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Hundeluftning i Gården 
- evt. etablering af hundegård
Ejerforeningsbestyrelsen har for nylig på et af sine 
sjældne bestyrelsesmøder drøftet hundeluftningen i 
Gården. Så vidt det kunne bedømmes, bliver der for 
tiden fast luftet mindst 6 hunde. Hertil kommer det 
"løse" med luftning af hunde på besøg.

Luftningen af de mange hunde sætter sit præg på 
haven med mange store gule plamager på især 
græsplænen, men også andre plantevækster lider 
under hundeurineringen. Især morgenluftningen 
menes at være ødelæggende. Det sker desværre også, 
at man finder efterladenskaber efter hundene. 

Bestyrelsen har desuden modtaget henvendelser fra beboere, der er utrygge ved løse hunde, og som 
flere gange har fået en ubehagelig forskrækkelse, når en hund pludselig kommer løbende om 
hjørnet. Det er også forekommet, at løse hunde i munter leg har knækket grene mv.

Der er i bestyrelsen enighed om, at Gården ikke kan kapere luftning af det store antal hunde, og at 
ingen beboere skal føle sig utrygge ved at færdes i Gården på grund af løse hunde. Bestyrelsen 
henstiller derfor til hundeejerne, når de færdes i Gården med deres hunde,

• at man i fremtiden altid har hunden i snor (maks. 2 meter), og
• at egentlig hundeluftning ikke finder sted - specielt ikke morgenluftning.

For at imødekomme hundeejerne overvejer bestyrelsen at 
fremlægge et forslag på ejerforeningens næste 
generalforsamling om etablering af en hundegård, hvor 
hundene kan luftes uden at være i snor. Ifølge forslaget skal 
hjørneområdet ved Groskenstræde 13 (fra det sidste 
cykelskur) reserveres til formålet. Der skal opsættes et 
hegn/plankeværk fra cykelskuret til plankeværket mod 
naboen, samt opsættes en låge ved indgangen til arealet.

Undgå venligst cigaretskod i Gården
Det må konstateres, at der stadig bliver henkastet cigaretskod i Gården. Da synderne ikke kan være 
gæster alle sammen, henstiller ejerforeningsbestyrelsen,

• at rygerne fremover undlader at henkaste cigaretskod i Gården.
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