
Hunddrömmen

Hunddrömmen är ett hunddagis i utkanten av nordvästra Lund. Jag som driver det har stor 
erfarenhet av och vana vid djur och hundar och det kommer min medarbetare också ha. 
Hunddagiset ligger på min egen gård och medför därför inga lokalkostnader, men jag måste bygga 
om en lada för att kunna ha hundarna där.

Många har hund nuförtiden, men har inte tid eller möjlighet att gå ut med den under dagen. Därför 
erbjuder vi daglig verksamhet alla vardagar där vi passar hundar och tar även ut dem på 
promenader. Vi som jobbar här har god vana vid djur och hundar. Vi har plats för upp till 30 hundar. 
De kommer att få stora burar med tillhörande rastgård. Hundarna kan få egen bur, men vi ser helst 
att de delar bur, vilket blir mycket roligare för hunden.

Hundägarna kan själva välja om deras hundar ska gå heltid, alla dagar i veckan, eller halvtid, två 
eller tre dagar i veckan. Öppettiderna är från 7.00 till 18.00 och under denna tid kan hundägarna 
lämna och hämta sina hundar. Vid plats över tas även hundar på drop in.

I Lund finns få andra hunddagis, men många som har hund och därför tror jag att efterfrågan är 
mycket stor. Mitt hunddagis har bra priser och din hund blir väl rastad och omhändertagen här.
Hundarna har tillgång till leksaker, filtar och vatten och ibland genomförs lekar med dem. En gång i 
veckan kan hunden få en extra lång promenad mot en lite högre månadskostnad.

Priser:
Heltid – fem dagar i veckan:               1750 kr/mån
Halvtid – två till tre dagar i veckan:    1300 kr/mån
Drop in:                                                 200 kr/dag
Extra promenad:                                    100 kr/mån

Du kan kontakta mig på telefon, 046-xxxxxx, eller gå in på min hemsida www.hunddrommen.se.

Mina planer för att sprida vetskapen om min verksamhet är via annonser. Det kommer först och 
främst att vara annonser på nätet och i tidningen, men jag funderar även på lappar på anslagstavlor 
och i folks brevlådor.

Jag kommer att gå med vinst så fort jag har fått in mer än 20 hundar på heltid. Detta för att den 
medhjälpare jag har bara jobbar på halvtid och elkostnaderna och vattenkostnaderna blir inte 
mycket högre än de kostnader jag redan har på min gård. Städredskap och annat för att göra rent hos 
hundarna har jag också redan. Det jag behöver låna pengar till är att köpa material så att jag kan 
bygga upp hundburarna och rastgården.


