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Öppet:
Vard  7-18
Lörd  10-15
Sönd  11-15

700 kvm utställning!700 kvm utställning!
STOR MÖBELREA!STOR MÖBELREA!

Värmepump i småhus
28 februari

Vad händer med mitt hus-
allt om fukt 7 mars

Bygga eget hus 14 mars

Köpa och sälja bostad
21 mars

Hur får man en lägenhet i 
Göteborg? 28 mars

Föreläsningarna börjar kl 18.00

Föreläsningarna äger rum på 
Konsument Göteborg,
Postgatan 16, Göteborg 

Mer info på
www.konsument.goteborg.se

Boka på tel.61 25 30 eller
info@konsument.goteborg.se

Välkommen!

BOENDE 
OCH ENERGI

Föreläsningar på
Konsument Göteborg under 

februari och mars 2006

Köpa nytt?
Besök våra hemsida 
och  BoKalkylen. Där 
kan ni räkna fram olika 
kostnader för boendet 
till exempel drift och 

renoveringsbehov. Den är också 
anpassad för Göteborgsområdet med de avgifter 
som fi nns här. Jämfört med de kalkyler som banker 
och mäklare är skyldiga att göra vid husköp är 
Bokalkylen mer specifi cerad.

Att planera och skaffa sig infor-
mation före hundköpet är det 
bästa sättet, för att undvika de 
värsta fallgroparna!

Självklart bör man först kon-
trollera att familjen har prak-
tisk möjlighet att ha hund. De 
flesta omplaceringar beror på 
att hundköparen inte förstod vad 
det innebär att vara hundägare. 

Allergier
Ingen i hushållet bör vara päls-
djurs allergisk, detta går att 
kontrollera med ett enkelt test hos 
de fl esta vårdcentraler. Om någon 
visar sig vara i riskzonen för att 
utveckla allergier men familjen 
ändå vill pröva så bör man i förväg 
bestämma det praktiska. 

Vissa raser är lämpligare än 
andra ur allergisynpunkt. Att be-
gränsa utrymmena hunden 
får vistas i kan också vara 
ett alternativ, exempelvis 
undvika hund i sovrummet. 
Tänk dock på att en hund är 
ett socialt djur som mår bäst 
av att inte stängas ute alltför 
mycket från sällskapslivet. 

Tid och pengar
En hund tar och kräver myck-
et tid. Den mår inte bra av att 
lämnas för mycket själv, vissa 
hundar demolerar hela hem 
i ensamma stunder. En valp 
kan dessutom inte hålla sig 
speciellt länge utan måste 
passas på och tränas till att 
bli rumsren. Detta kan ta upp 
till ett halvår och valpen måste då 
ut många gånger per dag, även 
under arbetsdagar. 

En vuxen hund bör inte lämnas 
ensam och utan möjlighet till 
rastning mer än sex timmar på 
en dag. Vissa raser har mycket 
energi. Dessa kräver fysisk och 
psykisk stimulans och regelbun-
den träning. Om familjen reser 
mycket så bör man även fundera 
på var hunden skall vara på se-
mestrarna. 

Hundar kostar, inte bara i inköp. 

En hund bör vara försäkrad, den 
måste vaccineras, den ska äta och 
sen behövs  attiraljer som koppel 
och halsband köpas. Allt detta 
ska självklart tas i beaktande före 
hundköpet!

Hundvalet

Då allt praktiskt är löst är det dags 
att välja ras. En renrasig hund 
kostar några tusenlappar mer än 
en blandras.

Vem blir den som vuxen?
 Det är ändå billigt och att föredra 
eftersom man vet vad man får och 
dessa hundar är friskare. Myten 
säger tvärtom, men en seriös 
uppfödare avlar endast på friska 
och kontrollerade föräldradjur. En 
blandrasuppfödare oftast för att 
tjäna snabba pengar! Alla raser är 

framavlade för att fylla ett syfte. 
Undvik fällan att köpa hund på 

grund av ”söthet” utan kontrollera 
noga vilka egenskaper och egen-
heter rasen ni fastnat för har. 

Det är till exempel oftast min-
dre uppskattat med hundar som 
har mycket vakt och jaktinstinkt 

i ett villakvarter. Finns det 
barn i familjen så bör detta 
faktum väga mycket tungt 
att välja en social, snäll och 
stabil ras. Självklart får aldrig 
barn och hundar lämnas utan 
uppsikt, men hunden skall 
klara normalt barnumgänge 
utan att bitas. 

Att mixa hundar med olika 
ursprungliga användnings-
områden kan bli hur fel som 
helst. Väldigt konstiga reak-
tioner och beteenden kan bli 
resultatet av denna avel.

Om man är noga och låter 
hundvalet och beslutet ta tid 
är chansen stor att äkta kär-
lek och livslång vänskap upp-

står. Medans fel ras för familjens 
behov kan leda till tråkigheter. 
Som sedan leder till omplacering 
eller i värsta fall avlivning!

Text: Louise Abrahamsson
Bild: Stefan Mattsson
www.krokasmeden.com

”Innan hundköpet” kurser ges bland 
annat av www.stormvallen.se och 
vissa brukshundklubbar, sök din 
närmaste på www.sbk.nu 

Det finns över en mil-
jon hundar i Sverige och 
många funderar på att 
köpa en hund till sig eller 
sin familj. 

I de flesta fall blir hund-
köpet mycket lyckat och 
familjen får en älskad och 
uppskattad hårig medlem, 
men ibland blir det inte 
som man tänkt sig. 

OM ATT GÖRA EN BRA HUNDAFFÄR

Äkta kärlek och vänskap 
kan köpas för pengar!

Finns det barn i familjen välj en 
social, snäll och stabil ras. 

Undvik fällan att köpa hund på grund av ”söthet” utan kontrollera noga 
vilka egenskaper och egenheter rasen ni fastnat för har. 


