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Ettems hundpensionat - ett litet pensionat med få gäster åt gången.   

Bokningsförfrågan mottages på 070–3282037 eller via mail 

ettemshund@gmail.com 
 

Priser: 
375 kr/dygn för en hund i en box med egen utegård 
475 kr/dygn för två hundar i samma box (om storlek tillåter) med egen utegård 
tre hundar efter överenskommelse 
Det finns även möjlighet att boka "extra" dvs du talar om vad du vill att jag ska träna med din 

hund när den bor här. Pris 650 kr inkl moms / träningstimme. 
 

Vaccination & Försäkring: 

Din hund ska vara vaccinerad enligt gällande bestämmelser samt mot kennelhosta årligen. Din 

hund ska även vara försäkrad. Vi har ansvarsförsäkring om olyckan skulle vara framme. Du 

måste även själv ha en hemförsäkring. Vi tar emot löptikar. 
 

Vi finns i Sörmland, Bettna, i nära anslutning till väg 52, med tre mil till Nyköping (och 

Skavsta flygplats), tre mil till Katrineholm och två mil till Flen. 
Godkänt av Länsstyrelsen 2021.  

 
Hämtning och lämning sker på överenskommen tidpunkt. 

 

En dag kan se ut som följer: 

Morgon: mat, check av hunden och promenad 

Förmiddag: städning av box och utegård, byte av vatten 

Eftermiddag: mat och promenad 

Kväll: promenad och nattning 

Eftersom varje box har en tillhörande utegård väljer hunden själv om den vill vara utomhus 

eller inomhus om inte ägaren har andra önskemål. 

 

Information 
Ettems hundpensionat 

- är beläget utanför Bettna, drivs i lantlig miljö och liten verksamhet. Det finns idag 4 

boxar med tillhörande rastgårdar samt några rastgårdar med hundkoja 

- uppvärmning i hundhuset sker med hjälp av element för att hålla en jämn och behaglig 

temperatur  

- vi har valt att vara en liten verksamhet för att kunna tillgodose varje hunds behov 
- vi använder SKKs inackorderingsavtal https://www.skk.se/globalassets/dokument/att-

aga-hund/blanketter/inackorderingsavtal-for-hund-j1.pdf 
- vaccinationskrav Valpsjuka och Parvo enl SKKs rekommendationer samt kennelhosta 

ej äldre än 1 år 
- vid ankomst skriver vi avtal (om detta inte gjorts tidigare) och går igenom hundens 

samt pensionatets rutiner 
- för hundens eget bästa rekommenderar vi att hunden får med sitt vanliga foder och 

anpassar oss i möjligaste mån till utfodringsrutiner på hemmaplan 

- egen filt/matskålar medtages av hundägaren om denne önskar det / tror att hunden 

behöver det 

- veterinär finns att tillgå om behov skulle uppstå  
- sjukrum finns för den hund som ev. behöver isoleras under vistelse 
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