
 

 

Vad	  gör	  Djurambulansen?	  

	  
Djurambulansen	  är	  en	  ideell	  förening	  bestående	  av	  en	  grupp	  människor	  som	  inget	  heller	  vill	  än	  se	  till	  djurens	  
välbefinnande.	  När	  polisens	  resurser,	  allmänhetens	  kunskap	  eller	  förmåga	  inte	  räcker	  till,	  finns	  vi	  där	  för	  att	  hjälpa	  
djur	  i	  nöd.	  	  
Djurambulansen	  finns	  tillgänglig	  dygnet	  runt,	  årets	  alla	  dagar.	  
	  
Vår	  viktigaste	  uppgift	  är	  att	  rädda	  liv	  och	  minska	  djurens	  lidande	  vid	  en	  olycka.	  Genom	  ambulansens	  existens	  
säkerställs	  en	  korrekt	  hantering	  av	  ett	  stressat	  eller	  skadat	  djur.	  	  
Vi	  samarbetar	  med	  polisen	  och	  räddningstjänsten	  och	  står	  till	  tjänst	  för	  våra	  medlemmar	  	  
och	  allmänheten.	  

	  
Vad	  kan	  du	  göra?	  
	  
Vi	  tar	  årligen	  emot	  tusentals	  samtal	  angående	  djur	  i	  nöd	  och	  vårt	  mål	  är	  att	  bli	  rikstäckande.	  Detta	  kan	  vi	  enbart	  göra	  
med	  hjälp	  av	  sponsorer	  och	  medlemmar.	  	  
Som	  medlem	  i	  Djurambulansen	  betalar	  man	  295	  kr/år	  och	  får	  då	  två	  fria	  körningar,	  antingen	  akuta	  eller	  planerade.	  
	  
Överskott	  av	  pengar	  går	  till	  att	  finansiera	  hjälp	  för	  övergivna,	  upphittade	  och	  skadade	  djur.	  
Med	  hjälp	  av	  sponsorer	  kan	  vi	  snabbare	  växa	  och	  nå	  ut	  i	  större	  delar	  av	  landet	  för	  att	  hjälpa	  djur	  i	  nöd.	  Vill	  Ditt	  
företag	  hjälpa	  oss	  att	  växa?	  	  
Gå	  in	  på	  fliken	  Sponsorer	  på	  vår	  hemsida	  för	  att	  se	  vilket	  sponsorpaket	  som	  passar	  
Er	  bäst.	  
	  
Du	  kan	  snabbt	  och	  enkelt	  skänka	  en	  mindre	  summa	  pengar	  till	  Djurambulansen	  via	  SMS.	  Skicka	  ett	  SMS	  med	  texten	  
DJUR25	  DJUR50	  DJUR100	  eller	  DJUR200	  till	  72456	  så	  skänker	  ni	  motsvarande	  summa	  till	  Djurambulansen.	  
	  
Via	  vårt	  PlusGiro	  kan	  du	  skänka	  vilken	  summa	  du	  vill	  för	  att	  bidra	  och	  hjälpa	  oss	  att	  fortsätta	  och	  utveckla	  vår	  
verksamhet.	  	  
Skulle	  du	  vara	  intresserad	  av	  att	  skänka	  en	  större	  summa,	  eller	  höra	  mer	  om	  sponsring,	  så	  ber	  vi	  dig	  istället	  kontakta	  
oss.	  	  
Sätt	  in	  Er	  Gåva	  på	  vårt	  PlusGiro	  461786-‐6	  
	  
Larmnummer:	  0733-‐999	  112,	  	  
Kontor	  telesvar:	  0732-‐30	  33	  31	  tala	  in	  ditt	  namn	  och	  nummer	  så	  ringer	  vi	  upp.	  
För	  att	  veta	  mer	  om	  oss	  kan	  Ni	  besöka	  oss	  på	  Facebook	  (sök	  Djurambulansen)	  eller	  på	  www.djurhjalp.se	  
	  
VÄLKOMNA!	  
	  
Exempel	  på	  Djurambulansens	  arbete:	  
	  
Medlemskörningar	  till	  egen	  veterinär	  eller	  till	  närmaste	  djursjukhus.	  
För	  myndigheterna	  kör	  Djurambulansen	  upphittade	  eller	  omhändertagna	  husdjur,	  
antingen	  till	  de	  olika	  hemmen	  som	  vi	  samarbetar	  med,	  eller	  om	  djuret	  är	  skadat,	  	  
till	  ett	  djursjukhus.	  
	  
Djurambulansen	  hämtar	  även	  skadade	  vilda	  djur	  som	  vi	  kör	  till	  viltrehabiliterare.	  
	  

	  


