
Information på sajt
Var tydlig med vad som gäller:

Boendeanläggning

▬ Är alla hundar välkomna? Stora som små?

▬ Vad kostar det att ta med hunden? Vad ingår i detta 
pris; hundbädd, vattenskål, ingenting?

▬ I vilka allmänna utrymmen får hunden vara? Endast 
på rummet eller även i lobby och/eller restaurang?

▬ Finns det promenadslingor, rastningsmöjligheter, 
badplatser i nära anslutning till boendet?

▬ Finns det caféer och restauranger i närheten?

▬ Skapa en FAQ



Information på sajt

Var tydlig med vad som gäller:

Restaurang/Café

▬ Var i restaurangen får hunden vara? Överallt eller i 
ett speciellt rum? Endast uteservering?

▬ Finns det slinga i närheten där man kan gå ut och 
rasta hunden?

▬ Finns det något på menyn att beställa till hunden?

▬ Finns pläd/hundbädd som hunden kan låna?



Information på sajt

Destination

▬ Lista på hundvänliga boenden, besöksmål, 
restauranger och caféer

▬ Badplatser, vandringsleder och rastplatser

▬ Vandringsleder

▬ Var finns veterinärer?

▬ Finns det extra charmiga platser/paket – lyft gärna 
upp dem!



Bemötande på plats
Informera om följande vid incheck på 
boendeanläggning: 

▬ Om det finns fler hundar på boendet just nu.

▬ Vad som gäller för hunden; var får den vistas och 
inte.

▬ Var närmsta promenadstråk och eventuell badplats 
finns. 

▬ Var en lerig och smutsig hund kan spolas av.

▬ Finns vattenskål, hundbädd, bajspåsar och 
hundgodis på rummet eller kan man låna/köpa i 
receptionen?



Bra
Bra att ha på plats



Bemötande på plats

Informera om följande vid ankomst till restaurang:

▬ Om det finns det fler hundar på restaurangen just 
nu.

▬ Vad som gäller för hunden; var får den vistas och 
inte.

▬ Var hunden kan ligga för att få lugn och ro och utan 
att ligga i vägen för personalen.

▬ Om det finns hundmeny.

▬ Om det finns en bra plats nära restaurangen där 
hunden kan rastas. 



Kampanj
▬ 25 april – 15 maj

▬ Västsverige, Halland, Jönköping, Malmö, Örebro och 
Karlstad med omnejd

▬ Primärt syfte: Att skapa kännedom kring Västsverige 
som en hundvänlig destination och kring vår 
hundsajt. 

▬ Sekundärt syfte: Att folk klickar sig vidare (utgående 
externa länkar) Klick på läs mer och boka 





Hur du kan förbereda dig

▬ Se över din egen sajt och uppdatera enligt tips ovan 
– tänk tydlighet och ha ett välkomnande språk.

▬ Informera din personal om vilka priser och ”regler” 
som gäller för gästande hundar.

▬ Fotografera om tillfälle ges.

▬ Finns ditt företag inte med på Turistrådets sajt (och 
den lokala hundsajten)  -hör av dig!

31 mars - deadline för ändringar och/eller 
nytt material till 

vastsverige.com/semester-med-hund


