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KANINHOTELL PÅ ÅRSTA 4H GÅRD

Ska du kanske åka bort och kan inte 
ta kaninen med dig? Då har vi 

lösningen!

ÖPPET ÅRET RUNT!
Vi tar emot bokningar till hotellet 

mellan jan-dec. 

LOV & HELGER
Trycket kan vara högt under lov och

storhelger. Boka i god tid för att 
vara säker att få plats.

För frågor kontakta oss 
på: arsta@4h.se

mailto:arsta@4h.se


KANINHOTELL – BURAR 

Måttangivelserna ovan är i cm

BURUTRYMMEN
Kaninhotellet på Årsta 4H Gård 
innefattar totalt 12st burfack av
varierande storlek:

Antal Längd Djup Höjd

6st 240 80 60

4st 112 80 60

2st 100 80 70

GODKÄND VERKSAMHET
Årsta 4H Gård innehar §16 tillstånd 
utfärdat av länsstyrelsen för att få 
bedriva hotellverksamhet.



KANINHOTELL – INNAN DU BOKAR 

KALLUTRYMME
Kaninhotellet är i kallutrymme och 
håller utetemperatur för aktuell 
årstid.

FULLT FRISK & SMITTOFRI
Kaninen skall vara till synes frisk för 
att få vistas på hotellet. Personal på 
gården gör en hälsokontroll vid 
ankomst. 

Påvisar vi kvalster, och/eller 
annan sjukdom kan vi komma att 
neka vistelse.



KANINHOTELL – SKÖTSEL & TILLSYN

INGÅR
• BURUTRYMME

Till varje bur finns sitthylla samt 
vattenskål. Dricker kaninen ur flaska –
medtag flaska

• SKÖTSEL & TILLSYN
Djuren har tillsyn minst två gånger per 
dag. 

• BASFODER – HÖ
I priset ingår basfoder till 
kaninen/kaninerna i form av hö.

INGÅR EJ
• KOMPLETTERINGSFODER

Pellets eller annan kraftfoder ingår ej i 
summan för hotellvistelsen.



KANINHOTELL – VIKTEN AV RÄTT FODER

FELAKTIG UTFODRING
Tyvärr får vi ofta in kaniner till hotellet som 
får en felaktig utfodring och som ges allt för 
stor mängd pellets eller annat kraftfoder. 
Följden av det är överviktiga kaniner.

KAN LEVA PÅ ENDAST HÖ
Kaniners mag-tarmsystem samt tänder 
kräver en svårtuggad och fiberrik kost. 
Kaniner skall enligt lag ges fri tillgång på hö.

RÄTT ATT NEKA PELLETS
Under vistelsen på hotellet godkänner du 
att Årsta 4H gårds personal utfodrar 
kaninen efter individens näringsbehov. 
Överviktiga kaniner på hotellet ges därför
inte pellets om inte särskilda skäl 
föreligger. 



KANINHOTELL – PRISLISTA

BETALNING
Betalning sker då du fått bekräftelse av Årsta 
4H Gård på din bokning.

Betalning sker i förskott till pg. 941428-5. 
Märk inbetalningen med ”´HOTELL + DITT NAMN”.

Uppvisande av kvitto på betalningen krävs 
vid inlämning till hotellet!

1 kanin 2 kaniner*

Pris/dag 50:- 80:-

Pris/vecka 300:- 480:-

PRISLISTA
Nedanstående prislista gäller fr.o.m. 1 
januari 2019

*priset gäller för 2 kaniner boendes i samma bur



KANINHOTELL – TILLVAL

Vid hotellvistelse betalas tillval för 
kloklippning i förskott tillsammans med 
summan för hotellvistelsen.

Vill du ha hjälp med kloklippning i annat fall, 
kontakta oss på arsta@4h.se

/kanin

Vid hotellvistelse 30:-

Kloklippning ord.pris 50:-

KLOKLIPPNING
Som tillval till hotellvistelsen kan du välja
”kloklippning”. Då ser vi till att klippa klorna 
på kaninen/kaninerna innan det är dags för 
hemgång.
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KANINHOTELL – AVBOKNING

FÖRSENAD HÄMTNING
Hämtas kaninen/kaninerna senare än 
avtalat debiteras ägaren vid hämtning 
med dubbel dags-summa som gäller 
ovan för de antal dagar vistelsen 
förlängts.
Ex. 100:-/dag då vistelsen förlängts 1dag för 
1 kanin.

AVBOKNING – senast 2 dagar innan

Avbokning skall ske senast 2 dagar 
innan vistelsens start-datum.

Sker avbokning senare/inte alls
återbetalas ej summan för 
hotellvistelsen. 



KANINHOTELL – HYGIEN A & O

HYGIEN & DESINFICERING
Då kaniner från olika ställen vistas på 
kaninhotellet är det som alltid viktigt med en 
god hygien. 

Virkon-S
Efter varje hotellgäst städas buren ut 
grundligt och desinficeras med Virkon. 

Stalosan
Vi använder även Stalosan i 
varje enskild burutrymme för 
att  minska tillväxten av 
bakterier, svamp, virus, 
coccidier och eliminerar antalet 
spolmaskägg och fluglarver..



BOKA VIA HEMSIDAN
Bokning sker via formuläret på 
hemsidan. När vi behandlat din bokning 
kommer du få en bekräftelse om att du 
fått plats på hotellet.

När du fått bekräftelse på din bokning
skall summan för hotellvistelsen betalas
in i förskott. Kom ihåg att kvitto på 
betalningen skall visas upp i samband 
med inlämning till hotellet.

Frågor/Kontakt – arsta@4h.se
Telefon: 070 – 240 24 76
Vi svarar i telefon under vardagar 
mellan Kl. 9-16.

KANINHOTELL – BOKNING
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