
	  

	  

	  

Vi	  behöver	  din	  hjälp	  för	  att	  hitta	  den	  
försvunna	  hunden	  Noah!	  

Noah är en ung whippetpojke med vita och bruna tecken. 
Ensam, hungrig och utan skydd mot kyla, regn och blåst. 
Nu är vintern här och vi behöver din hjälp! 

Noah ses på olika platser i Danderyd, Sollentuna och 
Täby. Chansen är mycket stor att han finns i ditt område 
och att just du får syn på honom!  

Snälla! Hjälp oss med att ringa till matte Gunilla om du 
observerar Noah eller om något ovanligt händer vid din 
bostad (nedrivna sopor, mat till utekatten försvinner, 
någon har stökat till på din tomt). Kanske har du ett krypin 
på tomten/gården där en hund kan tänkas söka skydd? Vi 
är tacksamma för precis alla tips!  

Om du ser Noah, ring först till matte. Har du mat (t ex 
korv, hundgodis, köttbullar) försök uppehålla Noah genom 
att lugnt kasta små bitar i hans riktning tills Gunilla 
kommer. OBS! Jaga honom inte, ropa inte. Då blir han 
rädd och flyr! 

Lägg gärna in Gunillas telefonnummer i din mobil redan 
nu 0735-930 133. För ytterligare info ta kontakt på e-post:  
hittanoah@hotmail.se, Facebook-grupp: Hitta Noah!, 
Blogg: hittawhippetnoah.wordpress.com.  

VARMT TACK FÖR ATT DU BRYR DIG! 
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