djurhem. Det var givande att få höra hur
ni arbetade vi ﬁck många tips och idéer om
hur vi kan vidareutveckla vår verksamhet.
Återigen ett stort tack från oss
på Kattvännerna Köping för en jättebra
utbildning. Vi är mycket nöjda och hoppas
på återseende nästa år.
Med vänlig hälsning
Maud Andersson & Sari Rinta

Presentation Kim Lindbom Carlsson
Skulle mina vänner beskriva mig
skulle de nog säga: djurvän, ﬁxare, snäll. Ja att jag är djurvän, kan
nog ingen undgå att märka.
Jag har arbetat som verksamhetschef på Djurskyddsföreningen Hitta Kattens katthem sedan vi
startade katthemmet
2005. Innan dess var
jag aktiv i föreningen
som styrelseledamot,
samt jourhem.
Hemma på
gården på landet i
Enköpings utkant
finns 7 katter, 10
kaniner, 10 marsvin
samt 2 hästar. De
flesta kommer från
vanvård, eller har
blivit dumpade. Hade turen att träffa en lika djurtokig man också den
snälla Bosse. Barnen är utflugna och
har egna familjer. Givetvis är de också djurvänner.
Att jag är snäll? Ja, jag bryr
mig om allt och alla, tar på mig lite
för mycket ibland. Kanske glömmer
jag bort mig själv? Är nog ofta lite
småstressad! Tycker om att hjälpa
andra! Vill att alla skall må bra!
En fixare? Ja ingenting är
omöjligt, för det mesta löser det sig!
Gillar att organisera, fixa och dona.

Vill gärna ha fullt i kalendern. Är
det inte utsatta djur så är det utsatta barn. Jag jobbar också med barn
stamning. Jag sitter i Stamningsföreningens styrelse där jag är föräldra-barn ansvarig på riksplan, samt
anordnar barnläger 2 gånger/år.
Jag är jätteglad att
jag fått äran och förtroendet att få sitt
med i Djurhemsföreningens styrelse
och hoppas att jag
kan tillföra något.
Tack för
förtroendet!
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Öppet hus & invigning av nytt djurhus i Linköping
drog över 1400 personer i regnet

Linköping Djurskyddsförening
har bedrivit sin verksamhet på en
gammal bonngård, en kilometer
utanför staden sedan 60-talet.
Verksamheten är uppdelad
på flera hus på gården och vi rev ett
trä/stenhus 2011 som inte var användt på många år pga mögel. Tänk
vad dyrt det är att riva och transportera bort ett hus. Hjälp!!!
Efter mycket planerande
och myndighetskontakter kunde vi
låta grävskopan gräva ur för husgrunden, detta var i augusti 2013.
Huset vi skulle bygga blir en bit över
100 kvm fördelat på 6 boxar varav 1
är helt avskild med egen ventilation.
Husstommen var av typenprefab, det kommer i sektioner på
lastbil. Denna metod att bygga är
effektiv och på bara ett par dagar så
stod där ett nytt hus. Men även om
skalet var klart så skulle det läggas
tegelpannor, målas, dras el och vatten etc etc...
Styrelsen började under våren fila på hur vi skulle uppmärksamma bygget och det blev ett
kombinerat Öppet hus och invigningsfest söndag 21/9-2014.
Programmet för dagen växte
och vi fick med artisterna och djurvännerna Lili & Susie som publikdragare. Dom sjöng och berättade
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om sitt djurarbete. Det var lång kö
för att få träffa dom och köpa kalender för Djurens Ö:s tillkomst!
Vi marknadsförde dagen
främst via vår gillasida på Facebook.
Annonsen delades och visades över
24000 gånger på ett par veckor.
Lili & Susie spelade även in en videohälsning! Vi köpte 2 större annonser i tidningen och delade ut tusentals flyers vid olika arrangemang.
Vi hoppades på 500 besökare och uppehållsväder. INGET
av detta blev det. 15 minuter före
öppnandet började regnet och den
fotbollsplan vi hade för parkering
var full straxt efter öppningen, vi
öppnade en hästhage bredvid som
snabbt blev full och vägen korkades igen. Polisen ryckte ut och fick
dirigera trafikanter inne i samhället!
Det var kanske bra att vädret inte var
bättre, hur många hade kommit då?
Vi summerar ca 1500 besökare och stämningen var på topp,
kön till grillen var konstant! Vi sålde lotter, korv, dryck och några djur
fick nya hem, totalt fick vi in 15 000
kronor på drygt 3 timmar!
Nu får vi inte plats med mer
här, gilla oss gärna på Facebook.se/
Linkopings.Djurskyddsforening
Patrik Flisbäck

Slaka Djurhem

ÖPPET HUS
Söndag 21/9

13.00-17.00

Invigning av vårt nybyggda djurhus!
Lili & Susie Sjunger & berättar om sitt djurarbete
Agilityuppvisning
Ponnyridning
Fråga veterinären
Besök våra djur
Minimarknad
Loppis i ladan
underhåller vid grillplatsen
ChristerLINK
TrubadurPINGS
DJURSKYDDSFÖRENING
En dag för hela familjen - fri entré!

LINK PINGS
DJURSKYDDSFÖRENING

Slaka Djurhem Lilla Åby 2 Linköping www.linkopingsdjurskydd.se

Nyala C-77 M-24 Y-6 K-0
Nyala C-59 M-0 Y-100 K-7
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Ett litet litet katthem i en stor stor stad
Min kollega Åsa Andersson och
jag var på besök på Djurskyddet
Västerås Huskatten. En mysig
plats för fyrbenta vänner!
Vi togs emot av föreståndaren Marita Åberg, som tidigare suttit i
Djurhemsföreningens styrelse. Katthemmet öppnade år 2000, men föreningen startade i mitten av 70 talet.
På katthemmet träffade vi
bla. Villemo och hennes 12 veckors
bebisar som föddes under en husgrund. Vi fick se de nio lite blyga
vanvårdsfallskissarna som inkommit
från en välkänd djursamlare.
Marita som kommer att gå i
pension i januari efter att ha varit på
Huskatten som föreståndare sedan
år 2000, och dessförinnan som volontär i 10 år berättade om lite minnen. Hennes största vanvårdsfall är
de 22 katterna som lämnades av en
kvinna i en lägenhet utan mat, vatten, eller lådor i en tom lägenhet. Av
dessa lyckades de klara 14 liv. Tack
vare grannar och brevbäraren så
uppdagades det hela. Kvinnan fick
djurförbud!
Hennes gladaste minne var
katten Malte som var livrädd, en
långhårig misshandlad liten stackare
som var så skygg. En dag plötsligt
kom ut ur sitt rum och satte sig i Maritas knä då hon satt på golvet. Då
8

rann tårarna säger Marita. En skygg
katt blev en trygg katt!
Hennes största sorg var då
katterna Tiger och Apollo som bott
som arbetande katter på Huskatten
i hela 14 år, gick bort. De gick fritt,
tog hand om och rehabiliterade de
skygga, osäkra samt var fosterföräldrar åt moderslösa små. De insjuknade och njurarna gav upp pga hög
ålder. Alla på Huskatten saknar dem,
de har lämnat tassavtryck i personalen och besökarnas hjärtan.
Marita är inte den typen som
sitter och löser korsord, stickar, spelar bingo, och går på pensionärsdans
så troligen får kissarna framöver
träffa Marita.
Huskatten omplacerar ca:
100 katter/år. De har 594 medlemmar. Föreningen har också stödhem.
De samarbetar med polis och Länsstyrelse.
För att få in pengar gör de
vykort, julkort, kalender, samt har
fodertunnor i butiker. Firar Kattens
Dag! Djurens Dag! Håller Öppet
hus! En katt kostar 1300 kr.
Vill du se vem som är kontaktperson för ert djurhem se www.
djurhem.se, eller i Djurhemsnytt.
Vi finns till för Ert djurhem!
Tveka inte att kontakta oss!
Kim Lindbom Carlsson

Valberedningen & Representantskapet
Valberedningen ska ta tillvara på
den kompetens som ﬁnns i föreningen. Innan nya styrelsemedlemmar ska väljas måste valberedningen börja arbeta.
Valberedningens uppgift är
att sålla fram lämpliga kandidater
till att sitta i styrelsen, både från den
sittande styrlsen om arbetet fungerat
bra där samt bland eventuella nya intressanter, om någon av de sittande
inte längre har möjlighet att engagera sig i styrelsearbetet.
Valberedningen tittar på:
•
Vem har visat intresse för att
delta i styrelsearbetet?
•
Vilken kunskap kan vara bra
att få in i styrelsen?
Vad innebär det att bli vald till
ombud för representantskapet?
•
Du representerar medlemmarna och granskar och utvärderar
det gångna årets verksamhet.
•
Du är med och beslutar vad
man bör ägna sig åt under det kommande året.
•
Du är med och väljer ordförande och styrelse.
•
Du får handlingar till mötet i
god tid före representantskapsmötet
för att läsa igenom, bland annat det
gångna årets redovisning.

Representantskapet 2015:
Marcus Thilander
Djurens Hopp Bollnäs
Suzanne Andre
Kullbäckstorp Göteborg
Monica Jonasson
Kottecentralen Nygård
Valberedning 2015:
Agneta Eriksson
sammankallande Göteborg
Anna Turnell
Djurens Vänners djurhem Nässjö
Anki Gustafsson
Djurens Vänners djurhem Nässjö
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Vår dröm har gått
i uppfyllelse!

Patrik var namnet :)

Vår dröm om en luftvärmepump
har gått i uppfyllelse tack vare
Djurhemsföreningen som för oss
är Guld Värt.
Nu kan vi ta bort fotogenfatet med fotogen i som vi haft stående på brokvisten, som vi använt
till att elda i kaminen med och även
gasolvärmaren kan vi avyttra.
Nu behöver vi inte köpa så
mycket ved som tidigare, nu behöver
vi bara stödelda när vinterkylan blir
svår.
Allt har blivit så mycket enklare för oss som jobbar där, istället
för att ha tre eldningsställen att sköta, har vi nu bara ett och vi får mer
tid över för djuren.
Ni må tro att våra små fyrfotingar njuter av värmen också.
Tusen tusen tack från personalen
på Djurens Hopp Bollnäs

Några rader
om vem jag är
och gör...
Jag bor i Linköping sedan
länge men rötterna är kvar
på västkusten
och Göteborg.
Jag arbetar som driftschef
på ett föreningshus med över 50 st
föreningar och är själv en ”gammal”
föreningsräv. Genom mitt jobb blev
jag uppvaktad (och invald i styrelsen) av Linköpings Djurskyddsförening för 5 år sedan.
Det ena ledde till det andra
och 2013 stod jag som arrangör för
utbildningsdagarna och Eivor Karis
slog sina ”klor” i mig och sedan i våras är jag med i Djurhemsföreningens styrelse. Här har jag åtagit mig
att fixa med webben och Djurhemsnytt tillsammans med bästa Eivor.
Djuren står mig väldigt nära
och sedan 3,5 år har vi 2 underbara gula grisar som nästan föddes på
djurhemmet våren 2011. Wille (på
bilden) & Wilma två härliga syskon.
Ja det var lite om mig och
vad jag gör, ha en fin julhelg så hörs
och ses vi säkert 2015.

Ulla Ringh-Johansson

Patrik Flisbäck
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Ödet spelar in ibland...
Tänkte bara dela med mig av
en händelse som hände på mitt
jobb. En händelse som visar att
ödet spelar in ibland.
Den 14 februari 2013 blev
jag uppringd av en kvinna från
Tärnsjö. När hon var i tvättstugan
där hon bodde så hörde hon något
som skrapade. Oj, det är nog en stor
råtta härinne tänkte hon. Det fortsatte! Hon tyckte att hon hörde ett
svagt jam. Hon gick in till husets alla
källarförråd. I ett tomt förråd stod
en igentejpad kartong. Då hon öppnade den hoppade tre vettskrämda, men tama katter ut.
De fick komma till oss och
fick heta Vitnos, Smulan och Lillan.
Smulan fick 3 bebisar 9/3 och Vitnos 3 dagar senare. Lillan var mager
och rädd kanske bebis till någon av
de stora. Hon bedömdes vara runt 4
månader. Efter någon månad hade
hon ätit upp sig och var en gullig liten tjej, som återfått förtroendet för
oss människor. Den 2 april fick hon
ett nytt fint hem.
Tyvärr kunde matte inte behålla Lillan. Matte skulle plugga i
Stockholm och fick inte tag på annat
än ett pytterum i en källare, dit Lillan
inte kunde få följa med. Hon kom
då åter till katthemmet efter att ha
bott med matte i ett år.

Efter
ett
kort tag på
katthemmet
fick
hon
flytta till en
ny
familj,
men
det
funkade inte
med familjens andra katt, så hon
kom tillbaka till oss.
En man och kvinna som
hade köpt en katt från tidigare vände sig åter till oss och vi tänkte direkt att Lillan var katten för dem.
Dagen efter flytten ringde damen
och ville veta lite mer om deras nya
vän var hon kom ifrån och hennes
bakgrund. Jag gick in i journalen och
berättade vad som hade hänt katten
och att hon är hittad i Tärnsjö på
Kappelvägen 3 A.
Gissa vart Lillan hamnade
nu? Helt otroligt Kappelvägen 7 i
Tärnsjö. Visst är det konstigt? Hon
kom åter till sin hemstad, där hon
haft det så hemskt. Nu får hon det
bra Lillan det är hon värd, och matte
och husse får en fin liten fyrbent vän
som idag heter Lilla Mira.
Kim Lindbom Carlsson.
Djurskyddsföreningen
Hitta Katten Enköping

11

Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
Djurhem som vill få stöd från Djurhemsföreningen måste uppfylla
vissa standardkrav för att trygga
djurens hälsa och djurhemmens anseende.

Styrelse

 Djurhemmet ska ledas av styrelse och
ha ett etablerat samarbete med länsstyrelsen, kommunen samt polismyndighet.
 Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
 Djurhemmet ska ha alla nödvändiga
tillstånd som krävs enligt svensk lag för
att driva verksamhet.
 Djurhemmet ska följa de riktlinjer
som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och de föreskrifter
som utfärdats med stöd av dessa.
 Djurhemsföreningens representantskap och av styrelsen utsedda representanter ska i syfte att uppnå ett förtroendefullt samarbete ha en så kontinuerlig
kontakt som möjligt med ”sitt” djurhem, och vid behov och önskemål besöka densamma.

Utrymmen

 Djur skall hållas och skötas i en god
djurmiljö och på ett sådant sätt att det
främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (ur 4§ Djurskyddslag 1988:534).
 Att ha ett djurhem i vanlig ”hemmiljö” är inte att rekommendera på grund
12

av hygienbestämmelser och av praktiska skäl. Undantag för jourhem, där det
vanligtvis rör sig om ett fåtal djur och
under kortare tidsperiod.
 Djurhemmet ska ha särskilda utrymmen för de djurarter som djurhemmet
är avsett för. Burarna ska vara utformade så att de minst uppfyller kraven
i djurskyddsbestämmelserna. Läs mer:
www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur

Förvaringsutrymme för katt.

 I förvaringsutrymmen för katter så
ska det finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Om katten vistas i
en rastgård ska den antingen ha tillgång
till ett inomhusutrymme i anslutning till
rastgården eller en koja som skyddar
mot väder o vind.
 Rastgårdar samt andra utrymmen där
katterna ständigt lever ska vara minst
6 kvm. Ytan ska vara minst 2 kvm per
katt. Takhöjden ska vara
minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre.
 Boxar för katter vid kattpensionat,
avelsbox för katthona med ungar och
annan tillfällig förvaring ska ha en yta
på minst 1,5 kvm. Den minsta sidan ska
vara minst 1,2 och takhöjden minst 1,9
meter.
 Om flera katter vistas i boxen ska
varje katt kunna röra sig på minst 0,7
kvm. Boxarna får gärna vara större men
aldrig mindre än dessa mått. Hona med

Riktlinjer för Djurhem anslutna till DHF
ungar räknas som två katter. Katter får
inte förvaras i den här typen av box mer
än tre månader.
 Burar: Katter får inte förvaras i burar
annat än vid transporter och i samband
med utställningar och tävlingar. Buren
ska vara minst 0,5 meter lång, 0,3 meter
bred och 0,35 meter hög.
 Djurens normala behov ska tillfredställas. Hög hygienisk standard ska eftersträvas.
 Burarna och övriga utrymmen ska
vara så beskaffade att de lätt kan rengöras och desinficeras. Släta ytor ska
eftersträvas, såsom slät plast, metall eller målade ytor. För desinfektionen ska
desinfektionsmedel användas.
 Tillgång till kallt och varmt rinnande
vatten samt avlopp ska finnas i lokalerna.

Skötsel

 Alla djur ska vid ankomsten inspekteras av djurhemmets personal. Vid
tecken på ohälsa ska djuret snarast undersökas av veterinär.
 En journal för varje intaget djur på
djurhemmet med uppgift om djurslag,
kön, vikt, hälsostatus, historia, vidtagna
åtgärder, uppgifter om använt medel
vid medicinska
behandlingar ska föras.
 Om en eventuell intressent finns av
djuret ska det noteras både i djurets
journal och vid/utanför djurets ”boplats” (bur/rum), så att inga missför-

stånd kan uppstå.
 Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt avskilda
från övriga djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara minst 2
veckor. Om det redan finns djur i karantänsavdelningen ska det senast anlända
djuret vara avgörande för alla övriga i
fråga om beräkning av karantänsvistelsens längd.
 Alla djur ska snarast efter ankomst
ges aktuella vaccinationer enligt gällande rekommendationer.
 Katt ska kastreras och id-märkas före
omplacering eller beroende på ålder
snarast möjligt.
 Burarna i karantänsavdelningen ska
desinficeras mellan varje djur. Sjuka
djur ska behandlas efter veterinärs råd.
Djurhemmen ska inte långtidsbehandla
kroniskt sjuka djur.
 Inget djur bör stanna på djurhemmet längre än 3 månader. Djuret bör inom denna tid omplaceras.
 Hund ska rastas genom promenader
minst 3 gånger per dag, och med hänsyn till hundens ålder och behov.
 Katt ska om möjligt erbjudas utevistelse i rastgård. Rastgårdarna ska vara
utformade enligt
gällande regler och bestämmelser.
 Tillsyn ska ske minst 2 gånger per
dag.
 Omplacering av djur från djurhemmet ska regleras via ett skriftligt avtal
mellan djurhemmet och den nya ägaren.
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Vi bygger om
www.Djurhem.se

Styrelsen har beslutat att Djurhem.se ska byggas om för att
fungera bättre, i första hand för
er som besöker sidan.
Det går fort i dagens digitala
värld och vi känner att det är dags
att bygga om den nuvarande sajten.
Vi kommer se till att den nya webben fungerar oavsett om du surfar in
med en dator, surfplatta eller med en
smarttelefon.
Vi kommer att göra det lättare för besökarna att nå alla djurhemmen ute i landet och vi komme
att ge er större plats på sidan.
All information som finns
idag så som kontakter, viktiga handlingar etc kommer att finnas kvar.
Vidare kommer vi att arbeta
med bildspel och rörlig bild i form
av video. Här kommer ni in i bilden, vi vill göra detta tillsammans
med er och ni får gärna kontakta
mig med era idéer och bidrag till
nya webben.
Vi har inget exakt datum för lanseringen men vi jobbar
med detta under julhelgen och har
ni idéer på innehåll så hör av till
webmaster@djurhem.se så hamnar ert meddelande hos mig ;)
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God jul önskar
Patrik Flisbäck

Några glimtar från
Utbildningsdagarna

Anslutna djurhem i december 2014
Förening				Ort		Kontaktperson
Djurens Hopp				Bollnäs		Eivor
Djurens Vänner Borlänge Katthem Borlänge
Eivor
Hundstallet Svenska Hundskyddsför. Bromma
Kim
Djurskyddsföreningen Hitta Katten Enköping
Caroline
Djurskyddet Eskilstuna		
Eskilstuna
Kim
Falkenbergs Djurskyddsförening
Falkenberg
Christina
Göteborgs Djurskyddsförening
Göteborg
Christina
Djurskyddet Kattfotens katthem
Halmstad
Christina
Hudiksvalls Kattsamarit		
Hudiksvall
Eivor
Djurskyddet Kalmar, Kalmar DjurhemKalmar		
Anders
Djurskyddet Karlstad			Karlstad
Johnny
Djurskyddet Kristinehamn		
Kristinehamn Johnny
Djurskyddet Köping, Kattvännerna Köping		
Kim
Djurens Vänner Lidköping		
Lidköping
Christina
Kottecentralen				Lilla Edet
Christina
Linköpings Djurskyddsförening
Linköping
Anders
NY! Djurens vänner Malmö		
Malmö		
Anders
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö
Malmö		
Anders/Christina
Djurskyddet Fiahemmet		
Norrköping Patrik
Finntorps Katthem Djurskyddet
Nyköping
Patrik
Nynäshamns Katthemsförening
Nynäshamn Johnny
Djurens Vänner Nässjö		
Nässjö		
Anders
Olofströms Djurskyddsförening
Olofström
Anders
Djurskyddet Oskarshamn		
Oskarshamn Anders/Christina
Djurskyddet Skövde Katthem		
Skövde		
Christina
Djurskyddet Strängnäs			Strängnäs
Kim
Djurskyddet Bill&Bull			Söderhamn
Carolin
Djurskyddet Skaraborg			Töreboda
Johnny
Djurskyddet Västerbotten		Umeå		Eivor
Öbacka Djurhem Utansjö 		
Härnösand
Gabrielle
Gotlands Katthem			Visby		Anders
Djurskyddet Västervik			Västervik
Patrik
Djurskyddet Västerås Huskatten
Västerås
Kim
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Styrelsen 14-15
Ordförande
Anders Jarkiewicz
ordforande@djurhem.se
0491-76 63 44 / 070-580 86 66
Vice ordförande
Eivor Karis
eivor.karis@telia.com
060-12 55 55 / 060-61 86 88
Sekreterare
Christina Lind
sekreterare@djurhem.se
031-26 09 29 / 031-26 73 04
Ledamot
Johnny Strömberg
johkati39@aol.se
0550-123 01
Ledamot
Gabrielle Rosendahl
gabrielle.rosendahl@hotmail.com
070-647 34 20
Ledamot
Caroline Ohlsson
caroline.ohlson@spray.se
070-513 96 09
Suppleant
Kim Lindbom Carlsson
boingecarlsson@telia.com
017-19 22 09 / 070 - 97 25 768
Suppleant/Webbansvarig
Patrik Flisbäck
webmaster@djurhem.se
013 - 13 68 00 / 073 - 156 47 10
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Djurhemsföreningen
C/o Christina Lind
Arvid Bjerkes gata 21
415 06 Göteborg
info@djurhem.se
www.djurhem.se
Bankgiro: 5302 - 6365
Föreningen bildades 1991 och
har idag 33 djurhem anslutna
runt om i landet. Du hittar mer
info om föreningen på vår webb
www.djurhem.se
Nu kan du maila djurhemsnytt via
djurhemsnytt@djurhem.se vi vill
gärna få era berättelser, bilder och
synpunkter på bladet.

Utbildningsdagarna
2015!

Förboka redan nu i era kalendrar, utbildningsdagarna 2015!
Fredag 4:e - lördag 5:e september.
Mer info i nästa Djurhemsnytt
som beräknas utkomma i april.
Djurhemsnytt dec. 2014, 450ex.
Fontänen Föreningsservice Linköping

