Vovve i Varberg
Till dig som är hundägare

Hundägare skapar trygghet
Som hundägare är du viktig för
att skapa trygghet i parker och
stadsmiljö, eftersom du vistas ute
på olika tider på dygnet under dina
promenader med hunden.
I Varbergs kommun har hamnoch gatuförvaltningen ansvar för
att skapa tillgång till utemiljöer för
hundägare på allmän platsmark.
Vi vill se till att hundar blir ett
positivt inslag i stadsmiljön för alla
invånare.

» Det finns cirka 5000
registrerade hundar
i Varbergs kommun «

Hundrastgårdar

Det finns två hundrastgårdar
i Varbergs tätort; en i norr på
grönområdet mellan Göteborgsvägen och Bergsgatan och en i
söder på grönområdet i Breared.
Hundar har behov av att röra sig
och umgås med andra hundar.
I hundrastgårdarna är hundar
välkomna att leka fritt inom ett
inhägnat
område.
Hundrastgårdarna fyller en viktig funktion
eftersom fritt springande hundar
kan skapa problem för invånare
som inte vill eller törs möta lösa
hundar.
Som hundägare ansvarar du för
hunden även inne i hundrastgården.

Att tänka på
Ditt ansvar som hundägare
regleras i de allmänna ordningsföreskrifterna för Varbergs kommun. Du bör tänka på följande:

Här ska hunden ha koppel
•
•
•
•
•

begravningsplatser
kyrkotomter
lekplatser
för lek upplåtna gräsmattor
motionsspår

Tikar ska under tiden de löper
alltid hållas kopplade, dock inte
när de vistas inom inhägnade
områden.

Här får hunden inte vara

• På badstränder under tiden
1 maj - 31 augusti.
• På Varbergs torg under den tid
då torghandel pågår.

Tänk på att hund ska hållas
kopplad på offentliga platser av
hänsyn till andra invånare.

Ta hand om bajset

Här får hunden bada

Under sommarhalvåret får hundar
endast bada på det särskilt avsedda
hundbadet på Getteröns tredje vik.
Tänk på att hunden ska vara kopplad på stranden.

Hundbajs ska alltid plockas
upp och slängas i papperskorg.
Det är inte tillåtet att hundar
gör sina behov i rabatter och
planteringar.

Hundriktlinjen i korthet
Varbergs kommuns hundriktlinje
beskriver hur hundar ska hanteras
i offentliga rekreationsområden.

Du som hundägare ansvarar för
din hund och dess beteende på
allmän plats.

I riktlinjen finns förslag på att inrätta fler hundvänliga badplatser.
Frågan kommer att hanteras i
utvecklingen av de kommunala
badplatserna.
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