
 

Vi finns här för din 
hund 
 

Vi ger din hund det 
bästa sällskapet när du 
är på arbetet. 

Vi vill det bästa för din 
hund och vi erbjuder 
allt från rådgivning till 
hundvård. 

Kompetent och med 
hjärta 

 

 

Varmt 
välkommen ! 

 

 

 Mobil Service / Dogwalking 

 
      

Passar dig som har hund som: 

 Klarar av att vara ensam ett par 
timmar på dagen 

 Föredrar att det är ett lugnare 
tempo och att vila i den egna 
soffan 

 Uppskattar umgänge med andra 
hundar 

 Tycker det är okej att åka bil 
 Har fyllt 6 månader 
 Bor i Karlsborg eller strax utanför 

t ex Mölltorp, Forsvik mm. 

           Butik 

Här hittar du utvalda produkter för din 
pälskling, allt från koppel och sele till 
skålar. Dessutom erbjuder vi djupfryst 
hundmat. Du kan köpa den i vår butik 
eller vi levererar maten hem till dig. 

Välkommen 
till oss! 

Hunddagis–Pension-Dogwalker 
Butik 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

When dogs speak –         
we listen 

 

Vi är ett professionellt och 
välutbildat team av hundtränare, 
hundvakter och hundfrisör som 
jobbar ihop för att skapa Karlsborgs 
hunddagis med hjärta. 

Alla hundar sköts kompetent, 
kärleksfullt och det skräddarsys 
tillsyn efter deras behov. Vi 
säkerställer den bästa möjliga 
vistelsen, där vila, motion och lek 
samt träning för varje hund kan 
bestämmas individuellt. 

Vi sammanarbetar med LSS/Daglig 
verksamhet. 

 

 

„Dogs speak but only to those who 
know how to listen“    
-Orhan Pamuk                  

 

Hunddagis & pensionat i Karlsborg 

 

Ge hunden en aktiv dag när du själv är på 
jobbet ! 

Vårt dagis ligger i Karlsborg i Norra Skogen, 
omgivet av vacker natur. Två gånger om 
dagen gå vi en promenad med hundarna. Vi 
har även en inhägning där hundarna kan leka 
tillsammans. 

Efter överenskommelse kan hundarna få en 
eller flera måltider per dygn. 

Det är även möjligt att ordna boende för flera 
dagar eller veckor i vårt pensionat, kontakta 
oss gärna. 

 

 

Vi erbjuder: 
 God och flexibel service 

 Utbildad och kunning personal 

 Hundvård / Trimning / Bad 

 Butik  

 Hundmat med leveransservice 

 Uthyrning elcykel 

 Kurser 

Kontakt 
Phoenix AB WhenDogsSpeak 
Org-nummer 559414-5947 
Svartfjällsvägen 3, 546 33 Karlsborg 
 
Telefon: 070 – 7591564 
 
E-Post : info@whendogsspeak.se 
 

Website 

www.whendogsspeak.se 

Facebook 

/WhenDogsSpeak 

Instagram 

/whendogsspeak2 
 


