
Nya Österängs samfällighetsförening 
   

Lösspringande hundar i området 

På förkommande anledning ber vi att få göra våra hundägare uppmärksamma på att 
inte ha sin hund lös springande i området under promenaden om man inte har full 
kontroll (osynlig koppel) över sin hund. Det finns personer och barn som är 
hundrädda, hur snälla ägaren än tycker hans hund är.  

Vi vill även påminna om att man enl lag är tvingad att hålla sina hundar kopplade från 
1 mars – 20 aug  
Du kan läsa mer vad som gäller under : http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/
Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/ 

Observera att vårt område gränsar till Tranviks naturreservat. Där gäller krav på att 
ha hunden kopplad under hela året. 

För allas trevnad hoppas vi på förståelse av våra hundägare. 

Den 3 maj på kvällen inträffade en incident mellan en lösspringande hund. En av 
Johans skyttar som hjälper oss att hålla nere vildsvinsstammen blev störd i sitt arbete 
med jakten pga en hund som rymde från sin matte. Hon försökte ropa hunden 
tillbaka, som var på väg mot åteln ! Tyvärr skrämde den även grisarna som just 
också var på väg fram till skjutplatsen. Det hade till följd att jakten fick avblåsas.  

Nu var det kanske en olyckshändelse att hunden hann rymma, men det är därför 
desto viktigare att man verkligen håller koll på sin hund att sådant inte förekommer 
igen. Händer det flera gånger att jägarna måste avbryta jakten pga av dylika 
händelser, så riskerar vi kanske att jakten inställs helt och hållet. Vi måste kunna 
förlita oss på våra medlemmar att man respekterar dessa förhållningsreglar. Det är ju 
i allas intresse att man försöker göra allt för att hålla grisarna från tomterna. Det 
borde också nämnas att det även är för hundens säkerhet, då en gris med lätthet kan 
ha ihjäl en otränad hund. 

Styrelsen 

4 maj 2018

http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Hundar-i-naturen/

