
Kære Ketteholmere  så er den gal igen  !!                                     

  
  
  
De fleste der har været ude at gå på hovedstien har allerede måtte sande at det er et rent 
”minefelt” af hundelorte. En eller flere uheldige har øjensynlig også trådt på af disse. Det er 
sandsynligvis ikke ejerne af ”minelæggerene” (for de ved jo hvor de er lagt), men andre 
uheldige som skal trækkes med dette svineri. 
  
De hundeejere som ikke er deres ansvar bekendt, opnår kun at områdes hunde bliver lagt 
for had. Desværre rammes også de hundeejere som samvittighedsfuldt samler  
efterladenskaberne fra deres hund op.  
  
Syntes I selv I kan være dette bekendt ??   
Nej vel ! 
  
HUSK hundeposer næste gang, og husk at bruge dem, husk også : at hunde skal gå tur 
med nogen, ikke alene – derfor ingen selvlufter hunde i Ketteholm. 
Det handler om ansvar så tag dog del i dette ansvar saml op efter din hund eller påtal det, 
hvis du ser en hundeejer som ikke samler op efter sin hund har besørget på flisearealet. 
Hundeejerne i Ketteholm er meget velkommen til at lufte sin hund på Ketteholms arealer 
og området nord for carportene er faktisk beregnet til at lufte hund på – så brug det dog.                                                                                                                                                                       
  
Flaskecontaineren er fyldt. Tømning er bestilt den 22. december 2002 og der er indtil nu 
rettet henvendelse til firmaet, som tømmer 4 gange. Desværre uden det store resultat. 
Derfor bedes du vente med at lægge tomme vin eller spiritusflasker (det er jo det eneste 
som må komme i flaskecontaineren) i containeren til den er tømt. 
 
For god ordens skyld må vi desværre endnu engang informere om at brandbart materiale 
skal i den blå container. Hvor svært er det lige at finde ud af om noget er brændbart. Ja 
det kan desværre konstateres at mange ikke kan se forskel på et stykke træ og et stykke 
jern, hvis du er rigtig meget i tvivl så prøv med en magnet. 
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