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Kære hundeejere/hundeluftere,  
  
Bestyrelsen har på det seneste bestyrelsesmøde drøftet de tiltagende problemer 
omkring hundeluftning i vores haver - og hundeefterladenskaber på 
foreningens områder.   
  
I henhold til husordenen er det tilladt at holde hund – og alle hunde skal holdes 
i snor på ejendommens områder.   
 

Det er klart, at hundeluftning ikke må foregå på græsplænerne, hvor vi som 
beboere skal kunne opholde os, uden at være generet af hunde og deres evt. 
efterladenskaber. Hvis uheldet er ude – uanset hvor – skal eventuelle 
efterladenskaber selvfølgelig fjernes af hundelufteren - uanset hvem, der lufter 
hunden.  
 

Bestyrelsen har desværre modtaget et stigende antal klager omkring 
overtrædelse af vores husorden – i forbindelse med hundeluftning.   
 
 

Det er derfor nødvendigt at indskærpe følgende:   
1. -Hunde skal holdes i snor på Andelsboligforeningens områder 
2. -Hunde må ikke lukkes ind / opholde sig i de små haver, hverken i       

Nord- og Sydgården 

3.  -Hundeluftning med henblik på 'hundens toiletbesøg' er 
ikke tilladt nogen steder på Andelsboligforeningens områder. 
HVIS uheldet alligevel sker, skal hundelufteren straks fjerne 
hundens efterladenskaber, og smide posen i en skraldespand/-container 

4. -Manglende overholdelse af vores regler omkring hunde og hundeluftning 
betragtes som en overtrædelse af vores Husorden, med de konsekvenser 
dette kan have - ifølge vores Vedtægter.  

 
  

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 

 

8. februar 2018 
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