
 Uthyrningskontrakt av kanin/marsvin  

 

Skälby 4H-gård Tel 0480-23779 skalby_4h@hotmail.com 
Skälbyallén Org. nr. 832401-0019 
392 38 KALMAR  www.skalby4h.se  

Detta kontrakt godkänns genom att faktura betalas 

Utrustning och mat 

Kaninen/marsvinet hyres med bur. Mått på buren är 116x63x53 och brukar få plats i bilen om man fäller 

ett baksäte. Pellets och en liten påse hö ingår och pellets ges MAX 2 msk/dag. Basfödan är gräs/hö och 

flytta därför buren varje dag så att den får tillgång till nytt gräs eller plocka friskt gräs i rikliga mängder 

varje dag/alternativt lägg in torrt hö. Lite morot, maskrosblad och kvistar av lövträd/buskar uppskattas. 

Sele ingår ej (brukar bitas sönder på ett par veckor), men finns att köpa på gården för 100kr.   

Val av kanin/marsvin 

Vi reserverar oss för att vi ibland måste ersätta den önskade individen med en annan.    

Säkerhet 

Om du inte vet hur man lyfter en kanin, anmäl dig till någon av kaninträffarna som vi erbjuder under våren. 

Kaniner får inte lyftas i öronen eller i nackskinnet. Små barn och rädda personer ska inte bära djuret. 

Sprattlar den till och faller till marken är risken stor att den bryter ryggen. Buren ska placeras på 

gräsmatta fri från ogräsmedel och under varma dagar i skuggan. Låt inte djuret hälsa på andra kaniner, 

antingen blir det slagsmål eller oplanerade ungar samt risk för smitta. 

Om djuret blir sjukt 

Även om det är ytterst ovanligt så kan det hända att kaninen/marsvinet blir sjuk eller till och med dör 

under hyresperioden. Kontakta oss på mail skalby_4h@hotmail.com  alternativt kom till gården under 

öppettiderna 9-17 alla dagar. Vid mycket brådskande ärenden så kan man även kontakta föreningens 

ordförande Jennie på 0708 963 293. Skälby 4H står inte för några veterinärbesök som görs utan vårt 

godkännande. 

Betalning 

För att bokningen ska vara giltig ska fakturan vara betald i tid – se faktura. 

Avbokning 

Vid avbokning fram till 2 veckor före hyresperioden återbetalas hela summan, 2 veckor till 1 vecka före 

återbetalas 50 % och sista veckan före hyresperioden ingen återbetalning. 

Hämta och lämna 

Vissa veckor är det 20 kaniner och burar som byter familj och därför har är det viktigt att tiderna för 

hämtning och lämning hålls. 

Hämtning: måndagar kl.11-11:30 

Lämning:  måndagar kl.10-10:30 
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