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En guide för dig som vill öppna ditt hem för en ny familjemedlemVarje år adopteras och omplaceras tusentals
hundar i Sverige. Intresset för att rädda en avlivningshotad hund från ett annat land, eller adoptera en hund
från en svensk familj, växer konstant. Samtidigt finns det gott om fällor i form av oseriösa förmedlare och
lurendrejare på Blocket. Och även om du har hittat din nya familjemedlem via en av flera seriösa förmedlare
vet du ofta inte exakt vad den varit med om tidigare. Det gäller inte minst före detta gatuhundar som blivit så
populära att ta hand om. Adoptera hund går grundligt igenom alla dessa nämnda aspekter, liksom hur du ska
närma dig din nya fyrfotade vän från det allra första mötet till den första tiden hemma. Författaren har själv
adopterat hundMax Schüllerqvist är nyhetsreporter pa SVT. Under bokarbetet har han träffat hundcoacher-

och experter, veterinärer och förstås hundägare. Han har besökt ett hundshelter i Rumänien.

Du som har möjlighet att utöka din familj med ett husdjur från ett djurhärbärge kan rädda ett liv och fylla det
med trygghet och värme. Vi på Fonus vill förebygga ensamhet och hjälpa husdjuren att hitta nya hem. Här är
några saker att tänka på innan du köper din hund. På Irland ses de i många fall mer som konsumtionsvaror.

Adoptera Hund,Adoptera Hund Från
Cypern,Rumänska Hundar Omplacering

Foto Privat. En annan viktig faktor man bör ta med i beräkningen om man överväger att adoptera en hund är
den egna plånboken. Vill du skaffa hund för att bara få en kompis eller vill du hålla på med t.ex. under fliken
Adoption. Adoptera hund går grundligt igenom allt du behöver veta för att du och din fyrfota vän ska få en
bra start på ert nya liv. Adoptera hund går grundligt igenom alla dessa nämnda aspekter liksom hur du ska

närma dig din nya fyrfotade vän från det allra första mötet till den första tiden hemma. Behöver du återlämna
hunden inom dessa dagar får du pengarna tillbaka. Han är kelig tillgiven och tycker om att vara nära
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människor. Du kan läsa mer under Så här går det till samt Våra krav och garantier. Allt ifrån att åka bil gå i
koppel bo inomhus leva med människor och att befinna sig i olika miljöer med nya intryck. Vi sätter alltid
hunden först. Har du utrymme för en hund i ditt liv? Detta handlar inte endast om hur du bor och om det

faktiskt finns fysisk plats för. Adoptera hund allt du bör tänka på. Här går vi igenom 8 viktiga saker som du
bör tänka på. Vill du skaffa hund men kan eller vill inte köpa en valp? Det finns flera fördelar med att

adoptera en vuxen hund som omplacerats från ett tidigare hem eller kanske aldrig har haft något hem. Du kan
hitta alla sorters hundar på härbärgen för djur eller på en kennel.
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