TaMedHunden informerar
Hundägare guidas till hundvänliga ställen av TaMedHunden, www.tamedhunden.se
Den hundvänliga guiden TaMedHunden har appar som hundägare kan använda utan kostnad för att
upptäcka, utforska och samla de hundvänligaste ställena i sin hemstad och på sina resor. I guiden
hittar man de caféer, restauranger, pubar, barer & hotell som välkomnar gäster med hund inomhus.
Tamedhunden-appar
Vart kan jag fika, luncha eller äta middag med hunden inomhus? Vart kan jag övernatta med
hunden? Vilka städer är hundvänliga? Vilka hundvänliga ställen finns i min hemstad? Dessa frågor
får man svar på i appen TaMedHunden. TaMedHunden har nyligen släppt en efterlängtad app på
App Store för hundägare och hundintresserade med iPhone. Intresserade kan hämta appen på App
Store genom att söka på tamedhunden och sedan klicka på ”Hämta”.

QR-kod som leder till
appen på App Store,
Google Play eller
Webben beroende
på vilken enhet du
använder när du
läser in den.

Appen är lätt att använda och visar en tydlig överblick på karta över
rekommenderade hundvänliga caféer, restauranger, barer och hotell som
välkomnar gäster med hund in i lokalerna. I guiden kan man filtrera på de
olika kategorier som stöds - kafé, restaurang, bar och hotell - för att slippa se
kategorier man inte är intresserad av. Det går även att söka på en specifik
stad eller ort och få hundvänliga ställen listade för den staden, eller söka
efter ett specifikt ställe om man vill utforska det närmare. Användare med
Androidmobil kan hämta TaMedHundens Androidapp på Google Play genom
att söka efter tamedhunden. Alla användare oavsett telefon, dator eller
surfplatta kan använda TaMedHundens hemsida genom att surfa in på
www.tamedhunden.se

En guide för hundägare som gärna tar med hunden in
Guiden är skapad för hundägare av hundägare. Till en början låg behovet
hos initiativtagarna själva, men de märkte fort ett stort intresse och behov
även hos andra hundägare. Med guiden får hundägare ett verktyg som ger dem en snabb överblick
över hundvänliga ställen på en karta och de får koll på vilka ställen som anstränger sig lite extra för
att de och hunden ska känna sig välkomna.
- Vi är ständigt på resande fot med våra hundar Pedro & Gordon och tar gärna med dem när vi äter
frukost, brunch, lunch, middag, går på ”Afterwork” eller när vi tar in på hotell eller annat boende,
säger Veronica Håård, Produktägare för TaMedHunden.
- Vi saknade en rikstäckande, lättanvänd och kartbaserad hundvänlig guide som visar just caféer,
pubar, restauranger och hotell som välkomnar gäster med hund in i lokalerna i Sverige, menar
Veronica.
-Vi har byggt den app vi själva ville ha och använder den när vi reser runt i Sverige och i Europa,
säger Fredrik Håård, initiativtagare till TaMedHunden.
Var med och påverka guidens innehåll och utbud
Alla kan vara med och påverka hundvänliga Sverige genom att fråga sina favoritställen om de
välkomnar gäster med hund inne hos sig. Målet för TaMedHunden är att underlätta för hundägare
att tipsa om nya ställen som välkomnar gäster med hund in, samla tydlig information om vad som
gäller på de olika ställena och ge snabb översikt av vart man kan ta med hunden in. Alla användare
kan hjälpa till att samla nya hundvänliga ställen.
Tips om felaktig information, förtydliganden eller viktiga förändringar om de hundvänliga ställena
kan mejlas till info@tamedhunden.se

