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Glad sommar alla djurvänner!
I Djurhemsnytt1991-2001 gav jag en liten återblick på Djurhemsföreningens verksamhet. Där
noterade jag att vid den tidpunkten fanns 16 djurhem anslutna till Djurhemsföreningen. I dag 2013
har vi 36 djurhem. Det talar sitt tydliga språk att
behovet av att omhänderta övergivna djur har ökat.
Det är därför vi med glädje i detta nummer av
Djurhemsnytt kan presentera Öbacka djurhem
som med kraft och okuvlig vilja byggt ett djurhem som svarar upp på
Jordbruksverkets krav på utrymmen, ljus och karantäns förhållande. Svenska
Djurskyddsföreningen med Lena Lillnor, sakkunnig informatör, Ulrika Dahlberg ledamot i Djurhemsföreningen och undertecknad var inbjudna till öppet hus och inspektion. Vi lämnade Öbacka Djurhem med en känsla av hoppfullhet och att vi tillsammans står på de försvarslösa och övergivnas sida.
Eivor Karis
Vice ordf.
Visdomsord
Grundvalen för det Svenska samhället är iblandekonomi:
Ibland går det, ibland går det inte alls.
Tage Danielsson

Välkommen Caroline!
Caroline Ohlson valdes in i Djurhemsföreningens styrelse vid representantskapets möte i mars 2013. Caroline är ordförande i Djurens Vänner i Borlänge sedan fem år tillbaka. Hon är utbildad miljöingenjör och bor med
man, barn och två hundar i Borlänge. Hennes stora intresse för djur och
djurskydd kommer väl till pass i hennes styrelseuppdrag i Djurhemsföreningen. Lycka till!
E.K.
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§ 7. Till Djurhemsföreningen kan anslutas djurhem som förbinder sig att följa Djurhemsföreningens riktlinjer. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om anslutning
respektive uteslutning. En anslutningsavgift av 500 kronor inbetalas till Djurhemsföreningen. Djurhem äger ej rätt att föra ekonomisk talan mot Djurhemsföreningen.
§ 8. Förslag till stadgeändringar skall vara utsända med kallelse och beslutas av
representantskapet med 2/3 majoritet.
§ 9. Beslut rörande föreningens upphörande fattas av representantskapet efter det att
frågan offentliggjorts på kallelse. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet. Djurhemsföreningens styrelse beslutar om hur de befintliga tillgångarna, i samband med föreningens upplösning, skall fördelas ut till de anslutna djurhemmen.

Omslagskatten Kurre hittades
hösten 2012 i ett sommarstugeområde där hans ägare troligen
lämnat honom för säsongen.
Han var lite mager, tovig och
lortig. Kurre adopterades senare
till ett hem på Gotland
där han har det så bra.
Bill & Bulls katter är vida
spridda över vårt avlånga land.

Bilderna kommer från Djurskyddet Bill & Bull
http://djurskyddetbillochbull.se/
Fotograf: Mari Ekengren
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Dessa stadgar är antagna på representantskapsmötet 16 mars 2011.

STADGAR FÖR DJURHEMSFÖRENINGEN
§ 1 Djurhemsföreningen är en ideell intresse- och stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om övergivna smådjur. Djurhemsföreningen verkar för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning
i samhället stärks.
§ 2 Djurhemsföreningen utgörs av till denna anslutna djurskyddsorganisationer
och andra intressenter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 3. Djurhemsföreningen leds av ett representantskap som består av stödjande
organisationer. Varje organisation äger rätt att i representantskapet representeras
av en delegat. Anslutna djurhem äger rätt att representeras i representantskapet av
3 delegater, vilka utses vid de årliga utbildningsdagarna tillika med en valberedning om 3 personer varav en är sammankallande.
Ordförande och kassör i Djurhemsföreningen utses av Djurhemsföreningens styrelse för en mandattid om två år. Ordförande i Djurhemsföreningen är tillika ordförande i Djurhemsföreningens styrelse.
Representantskapet sammanträder minst en gång årligen. Ordinarie sammanträde
skall avhållas i mars om inte annat beslutas. Representantskapet är beslutsmässigt
om minst hälften av delegaterna är närvarande. Kallelse till representantskapsmöte skall vara delegaterna tillhanda 2 veckor före mötet. Fråga om ansvarsfrihet
skall behandlas av representantskapet.
§ 4. Djurhemsföreningens representantskap utser en styrelse som består av högst 9
personer inkl. 2 suppleanter förutom ordföranden samt revisor och suppleant på1
år. Mandattid för styrelseledamot är två år. Mandatperioden inom styrelsen fördelas så att 1/2 av styrelseplatserna kan nyväljas årligen. Kommersiella sponsorer
äger ej rätt till styrelseplats.
§ 5. Beslut rörande verksamheten under löpande år fattas av styrelsen. Styrelsen
kan utse arbetsgrupper med särskilda arbetsuppgifter inom föreningens verksamhetsområde.
§ 6. Djurhemsföreningens ekonomi, löpande räkenskaper och den administration
som är kopplad till ekonomin handhas av Svenska Djurskyddsföreningens kassör.
Styrelseordförande och vice ordförande har mandat att effektuera de transaktioner
som rör föreningens ekonomi när kassören är indisponibel. Räkenskaperna revideras av revisorer. Beslut att teckna Djurhemsföreningens firma fattas av styrelsen
vid konstituerande sammanträde för ett år i sänder.
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Vår eminente ordförande Anders Jarkiewicz låter här
i sin artikel läsare av Djurhemsnytt följa Djurhemsföreningens verksamhet och presentera våra värdefulla sponsorer. Som framår av artikeln har förändringar skett i vår verksamhet, till vår glädje till det
bättre. Tack Anders för att Du alltid ser möjligheterna
och har lotsat oss dit, där vi står idag.
E.K.
Nu när vintern går över i sommar med stormsteg, så
är det dags att sammanfatta ett turbulent skede i Djurhemsföreningens historia. Vår historia började tidigt 90-tal som ett uttryck för flera
djurskyddsföreningars önskan att på ett mer strukturerat sätt angripa problemet med
övergivna sällskapsdjur och då i synnerhet övergivna katter. Meningen var att fokusera på att utvidga antalet djurhem och att förbättra kvaliteten på dessa djurhem.
Detta syfte har uppnåtts och i dag räknar vi till 36 anslutna djurhem. Dessa djurhem
sköts av personer som ideellt ställer sin tid sina händer och fötter och inte minst sina
pengar till förfogande för att hitta nya hem åt alla dessa hemlösa.
Efter att Djurskyddet Sverige överraskande beslutade stoppa bidraget till Djurhemsföreningen tog vi kontakt med andra seriösa aktörer med djurskydd högt på agendan. Det var Svenska Djurskyddsföreningen, Svenska Kennelklubben och Djurens
Vänner. Detta för att söka nya partner och finansiärer till vår stödjande verksamhet.
När detta skrivs, våren 2013, har vi ett nära samarbete med Svenska Djurskyddsföreningen som utöver ekonomiskt stöd till oss även sköter vår administration och
ekonomi på ett förtjänstfullt sätt. Lillemor Wodmar Svensk Djurskyddsföreningens
drivne generalsekreterare ingår även i vår styrelse där hon tillför både veterinärkunnande och lång erfarenhet från organisationer och myndigheter med djurskyddstillsyn.
Med Svenska Kennelklubben (SKK) har vi ett nära samarbete när det gäller IDmärkning och registrering av chipmärkta hundar och katter. Vi har ett avtal som ger
oss möjlighet att online registrera ID-märkta katter, och att söka och efterlysa ägare
till redan registrerade sällskapsdjur. Utöver denna service får vi, Djurhemsföreningen,
ett belopp per varje registrerad katt i hela riket, att fördelas på de djurhem som
ansluter sig och utnyttjar denna möjlighet.
Detta är något som vi i styrelsen vill puffa för – sätt igång med märkning av era
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.
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Utöver detta mervärde finns det pengar att tjäna!
SKK noterar vilka djurhem som registrerar katter och hur många, och skickar denna
statistik en gång per halvår till oss - DHF - och vi kan därefter fördela de relativt
stora belopp som kommer från SKK.
Från Djurens Vänners Riksförbund har vi sedan några år fått ekonomiskt stöd och
en nära kontakt som lägger grunden till förnyat och fördjupat samarbete.
Nu när vi snart kan glädjas åt den fagra sommargrönskan, också kan skänka en
tanke åt att vi snart får träffas igen, nu i Linköping där våra utbildningsdagar går av
stapeln den 13 och 14 september. Nytt från förra året är ju att alla som deltar får ett
intyg som visar att man deltagit i utbildningen och inom vilka områden utbildningen skett.
Vi ses i Linköping!
Anders Jarkiewicz

Nya regler för hund- och katthållare
Nya regler som ska ta hänsyn till hundars och katters naturliga behov träder i kraft
den 1 maj. Bland annat har djuren rätt till dagsljus.
Den 1 maj löper den femåriga övergångsperioden ut när det gäller regler om bland
annat mått på boxar och rastgårdar för hundar och katter. Jordbruksverket beslutade om ändringar 2008 för att ytterligare stärka hänsyn till hundars och katters
naturliga beteenden och behov. Och i år börjar reglerna gälla fullt ut för alla hundoch katthållare.I bestämmelsen finns flera övergångsbestämmelser, där vissa har
redan gått ut, som till exempel utbildningskravet för de som startar hunddagis och
att hålla hundar på löplina. Det finns även övergångsregler för måttbestämmelserna
för boxar och rastgårdar. De går ut den 1 maj 2013. Om det finns boxar som uppfyllt de tidigare kraven och som nu har ständig tillgång till rastgård med rätt mått,
får de finnas kvar till det sker ny-, till- eller ombyggnad av utrymmena.Det finns
regler om att inomhusutrymmen för hundar och katter, som till exempel hunddagis
eller i hemmet, ska vara försedda med fönster för att släppa in dagsljus. Det kravet
har funnits i djurskyddsförordningen sedan 1988. Jordbruksverket har givit dispenser till vissa hunddagis för att ge dem möjlighet att hitta lösningar för att uppfylla kraven. Dispenserna löper nu ut efter fem år, och kraven på dagsljus kommer
att gälla alla från den 1 maj.
Birgitta Wiberg
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Några enkla regler vad gäller brandskydd på våra
Djurhem
Vi har i tidigare nummer av DHN belyst vikten av väl genomtänkt brandskydd.
Med tanke på att det ständigt ansluts nya djurhem och nya medarbetare knyts till
vår verksamhet kommer här några ;
Låt alltid en fackman reparera trasiga ledningar och elapparater. Elfel är ett av de
vanligaste orsakerna till brand. Elledningar och installationer håller heller inte hur
länge som helst, viktigt att tänka på om djurhemmet iordningsställs i en gammal
fastighet. Ett blinkande lysrör bör bytas ut omedelbart. Rätt Watt-tal på glödlamporna
så inte överhettning uppstår.
Utrymningsvägar: Två dörrar som alla vet var de finns, de får vad gäller att förhindra brand inte vara blockerade. Vattenslang som är tillräckligt lång för att nå elden
och att i förebyggande syfte kontrollera elledningar, armaturer och uppvärmningsanordningar.
Ta gärna kontakt med brandförsvaret/räddningstjänsten, de ger gärna information
om förebyggande åtgärder att förhindra en brand. Brandskyddet/Räddningstjänsten
har båda broschyrer som de gärna delar ut generöst.
E.K.
Caroline Ohlson
med kompisar
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lite världsfrånvänd. När man flyttar ut till kyrksalen vidgar sig vyerna något, men ska sanningen fram så är det mest spännande som händer utanför
fönstret granarnas sus. Så att komma till ett riktigt hem, med alla tänkbara
underliga ljud, blev något som till en början förstummade vår nya familjemedlem totalt. Världen blev så stor och svår att ta in, det var tryggast under
soffan. Sakta men säkert har han nu acklimatiserat sig och är i dag en vandrande solskenshistoria, busigare än någon kattunge jag någonsin haft, trots
att han är vuxen. Han är förfärligt pratsam och följer mig mellan rummen i
alla mina göromål när han inte är upptagen med att leka med hunden eller
någon av de övriga två katterna.
I fjol omplacerades etthundratjugosex katter via Öbacka djurhem, en av
dem bor nu med oss på vår lilla hästgård. Att adoptera en djurhemskatt kan
kräva sitt mått av tålamod men när
Helmer Lotass skrider över parketten i sina vita sockeplast är insatsen så väl värd. Han har nämligen den blankaste, yvigaste,
rakaste, stoltaste och avgjort
längsta svansen i hela byn.
Akar Holmgren

Helmer Lotass

OBS!

OBS!

OBS!

Glöm inte att planera
för utbildningsdagarna som går av stapeln
13 och 14 september 2013 i Linköping.
Anmälningsblankett skickas till samtliga
anslutna djurhem via e-post.

Kryssa för i almanackan!!!
VÄLKOMMEN
hälsar Djurhemsföreningen!
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Några ord från Doris
Hej på er, det är första gången jag skriver till en tidning och skulle vilja berätta om
hur en katt har det på dagarna.
Jag bor tillsammans med fyra andra katter hemma i vårt hus där vi skaffat oss en
ganska väluppfostrad matte. Underligt nog tog hon också hit en hund för sju år
sedan. Det var före min tid, eftersom jag bara är två och ett halvt år gammal, men det
har berättats för mig att de andra blev vansinnigt rädda trots att hunden inte var så
stor när hon kom. Det var mer hundens stressande beteende, stora tänder och dräglande
som var jobbigt. De satt på bordet och bara stirrade medans hundvalpen rusade runt
på golvet inne. Turligt nog växte hon upp och är lugnare. Idag är det bara irriterande
när hon skällande skall jaga oss ut ur kattluckan när dammsugaren kommer fram. Ja,
ingen av oss katter gillar dammsugaren, är det så konstigt eller? Den väsnas ju förskräckligt med ett sådant där ilande ljud i öronen. Nej, då är det allt bättre att vara på
utsidan.
Vi bor på landet och har närhet till både skog, hagar och ängar. Det är en återvändsgata, så vi ser knappt några bilar heller och de få som finns kör lugnt förbi på grusvägen. Kattluckan är alltid öppen, så nu när det varit så kallt är vi så klart inne och
värmer oss framför braskaminen på fårfällarna. Det blir lite smågräl när alla vill
ligga på samma ställe, men vi löser det bra tycker jag. De andra får gå och hitta
andra ställen helt enkelt. Jag är busig då tycker matte, men det håller jag inte med
om. Man har väl sin integritet. Det är kul att ligga bakom en stol och hoppa fram när
de andra katterna går förbi, så att de hoppar till av rädsla. Det är väl inte konstigt att
det är roligt? Prova själv så får du se.
Matte har satt upp ett fågelbord åt oss, där hon matar småfåglar hela vintern. De små
fåglarna är roliga att titta på, men tyvärr är de kvicka de små rackarna, så det blir inte
så många vi får tag i. Vi har dessutom klagat på att matte har rensat under buskaget
där, så vi kan inte sitta nära bordet och spana. Dessutom har matte börjat fråga hunden ”Var är Doris?” just när hon ser att jag sitter under fågelbordet. Ja, jag vet
knäppt av matte eller hur? För dels ser hon mig, så varför fråga var jag är? Sedan vet
hon att hunden då går igång och skall springa som en galning och lukta med sin stora
näsa för att leta upp mig. Jag hatar det verkligen! Till vilken nytta, för hunden springer
ju direkt tillbaka igen till matte när hon jagat iväg mig och är inte ett dugg intresserad av småfåglarna. Lika bra att springa iväg direkt och komma tillbaka igen senare.
För talgoxe smakar allt kyckling.
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Möss är däremot riktigt roliga. Vi tar massor, bär oftast hem och äter inne. När jag
får lust låter jag den leva tills jag är inomhus. Tyvärr har matte då börjat lägga sig
i och släpper ut musen. Ja, vi har en ganska väluppfostrad matte, hon ger oss mat
och vatten, håller rent och vi är nästan aldrig ensamma, men det finns saker hon
gör som vi inte riktigt förstår oss på. Jag har funderat på det där med mössen.
Matte sa nämligen en massa fula ord när hon steg upp ur sängen en morgon och
råkade halka med ena foten på det jag hade lämnat kvar efter en god musmåltid,
typ magsäcken och lite annat. Hon fick hoppa på ett ben direkt till duschen. Kanske hon inte uppskattade det riktigt och hellre vill att vi äter just sådant på utsidan,
det kan ju förklara hennes dammsugarmani också. Det är klart, det är rätt skönt när
det är rent. Det finns inget bättre än att komma in från en sådan där blöt, lerig dag
utomhus med min blöta långhåriga täta vinterpäls. Hoppa upp i alldeles nytvättade
strukna lakan i sängen. Ligga där i värmen och bara slicka sig ren.
Jag tycker ju att det är min fulla rättighet att ligga mitt i sängen vid huvudkudden,
men varje kväll när matte kommer, så skall hon alltid envisas med att knuffa mig
en bit mot ena kanten. Ibland tar hon tag i täcket som jag ligger på, drar så att jag
rullar runt på rygg och sedan måste ligga på högersidan, hatar det, samtidigt som
matte skrattar. Jo, jag kanske väger lite mer än en katt borde göra, men att skratta
när jag rullar över sådär, det är elakt tycker jag. Samma sak, så skrattar hon när jag
sträcker på mig genom att ligga på rygg framför brasan. Lägger frambenen rakt
ovanför huvudet, bakbenen och svansen rakt ner från kroppen och låter sedan min
härliga ljusgrå mage bara välla ut. Det är elakt att fnissa åt mig då och det talar jag
om genom att blänga på henne ordentligt. Då brukar hon komma, lyfta upp mig i
sin varma famn, pussa på mig och säga att hon älskar mig hur jag än ser ut och vad
jag än gör trots allt. Så jodå, det går att fostra människor riktigt bra.

Oj, nu såg jag en talgoxe flyga förbi. Nu har jag inte lust att skriva mer. Dags för
nya äventyr.
Hej då från Doris, en helt vanlig lycklig huskatt från Göteborg
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och är klar för adoption. Men han håller sig på sin kant, han gör sig inte
nämnvärt tillgänglig för samtal eller umgänge. Han ligger och trycker på en
högt placerad hylla fortfarande med öronen rakt ut åt sidorna, håller misstänksamt koll på oss som jobbar. Vår djuransvariga har bett oss att försöka
plocka ner honom från hyllan då och då, ställa honom en bit bort i rummet
för att se honom gå en sträcka. Det är nämligen inte säkert att svansen är som
den ska. Kan hända är den bruten, den har en märklig knix på mitten och
hänger rakt ned med flottig päls. Vi behöver se honom gå för att kunna avgöra om han kan lyfta på svansen. Denna katt hade en dag dykt upp hos en
privatperson som äger flera katter, han inkräktade, ställde till oreda och slogs.
Han verkade inte höra hemma hos någon, i alla fall var det ingen som kändes
vid honom då hon hörde sig för. Så han fick komma till Öbacka djurhem.
Efter en tid i kyrksalen fick han en kattkompis som gjorde en stor social
insats och plötsligt en dag höjde han till allas förvåning och stora glädje svansen i vädret. Just den här katten förefaller ha alldeles särskilt stora tassar, vita
och trubbiga. Det ser ut som han går omkring i två nummer för stora sockeplast, sådana där vita gymnastiksockor med plastad undersida, som vi som
vuxit upp under 1970-talet är väl förtrogna med.
Då jag började som volontär hade jag föresatt mig å det bestämdaste att inte
adoptera någon katt. Jag hade till sist, med naturlig avgång fått ner antalet
katter hemma till två. Jag har alltid haft små korthåriga katter, främst honor
och en semilånghårig, jättehane med tveksamt förflutet stod inte på min önskelista. Dock, den här tystlåtna katten charmade både mig och andra volontärer på ett närmast stillsamt vis. Till en början märkte jag inte att han knackade
hårt just på min hjärteport. Det kunde hända att han vid enstaka tillfällen
självmant hoppade upp i knäet när jag satt inne hos honom, men han låg
fortfarande helst uppflugen på sin hylla. Utan att jag riktigt hängde med i
svängarna var han bokad på prov, det visade sig snabbt att han inte blev
omtyckt av det nya hemmets katter, så han kom tillbaka. Vilken lycka för
mig som i ett slag hade upptäckt hans envisa morsemeddelande.
Det fanns fler intressenter på kö, men våghalsigt presenterade jag honom för
min man som också lät sig charmas. Det blev några kringgående rörelser och
viss ängslig väntan innan katten slutligen kom hem till oss.Att ha varit hemlös vintertid, blivit kastrerad och bott i karantän i tre veckor gör att man blir
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Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker

En av etthundratjugosex
När jag går uppför den generösa trätrappen till det fint upprustade gamla
bönhuset kastar jag en blick mot ett fönster till höger om dörren. Ett par
gula ögon stirrar intensivt och misstroget på mig, platt huvud med öron rakt
ut åt sidorna. Överhuvudtaget verkar individen som ligger på fönsterbrädan
och trycker sig mot fönstret ganska platt och tillplattad, gråaktigt lurvig och
tilltrasslad. Jag går fram till fönstret och säger några dåligt valda gulligullord och pickar lite försiktigt med nageln mot rutan. Stumt blängande till
svar och jag mer känner än ser hur kroppen sänker sig och trycker sig ännu
hårdare mot underlaget innan blicken vänds bort från mig. En hårt knuten
näve som gömmer såriga upplevelser som ingen människa kan ana sig till,
är mitt intryck av katten då jag vänder mig mot den vita dörren och går in.
Öbacka djurhem har öppet hus en lördag varje månad och det är första gången
jag gör ett besök sedan katterna flyttat hit. Det stora huset är rödmålat och
det står här i en sorts självklar stillsamhet, med skogen i ryggen. Till min
förvåning är vi många besökare, det råder en trivsam stämning och det är
nästan trångt i den gamla ombyggda kyrksalen. Här vänder och vrider människor på loppisprylar samtidigt som de lyssnar till främlingars berättelser
om de kära katterna där hemma, som det naturligaste samtalsämnet i världen. Vi tycks alla ha tillgång till någon sorts kod, en direktöppnare för konversation. Vad du heter eller jobbar med är det ingen som efterfrågar, däremot vad du har för katterfarenheter, om också du har lovat bort en bit av ditt
hjärta till en fyrbent kamrat, som för alltid förändrat ditt liv. I köket är det
dukat med garanterat kolesterolhöjande fikabröd i flera varianter, allt bakat
av ideella krafter. Jag slår mig ner för en kopp te och lämnar samtidigt mina
kontaktuppgifter till katthemmets djuransvariga person, äntligen gör jag slag
i saken och anmäler mig som volontär.
Som ny går jag sedan några pass bredvid
rutinerade volontärer. Jag imponeras över
ordningen, inte minst de strikta reglerna i
karantänen. Det grå, platta trasslet har
suttit klart sin tid i karantänavdelningen.
Han har flyttat in i ett av rummen i kyrkHelmer
salen, är kastrerad, vaccinerad, id-märkt
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Lördagen den 2 februari besökte vi Djurskyddet Bollnäs-Ovanåker. Vi som
åkte dit var Lena Lillnor, sakkunnig informatör hos Svenska Djurskyddsföreningen, Eivor Karis vice ordf. Djurhemsföreningen och jag själv, styrelseledamot i Djurhemsföreningen.
Vi blev väl mottagna med både kaffe och mycket gott fika. Föreningen hade
ansökt om bidrag för en utbyggnad av huset så vi ville se hur den blev och
samla ihop underlag för ett beslut i styrelsen. (red. anm. ansökan beviljades
enligt styrelsebeslut).
Vi ville naturligtvis också hälsa på de ”boende”, titta på karantän och övriga
utrymmen. Djurhemmet är välordnat, det var några justeringar som måste
åtgärdas med anledning av Jordbruksverkets riktlinjer men i övrigt rent och
välskött. Katterna såg ut att må bra och trivas finfint.
Föreningen har också en loppislokal i nära anslutning till djurhemmet. Undertecknad var naturligtvis tvungen att handla, som om man inte hade nog
med saker hemmavid.
Vi tackar för att vi fick besöka djurhemmet och önskar föreningen lycka till
med sin verksamhet.
Ulrika Dahlberg

Fotografiet av djurhemmet är hämtat från deras hemsida
www.djurskyddetbollnas-ovanaker.se
7

Besök hos Öbacka Djurhem
Lördagen den 27 april besökte vi Öbacka Djurhem i Utansjö. Vi som besökte djurhemmet var Lena Lillnor, sakkunnig informatör hos Svenska Djurhemsföreningen,
Eivor Karis från Djurhemsföreningen och undertecknad. Vi blev väl mottagna och
bjöds på gudomligt fikabröd. Den här lördagen hade man ”öppet hus” så vi var ju
inte ensamma om att styra kosan mot Utansjö.
Öbacka har med hjälp av bidrag från Djurhemsföreningen byggt om en barack till
en fristående karantänsbyggnad med fyra separata rum och vi var naturligtvis nyfikna på resultatet. Djurhemmet huserar i ett gammalt vackert rödmålat hus. Katterna har egna rum som är stora och rymliga. Karantän har egen ingång, separat
ventilation och tvätt/sköljmöjligheter. Den består av två rum och ett så kallat
behandlingsrum för veterinärbesök. I en annan del av huset har man pesionatsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan man säga att
djurhemmet är mycket välskött och rent.
Alla rum klarar jordbruksverkets utrymmeskrav utan några problem. Mer
information och fler bilder hittar ni på
deras hemsida: www.obackadjurhem.se.

Nyanlända djur ska hållas i karantänsavdelning och vara helt avskilda från övriga
djur i djurhemmet. Vistelsens längd i karantän ska vara i 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 identitesmärkas före omplacerandet eller beroende på ålder
snarast möjligt.
Burarna i karantänsavdelningen ska desinficeras mellan varje djur. Sjuka djur ska
behandlas efter veterinärs råd. Djurhemmet 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.

Bakom tangentbordet
Ulrika Dahlberg/Djurhemsföreningen

Djurhemsföreningens verksamhetsberättelse för 2012
Föreningen utgörs av ett representantskap som för närvarande består av
följande personer och organisationer:
Djurskyddsorganisationer:
Svenska Djurskyddsföreningen, Lillemor Wodmar
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö, Rolf Westerlund
Utbildnings- och intresseorganisationer:
Svenska Blå Stjärnan, generalsekreterare Kristin Sundström
Svenska Kennelklubben genom avtal
8

Hemlösa, ägarlösa djur behöver hem
Du hjälper dem genom oss
Postgiro: 4503686-0 Bankgiro: 5302-6365
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Exempel på 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 och vind.
Rastgårdar samt andra utrymmen där katterna ständigt lever ska vara minst 6
kvadratmeter. Ytan ska vara minst 2 kvadratmeter per katt. Takhöjden ska
vara minst 1,9 meter. Rastgårdar får gärna vara större men aldrig mindre än
dessa mått.
Boxar för katter vid kattpensionat, avelsbox för katthona med ungar och annan
tillfällig förvaring ska ha en yta på minst 1,5 kvadratmeter. Den minsta sidan
ska vara minst 1,2 meter och takhöjden minst 1,9 meter.
Om flera katter vistas i boxen ska varje katt kunna röra sig på minst 0,7 kvadratmeter. Boxarna får gärna vara större men aldrig mindre än dessa mått. Hona
med 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.

Suppleanter:
Gabrielle Rosendahl
Rolf Westerlund

Valberedning:
Enköping Kim Lindblom Karlsson
Linköping Anneli Daging
Halmstad Boja Anicic

Webansvarig:
Ulrika Dahlberg

Sponsorer:
Svenska Djurskyddsföreningen
Svenska Kennelklubben
Stiftelsen Djurens Vänner Malmö
Riksorganisationen Djurens Vänner
Enskilda givare

Ansvarig Facebook:
Marie Persson
Styrelsemöten
Under 2012 har Djurhemsföreningens
styrelse haft 5 protokollförda
sammanträden.

Representantskapet:
Blå Stjärnan Kristin Sundström
Agria
Pekka Ohlsson
Norrköping Anneli Jonsjö
Västerås
StefanPettersson
Göteborg
Monica Jonasson

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret:
Anders Jarkiewicz, ordförande
Christina Lind, sekreterare
Eivor Karis, vice ordförande och redaktör för Djurhemsnytt
Ledamöter:
Johnny Strömberg
Ulrika Dahlberg
Marie Persson
Linda Salomonson
Lillemor Wodmar

Anslutning av djurhem

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 det noteras både i djurets journal och
vid/utanför djurets ”boplats” (bur/rum), så att inga missförstånd kan uppstå.
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Enskilda djurhem kan anslutas till Djurhemsföreningen. Under verksamhetsåret 2012
har följande djurhem anslutits. Solkattens Djurhem i Falkenberg och Djurens Vänner Lidköpings Djurhem.Vi hälsar alla dessa nya Djurhem välkomna till Djurhemsföreningen och erbjuder er allt stöd och hjälp som vi vet kan behövas den första
tiden.

Avförda djurhem
Under året har Djurens Vänner i Jönköpings djurhem avförts då innehavaren av
djurhemmet flyttat från orten och sålt fastigheten där man bedrivit verksamheten.
9

Vad gör Djurhemsföreningen?
Ändamålsparagrafen för DHF säger ”⁄1 Djurhemsföreningen är en ideell intresseoch stödorganisation för seriöst arbetande djurhem med uppgift att ta hand om
övergivna smådjur. Djurhemsföreningen verkar för att djurhemmen har en god
standard och att djurens ställning i samhället stärks.”
Detta innebär inte bara att DHF skall skänka bidrag till anslutna djurhem; utan att
främst verka för att djurhemmen har en god standard och att djurens ställning i
samhället stärks.

Hur gör vi det?
Genom att; besöka djurhemmen, vägleda dem i hur de åtgärdar brister, undviker
onödiga smittorisker, förklarar vilka steg som behöver tas, från ax till limpa, när
ett djurhem skall startas. Vi hjälper dem med att leva upp till myndighetens krav på
dokumenteringoch rapportering. Hålla kontakten med myndigheten vad gäller nya
regler och tillämpningar och att erbjuda stöd och vägledning vid akuta behov av
hjälp. Att erbjuda utbildning av djurhemmens personal och ledning. Söker nya
sponsorer och rapporterar till befintliga.

Djurhemsnytt

Onsdagen den 3 februari 2010 beslutade Djurhemsföreningens styrelse att
anta de nya och reviderade riktlinjerna. Dessa riktlinjer ska ses som ett
levande dokument som kan revideras efter behov, och vid eventuell
ändring i gällande lagstiftning.
Riktlinjer för djurhem anslutna till Djurhemsföreningen

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 polismyndigheten.
Djurhemmet ska vidare ha en etablerad veterinärkontakt.
Djurhemmet ska ha alla nödvändiga tillstånd som krävs enligt svensk lag för att
driva verksamheten.
Djurhemmet ska följa de riktlinjer som anges i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen och de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa.

Ett nummer av Djurhemsnytt har utkommit. Som tidigare år har Eivor Karis varit ansvarig
utgivare. Införda artiklar som speglat Djurhemsföreningens verksamhet, presentation av
samtliga anslutna djurhem samt riktlinjer och stadgar har visat sig ha stort intresse hos
läsarna och även hos eventuella sponsorer och givare som lätt kan följa upp vår verksamhet.

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.

Hemsida/Facebook

Utrymmen

Under Ulrika Dahlbergs varsamma ledning har föreningens hemsida varit uppdaterad och
lämnat enhetlig information till anslutna djurhem och till en intresserad allmänhet. Underåret har Marie Persson på samma sätt ansvarat för att vår Facebook har förmedlat snabba
nyheter till i huvudsak en yngre publik.

Huvudsponsorer, enskilda givare, kansli- och djurhemspersonal
Vi i styrelsen vill tacka alla givare, små som stora, för det stöd som ni lämnat
djurhemmen och Djurhemsföreningen under det gågna året. Tack Svenska
Djurskyddsföreningen, vår huvudsponsor, för den generösa gåvan som i huvudsak
finansierat vår verksamhet under året. Vi har fått del av de gåvor och testamenten
som enskilda givare skänkt till Svenska Djurskyddsföreningen och som vi i vår tur
fördelat till lämpliga djurhem. Vi har därför gemensamt kunnat genomföra det
uppdrag som givarna till djurskydd tänkt sig. Tack också Djurens Vänners Riksorganisation som återigen lämnat ett generöstbidrag. Vi tackar även vår nya samarbetspartner och sponsor nämligen Svenska Kennelklubben vars bidrag kommer att
medverka till att fler katter kommer att vara ID-märkta och registrerade i framtiden.
10

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 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 om detta på Jordbruksverkets hemsida för information om angivna
minimimått.
”http://www.jordbruksverket.se
/amnesomraden djur.4.5abb9acc11c89b20e9e8000333.html
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Inte att ses som vetenskaplig, men bra att känna
till när Du möter en katt som Du inte känner
Ansiktsuttryck;
Är man van att umgås med en katt tränar man snabbt upp förmågan att tolka en
katt, men är man ovan så kan det vara klurigt.
Är katten i konflikt har morrhåren lagts framåt, men är det slagsmål i luften åker de
bakåt för att inte vara i vägen.
Blicken:
Blicken är också ett viktigt instrument när det gäller att förmedla uttryck. En stirrande blick med stora pupiller är en aggressiv signal. Om du ser en katt som lätt
kniper ihop ögonen så är det ett kattleende. Det är en gest som kan vara bra även för
människor som vill visa katten att de är vänligt inställda.
Öronen;
De har fem huvudsignaler: avspänd, vaksam, upphetsad, aggressiv och försvarsberedd. En generell regel som är bra att kunna är att ju mer baksida av örat som
katten visar, desto hotfullare signaler ger den. En glad, avspänd och vaksam katt
har öronen uppåt och framåt. Är den upphetsad rycker det nervöst i dem.En aggressiv katt som inte är rädd vrider öronen bakåt, och när de ligger helt tillplattade är
den redo att försvara sig.
Det finns ytterligare mycket att känna till om katten såsom: konkurrens, hur katten
tolkar dig, renlighet, och varför all pälsvård. Av brist på utrymme i detta nummer
av Djurhemsnytt, kan vi inte fördjupa oss i de ovan uppräknade.
E.K.

Varje tidning med självaktning brukar ha något recept . Djurhemsnytt vill inte vara
sämre. Här kommer recept på omtyckt kattvälling.
Spadet av kokt fisk blandas med lagom mängd majsvälling (för barn). Låt svalna,
spadet får inte saltas eller kryddas.
Om katten själv får välja gäller som vanligt.
Lycka till!
E.K.
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Varmt tack till Svenska Djurskyddsföreningens kanslipersonal för ert alltid lika tjänstvilliga och trevliga bemötande. Under det gågna året har kontakterna med djurhemmen varit intensiva med telefon, besök och inte att förglömma, utbildningsdagarna. Där har vi mött sanna djurvänner som brinner för att göra insatser för att ta
hand om de övergivna djuren. Tack för er medverkan i arbetet, ni är värdefulla skall ni veta!

Utbildningsdagarna i Enköping 7 och 8 september 2012
Intresset för de sedvanliga utbildningsdagarna var stort och ett 50-tal personer från
djurhem i hela Sverige deltog. De frågor som tilldrog sig det största intresset var en
bejublad föreläsning av Susanne Hellman-Holmström över ämnet ”Din katts beteende” som följdes av många frågor från den engagerade publiken. Stockholms
Djurskyddspolis berättade om deras nya metod att hitta och beivra fall där djur far
illa. DHF´s nya samarbetspartner SKK redogjorde för det enkla och snabba sättet att
registrera och söka efter försvunna djur online med hjälp av deras stora databas. Vår
nya huvudsponsor Svenska Djurskyddsföreningens generalsekreterare Lillemor
Wodmar fick tillfälle att presentera sig själv och förklara varför man beslutat satsa
så stort på ett nära samarbete med DHF. Därefter avslutades dagen med först, ett
uppskattat besök på Hitta Kattens Djurhem där deltagarna bjöds på många och trevliga upplevelser i kontakten med alla katter och därefter en gemensam måltid med
frågesport. Lördagen gav en omfattande insyn i de sjukdomar som drabbar lösspringande katter och hur man bäst bekämpar dessa. Föreläsningen bjöd Hittakattens
”egna” veterinärer på, det kunniga paret Hans Kindahl och Kristina Odensvik.

Följande val genomfördes:
Valberedningen; Annelie Daging Linköping, Anna-Lena Andersson Borlänge och
Elin Weststrand Karlstad.
Representantskapet; Tessan Gunnarsten Gotland, Caroline Ohlsson Borlänge och
Suzanne André Göteborg

Ekonomiskt stöd till djurhem
Under 2012 utvisar protokoll att följande djurhem beviljats ekonomiskt stöd:
Djurhem
Belopp
Ändamål
Beslutsdat.
1 Djurskyddet Västerås
1.688 Arbetsplastmattor
10 feb
2 Karlstad Djurskyddsfören 15.000 Värmepump
10 feb
3. Töreboda Djurhem
50.000 Renovering efter brand
13 mars
4. Nynäshamn Kattförening 25.000 Inredning
6 sept
5. Oskarshamn Djurförening 10.000 Tvättmaskin
6 sept
6. Kottecentralen
10.000 Byggnad
6 sept
7. Skövde Djurhem
442 Resa
6 sept
8. Djurskyddet Västerås
3.500 Industridammsugare
30 nov
9. Skövde Djurhem
40.000 Karantän
30 nov
10. Kristinehamns Djurhem
21.400 Spis, diskmaskin m.m.
30 nov
11. Oskarshamns Djurhem
10.000 Datorpaket
30 nov
Totalt under 2012 = 185.342
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Djurhem

Ort

1. Djurskyddet Bollnäs/Ovanåke
Bollnäs
2. Djurens Hopp
Bollnäs
3. Djurens Vänner, Borlänge Katthem
Borlänge
4. Kattstallet Åkeshov
Bromma
5. Svenska Hundskyddsfören. ”Hundstallet” Bromma
6. Djurskyddet Hitta Katten Enköping
Enköping
7. Djurskyddet Eskilstuna
Eskilstuna
8. Falkenbergs Djurskyddsför./Solkatten
Falkenberg
9. Föreningen Gefle Katthem
Gävle
10. Göteborgs Djurskyddsförening
Göteborg
11. Djurskyddet Kattfoten i Halmstad
Halmstad
12. Djurvärnet Halland/Kattmyntans katthem Halmstad
13. Hudiksvalls Kattsamarit
Hudiksvall
14. Djurskyddet Kalmar Djurhem
Kalmar
15. Djurskyddet Karlstad
Karlstad
16. Djurskyddet Kristinehamn
Krisinehamn
17. Djurskyddet Köping, Kattvännerna
Köping
18. Förening Djurens Vänner i Linköping
Linköping
19. Djurskyddet Linköpings Djurskyddsf.
Linköping
20. Djurhemmet i Aggarp, Djurens Vänner Malmö
21. Djurskyddet Fiahemmet
Norrköping
22. Djurskyddet Nyköp., Finntorps Katthem Nyköping
23. Nynäshamns Katthemsförening
Nynäshamn
24. Djurens Vänner Nässjö
Nässjö
25. Olofströms Djurskyddsförening
Olofström
26. Djurskyddet Oskarshamn
Oskarshamn
27. Djurskyddet Skövde Katthem
Skövde
28. Djurskyddet Strängnäs
Strängnäs
29. Djurskyddet Bill & Bull
Söderhamn
30. Södertälje Katthem
Södertälje
31. Djurskyddet Skaraborg
Töreboda
32. Djurskyddet Västerbotten
Umeå
33. Öbacka Djurhem, Utansjö
Härnösand
34. Gotlands Katthem
Visby
35. Djurskyddet Västervik
Västervik
36. Djurskyddet Västerås, Huskatten
Västerås

Medlemsansvarig
Eivor/Ulrika
Eivor/Ulrika
Eivor
Marie
Marie
Marie
Marie
Linda
Ulrika
Christina
Christina/Linda
Christina/Linda
Eivor/Ulrika
Anders
Johnny
Johnny
Marie
Johnny
Anders
Rolf
Anders
Marie
Johnny
Anders
Anders
Anders
Johnny
Marie
Eivor/Ulrika
Anders
Johnny
Gabrielle
Eivor
Anders
Anders
Marie

Slutord
År 2012 har inneburit att mycket arbete har utförts av villiga händer och fötter på de
36 anslutna djurhemmen i Sverige. Även om förutsättningarna är mycket olika för
djurhemmen både vad det gäller ekonomi och antal medarbetare, så är inriktningen
densamma, att lindra lidandet för de lösspringande sällskapsdjur som människan
förfogat över, men vägrat ta ansvar för. Arbetet som ofta är tungt och tålamodskrävande kröns dock allt som oftast med framgång då vi lyckas matcha en vilsen
katt eller hund med en lika vilsen och ensam människa. Det lyser upp vår dag och vi
stärks i beslutet att kämpa vidare på den inslagna kursen.
Vid ett besök i Lilla Holjes djurhem i Olofström fick vi nyligen bevittna ett projekt
som innefattar både vilsna katter och vilsna ungdomar. Ungdomar med en tuff attityd och dåliga framtidsutsikter deltar i ett drogförebyggande projekt. Vi såg två
stora grabbar i de övre tonåren gå omkring med var sin liten kattunge i koppel! Den
fysiska kontakten med och ansvaret för djur får den tuffaste i gänget att mjukna och
intressera sig för både sin egen och i detta fall en vilsen kattungens framtid.
Under det kommande året skall Djurhemsföreningen i samarbete med Svenska
Djurskyddsföreningen satsa på utbildning av både djurhemmens styrelser och personal. I vissa fall arbetar inte dessa båda delar så nära som vore önskvärt för att nå
bästa resultat, och i vissa fall saknas den kompetens som behövs för att sköta ett
företag (som ett djurhem faktiskt är) på ett rationellt sätt. Vi återkommer till detta
och lovar att personer som genomgår utbildningar skall får intyg som visar myndigheter att kompetensen finns i huset. Vi börjar så smått med intyg får utbildningsdagarna i Enköping!
Vi ser nu fram mot ett spännande år och hoppas att vi ses, om inte förr, så på årets
utbildningsdagar i Linköping!
Djurhemsföreningens styrelse mars 2013
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