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DYR: Sommeren betyder nye 
familier til tusindvis af små 
nuttede hundehvalpe og kat-
tekillinger. 

Det kan være en stor om-
væltning for dyret, som skal 
fi nde sig til rette i helt nye 
rammer.

- Der er mange ting, man 
skal tænke på, når man får 
en killing eller hvalp i hjem-
met. Man skal tænke på at 
sikre sit hjem, som man ville 
gøre, hvis man skulle passe et 
lille barn, siger veterinærsy-
geplejerske Kirsten Bodelsen 
fra forsikringsselskabet Top-
danmark i en pressemedde-
lelse.

De ting, der optræder of-
test på skadesstatistikken 

for de små hunde og katte, er 
blandt andet dårlige maver 
og fremmedlegemer, som 
sætter sig fast i tarmen.

- Hvalpe og killinger er 
utrolig nysgerrige og sætter 
gerne tænderne i alt, hvad de 
kan komme i nærheden af. 
Og så kan det gå rigtig galt. Vi 
har set eksempler på alt fra 
plastiklåg til møtrikker, som 
har sat sig fast i mave-tarm-
kanalen og har måttet ope-
reres ud hos dyrlægen, siger 

Kirsten Bodelsen.

Dyreparat hjem
En ting er, at du skal have 
mange penge op af lommen, 
hvis du ikke har en sygefor-
sikring til din kat eller hund 
- men det kan også være livs-
farligt, hvis du ikke i tide op-
dager, at der er noget i vejen.

Derfor er det en god idé at 
sørge for at gemme de små-
ting væk, som hunden eller 
katten ikke skal sætte tæn-

derne i. 
Derudover anbefaler Kir-

sten Bodelsen, at du som dy-
reejer sætter dig ind i, hvilke 
ting der er gift ige for de små 
kæledyr. Det kan eksempel-
vis være chokolade og hus-
holdningsartikler.

En anden ting, der kan væ-
re farligt i forårs- og sommer-
månederne, er åbne vinduer. 

Hos Topdanmark Dyrefor-
sikring ser de oft e, at killinger 
falder ud af vinduerne.

- Heldigvis er det oft e kun 
småskader, killingerne kom-
mer ud for. Men det sker og-
så, at de brækker benet el-
ler får alvorligere skader på 
kroppen, fortæller Kirsten 
Bodelsen og opfordrer til, at 
du åbner de øverste vinduer 
eller husker at lukke døren 
ind til de rum, hvor du luf-
ter ud.

Gør dit hjem klar til kæledyr
Få en god start på livet med dit nye kæledyr.

Skal du have 
en hund eller 
en kat, kan det 
være en god 
ide at kigge en 
ekstra gang på 
dit hjem. Foto: 
Iris/Ritzau 
Scanpix
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INDRETNING: Disse dyr sum-
mer ikke, de stikker ikke, og 
selv om nogle af dem har 
ben, kravler de heller ikke 
rundt i dit hus. Så du kan ro-
ligt invitere dem indenfor og 
give dem en plads i dit hjem. 

Disse dyr gør nemlig ikke 
andet end at pynte og skabe 
stemning.

Dekorer 
med dyr
Inviter dyrene 
ind i din bolig.

Elefantfi guren Major fra Jotex 
tiltrækker med sin gule farve øjet 
i rummet og er med til at skabe 
en stemning af leg og sjov. Pris: 
199 kr.

Wonder Dragonfl y består af en guldsmed i stål med en afl ang krop og fi re vinger, der hver er udført i 
detaljerede mønstre. Guldsmeden balancerer på det yderste af en tynd træpind, der holdes fast af designets 
base. Kernen er balancepunktet mellem guldsmed og træpindens spids. Når de to elementer sættes sammen 
i én komposition, vipper og drejer guldsmeden blidt rundt, mens den fanger og refl ekterer rummets lys, som 
kan give en nærmest meditativ stemning. Pris: 349 kr.

65 år eft er den første ”Oscar” blev sat i produktion, bliver fi guren nu relanceret som ”Rufus ”. Rufus er lavet 
af naturmaterialerne bøg og læder. Figuren er designet af den kendte arkitekt Hans Bølling. Pris: 499 kr.

Den kendte danske sølvsmed Hans Bunde har designet ”Pingvinerne” 
her, der fås i både en stor og en lille udgave. De er lavet af bøgetræ og 
kan ses som et symbol på kærlighed.
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Horsens VVS udfører alt indenfor:
* Varmesystemer - fjernvarme, jordvarme,
solvarme, gas- og olie fyr

* Vand- og afløbsinstallationer
* Sanitet
* Jord- og gasinstallationer
* Ombygning og renoveringer

Ring eller skriv for uforpligtende tilbud
DØGNVAGT 7777 8888

E-mail: horsensvvs@mail.dk – www.horsensvvs.com

Håndværkere

MUKDA THAI
MASSAGE for M/K
Sønderbrogade 18,

kld., Horsens
Tlf. 91 97 16 61

Sundhed og velvære

KØBES
Teaktræs-og palisan-
der møbler købes. Evt.
rydning af dødsbo.
Tlf. 23 95 93 93

Køb og Salg


