Hund i snor.........!
Lort i pose.......!
Husk poser til din hunds efterladenskaber
Hunde skal føres i snor - også når man cykler med dem
( så kan du nemlig nå at samle efterladenskaberne op i en pose )

Hold nu byen ren for hundelorte......
Det kan stadig koste dig kassen ikke at gøre det.....!
Tag gerne et FOTO evt. med din telefon hvis du ser folk der ikke fjerner deres hunds efterladenskaber
og send det til Harlev Framlev Grundejerforening.

Læs de næste sider og bliv klogere på alt lortet i Harlev !
Med Venlig Hilsen
Harlev Framlev Grundejerforening

Det koster alligevel en bøde ikke at samle sin hunds efterladenskaber op.
Sitat fra avisen:
“

Opstandelsen var stor blandt politikere, da magasinet Samvirke for nogen tid siden afslørede, at et hul i loven gjorde,
man kunne lade sin hund skide på gader og stræder uden at kunne straffes for det.
Det var i politivedtægten, at det oprindelige forbud stod skrevet, og politivedtægten forsvandt med politireformen.
Men i forbindelse med udformningen af den nye hundelov har juristerne i Lars Barfoeds Justitsministerium i
samarbejde med Transportministeriet fundet ud af, at det ifølge vejlovgivningen allerede er strafbart at lade sin hund
skide uden at rydde op efter den. Det skriver Justitsministeriet i et svar til Folketingets Retsudvalg, og det glæder den
konservative retsordfører, Tom Behnke.
“Jeg er meget tilfreds over at kunne konstatere, det var en misforståelse, at det pludselig skulle være blevet lovligt at
lade sin hund besørge alle mulige steder,” siger Tom Behnke til Newspaq.
Problemet er blot, at selvom man ikke har hund, kan man som grundejer fortsat komme til at hænge på en gevaldig
lorteregning.
For hvis man ikke tager hunden og dens ejer på fersk gerning i svineriet, skal man selv fjerne skidtet. Ellers er man
erstatningspligtig, hvis nogen glider og slår sig slemt.
Men Tom Behnke har et råd til de husejere, hvis fortove bugner af lort.
“Hvis man er plaget af, at ens fortov hele tiden ligner et kludetæppe af hundeefterladenskaber, og at det er samme
personkreds, der hele tiden blæser på lovgivningen, vil en henvendelse til lokalpolitiet naturligvis blive taget ind i
politiets prioriteringer. Og så vil de lægge vejen forbi, næste gang de er i det pågældende område,” slår Behnke fast.
Nu taler Tom Behnke med resten af sine kollegaer i Folketingets Retsudvalg om, hvorvidt man også skal skrive
forbuddet mod at skride fra sin hunds fortovs-svinerier ind i den nye hundelov, da den uden tvivl får meget stor
opmærksomhed. Desuden bliver det sandsynligvis dyrere at lade sin hund besørge på fremmed grund.

“

Udsnit af brev sendt fra Vejdirektoratet, hvor Justitsministeriet har anmodet
Vejdirektoratet om at besvare en henvendelse om Hundeefterladenskaber.
Sitat fra brevet:
“

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997.
Efter disse bestemmelser er en grundejer forpligtet til at fjerne alle former for affald herunder dyrs efterladenskaber på
fortovet – ud for den pågæl-dendes ejendom, uanset hvordan affaldet er blevet placeret det pågældende sted.
Hvis en grundejer ikke udfører den pålagte renholdelse, kan vejbestyrelsen udføre arbejdet på den pågældendes
regning, jf. lovens § 16. Overtrædelse af ovennævnte bestemmelser kan efter lovens § 20 straffes med bøde.
En grundejer kan således straffes med bøde for ikke at fjerne affald, herun-der hundes efterladenskaber, fra en offentlig
vejs fortov ud for sin ejendom.
Har vejbestyrelsen (eller politiet) sikkert kendskab til, hvem der har anbragt affald, herunder hundes efterladenskaber,
på fortovet, kan vejbestyrelsen
(i påtrængende tilfælde også politiet) dog fjerne affaldet på den pågældendes regning og den pågældende kan pålægges
en bøde for at have anbragt
affaldet.
Dette fremgår af vintervedligeholdelseslovens § 17 og vejlovens2 §§ 102 og 113.

“
Så er vi tilbage til det med foto´et, det kan lyde lidt grænseoverskridende, men vi må
desværre konstatere at det nok er det mest effektive bevis. !!

Vidste du... at alt for mange hundeejere lader lorten ligge, når de lufter deres hund?
Ofte går hunden på “potten” midt på fortovet eller i græsset, hvor mange børn løber
og leger. Det er rigtigt ulækkert at jokke i en hundelort.
Hvorfor nu det? Der findes ingen lov, der siger, at hundeejere skal tage hundelorten
med i stedet for at lade den ligge. Heldigvis er der mange hundeejere, som er
opmærksomme på, at hundelorten ikke er særlig lækker at se på eller træde i, og de
har en lille pose med, så de kan tage lorten med og smide den i skraldespanden.
Derfor: Når du er ude at lufte din hund, skal du have en pose med, så du kan samle
dens lort op og tage den med hjem og smide den i skraldespanden.
På den måde viser du, at du tager hensyn til andre.
Desværre findes der også mange hundeejere, som begynder godt, men slutter skidt.
De samler hundelorten op i en pose, men i stedet for at tage posen med hjem,
smider de den i naturen igen, når de er kommet lidt længere på deres tur.
Det er rigtigt dumt. For så er det ikke bare en hundelort, der skal forsvinde i
naturen. Men også en plastpose. En hundelort tager nogle uger om at forsvinde,
mens en plastpose kan tage helt op til 500 år!
Fakta: Har du ikke råd...! Kan man i nogle kommuner få udleverer gratis
hundeposer til hundeejerne. Enten kan man hente en rulle poser på rådhuset, eller
også er der opsat stativer med hundeposer i parkerne, hvor man selv kan tage én,
når man har brug for den.
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