
OM OSS 

Vi som tar hand om din/dina 

kaniner är en tvåbarnsfamilj 

med djurvana. Vi bor i en villa 

med tomt längst med 

Örsundaån på landet i 

Örsundsbro. Vi har själva sju 

kaniner (fyra Teddydvärgvädurs 

och tre Dvärgteddys), två lugna 

katter samt akvariefiskar. Både 

min man Roger och jag är 

uppväxta med djur och har även 

haft kanin under vår uppväxt. 

Våra två söner är gärna med och 

hjälper till med att ta hand om 

djuren. 

S A L N E C K E  P A R K S  
K A N I N P E N S I O N A T  D E  L U X E  

Mistelvägen 24, Salnecke park, 749 61 Örsundsbro          
salneckeparks.kaninpensionat@famtornstrom.se  

        Vi finns på FaceBook

H Ä R  F I N N S  V I

Vi tar hand om dina kaniner i 
natursköna Örsundsbro (mitt 

emellan Uppsala och Enköping) 
medans du är bortrest.

S A L N E C K E  PA R K S  
K A N I N P E N S I O NAT  D E  

L U X E

Curabitur leo

Maecenas

Det Bästa till DE Bästa

Från Uppsala kör du 55:an cirka 3 mil tills du kommer till avfarten 
Örsundsbro. Följ avfarten - du passerar Salnecke på din högra 
sida och efter 50 skyltarna så har du en portal med skyltarna 

Salnecke Park på din vänstra sida. Kör in genom portalen ta direkt 
till höger på Vildrosvägen och sedan till vänster och därefter 

höger så har du Mistelvägen 24 på din vänstra sida. 

Från Enköping kör mot Litslena kyrka och  följ 55:an mot 
Örsundsbro. Sväng höger in på Enköpingsvägen igenom 

samhället. cirka 2.0 km. Vid T-korsningen sväng höger upp mot 
Uppsalavägen. Kör ca 600 meter tills du ser Salnecke Parks 

portalen på din högra sida. Kör in på Vildrosvägen och sedan till 
vänster och därefter höger så har du Mistelvägen 24 på din 

vänstra sida. 
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Vi erbjuder din kanin plats i en stor fackbur 
utomhus med bohus fylld med halm, sitthylla 
och aktiveringsartrialer. Storleken på 
fackburarna är 200 x 70 x70cm. Din kanin 
kommer ha möjlighet att leka/springa av sig i 
tillhörande rastgård fylld med sand för den 
som älskar att gräva, tunnlar, sittpallar, grenar, 
m.m. Detta under uppsyn av oss.

Vi ser till din kanin minst 2-3 gånger per dag 
och ser till att den har allt det den behöver 
för att du som kaninägare ska känna dig trygg 
och slappna av med vetskapen att din kanin 
har det bra medans du är bortrest.  
VÄL MÖTT!

P R I S U P P G I F T E R

Kaninen får fri tillgång till hö, vatten, halm (och ekologiska grönsaker v.b om du önskar detta). Vi 
erbjuder även grenar ifrån äppel-/päron och pilträd. Vi står för mat/vattenskål men om din kanin är van 

vid vattenflaska tar du med detta. Vill du att vi ger pellets under vistelsen tar du även med det. 

EN KANIN: 75.00 KR/DYGN FÖRSTA VECKAN 

Därefter 60.00 kr för påbörjad dag 8 och framåt. 

TVÅ KANINER I  SAMMA FACK:  130,00 KR FÖR BÅDA/ 
DYGN FÖRSTA VECKAN 

Därefter 115.00 kr för båda för påbörjad dag 8 och framåt.

TRE TILL FYRA KANINER (MAX 3KG/KANIN)  200,00 KR 
PER DYGN. 

KANINUNGAR UPP TILL 10VECKOR BOR GRATIS MED 
SIN MED MAMMA. DU BETALAR ENDAST FÖR 
MAMMAN.  
 
ÖVRIGA TJÄNSTER -  PÄLSVÅRD OCH KLOKLIPPNING: 
60KR (ENGÅNGSSUMMA)

VÅRA ERBJUDANDEN 

Är det första gången kaninen bor här? Då får du första dygnet 
gratis. Detta gäller om kaninen stannar minst i 3 dygn vid första 
vistelsen.

V.I.B (Very Important Bunny). När din kanin har varit vår gäst 
vid 3 tillfällen blir den en V.I.B., vilket innebär att den därefter 
bor gratis första dygnet varje gång den stannar minst 3 dygn.

Betalning görs vid incheckning. In- och 
utcheckningen sker efter 
överenskommelse

En kanin som behöver omplaceras tar vi emot tills du 
hittar ett nytt hem till kaninen. På sommarhalvåret tar vi 
även emot marsvin och hamster för 50kr per dygn

Vi har gärna dialog med dig om du önskar för 
att berätta hur din kanin har det under sin 
vistelse här när du är bortrest


