
G ru ndejedoren i n gen Ketteholm

Til beboerne i Ketteholm

Hvis du ikke har hund er det ikke nødvendigt at du læser videre, men gør det alligevel.

Bestyrelsen har desværre modtaget flere klager over hunde i Ketteholm. Klagerne går i hoved træk ud på

. Hunde bliver luftet på området, uden snor

. Hunde der besørgei på områdets arealer, uden for hundegræsset og ejer samler ikke høm-hømmen op.

. Hunde som giver hals.

. Hunde som går løs på området - selvlufter.

Det bedste ville jo være at beboerne selv kunne overholde bestemmelserne for grundejerforeningen

I deklarationen ior området, står der i 5 4 "i hver ejendom må der ikke holdes andre husdyr end en enkelt

hund og kat, samt lignende husdyr, der sædvanligvis kan holdes i beboelsesejendomme"

Fra ordensreglementet for området fremgår det i $ 1 "Såvel hunde som katte skal føres i snor. Luftning af

hunde er ikkå tilladt på fællesarealerne, men kan finde sted på græsarealet nord for carportene"

"Det er ikke tilladt aLefterlade hunden itøjr, mens ejeren er borte fra huset"

'T det hele taget skal hundene være velafrettede og ikke genere andre."

Det efterlader hos bestyrelsen ingen Wivl om at reglerne er klare og til at forstå.

Reglerne bliver bare ikke overholat og vi har egentlig ikke lyst til at være "bussemand", men i nogle tilfælde

er det desværre nødvendigt.

Vi kan konstatere at der på græsarealet ved hegnet til Avedøre Havnevej for øjeblikket ligger en del

trunJelorte - altså er der'nogen som finder området velegnet til hundetoilet.

Det varer ikke længe så skafvores børn ud at lege - hvem mon kan se det morsomme i at få et barn hjem

som er smuft ind i hunde høm-høm??

Hvorfor skal nogle hunde lufte sig selv gentagne gange - selv efter det er blevet påtalt over for ejeren ?

nvorfor skal nolle hunde have lov til at stå o-g gøudendørs på.tidspunkter af døgnet, hvor de fleste ligger

og sover ?. Det kan da ikke kun være de omliringUoende som kan høre hunden, ejeren som jo er tættest på

må da også kunne høre at hunden gør.

Hvorfor samles efterladenskaberne efter hunden ikke op når den luftes ? Kan det være at holdningen er af

der er der nok nogle andre der samler op?.

Når man anskaffer sig en hund påtager man sig også et ansvar - det viser sig desværre at ikke alle

hundeejere i Ketteholm vil leve op til dette ansvar'

Vi skal derfor anmode om at føre hunden i snor når den luftes - at samle efterladenskaber op, hvis uheldet

skulle være ude - kun at lufte hunden på arealet nord for carportene - at holde hunden inden for egen

il;å (åkså ingen selvlufter) - at sØrge for at hunden ikke gør så den er til gene for andre.

Der er heldigvis også hundeejere som er deres ansvar bevidst, men de bliver sat i samme bås som de

hundeejere som ikke vil følge reglerne.

Bestyrelsen modtager gerne oplysninger om, hvilke hunde og hundeejere som ikke vil være med til at følge

disse regler.

Vi håber med denne henvendelse at alle hundeejere vil medvirke til at reglerne overholdes og på den måde

viser at de er deres ansvar bevidst.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


