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21 mai 2009

RUNDSKRIV NR 5/2009
Hundehold og båndtvang
Styret mottar fra tid til annen bekymringsmeldinger fra boligeiere som føler seg utygge i
forbindelse med andres hundehold.
Utyggheten går på flere forhold, fra folk som generelt er skeptiske til hunder og føler seg
utrygge, andre hundeiere som føler at egne hunder blir utsatt for uønsket oppmerksomhet fra
fremmede hunder osv.
Enhver hundeeier/hundepasser må ha full kontroll på egen hund slik at hunden ikke skaper
utrygghet hos andre. Det kan ikke være nok at hundeeier/hundepasser selv mener å ha
kontroll. Andre må også oppfatte og oppleve at hunden er under kontroll.
Nyjordet Vel har ikke egne regler for hundehold. Hundelovens bestemmelser er
reguleringene som også skal følges på vårt felt. Styret er sikker på at alle hundeeiere er godt
kjent med hundeloven, men er ikke like sikre på at loven etterleves fullt ut til enhver tid.
Hundelovens § 6 pålegger hundeeeier/hundepasser å holde hunden i bånd, eller forsvarlig
inngjerdet eller innestengt i perioden 1 april til 20 august.
Dette betyr at hunder ute på vårt felt i denne perioden SKAL være i bånd.
I perioden hvor det ikke er båndtvang (21 august til 31 mars) skal likevel hunden være under
like god kontroll som i perioden med båndtvang. Hundeier/hundepasser må påse at egen
hund ikke oppsøker noen som ikke ønsker kontakt med din hund. Har du ikke slik kontroll på
hunden når den ikke er i bånd, vennligst hold hunden i bånd også utenom
båndtvangperioden.
Som hundeier/hundepasser, opptre slik at andre oppfatter at du har full kontroll på hunden,
og på den måten bidrar til å skape trygghet. Det er ikke nok at du selv mener at du har full
kontroll på hunden.

Innbrudd 14 og 17 mai 2009
Den 14 mai 2009 hadde en av våre boligeiere innbrudd i sitt hus. 17 mai 2009 var det
innbruddsforsøk i en annen bolig. Begge forholdene er meldt til politiet.
Styret i Nyjordet Vel anmoder at alle boligeiere sikrer sine boliger ved at dører er låst til
enhver tid, og at vinduer er stengt og låst når boligen er forlatt. Har du alarm i huset, aktiviser
denne.
Styret anmoder også den enkelte som opplever unaturlig opptreden fra folk som tydelig ikke
hører hjemme å melde fra. Det kan være alt fra å observere at noen faktisk holder på å bryte
seg inn, til ukjente som vandrer rundt på vårt felt og kun ser ut som de observerer og
rekognoserer. Er slike personer knyttet til et spesielt kjøretøy bør man notere seg
registreringsnummeret og eventuelt nasjonsmerke.

Dugnad 10 juni 2009
Styret minner om årets dugnad 10 juni 2009. Du er ønsket, og hjertelig velkommen til å delta.
Vi starter opp kl 1730.
Husk å få ditt fremmøte registrert. De som deltar på dugnad får fratrukket kr 200,00 på
innbetalingen til driftsutgifter for 2009. Dette blir avregnet på termin 3/2009 som har forfall
5/9-09. Forutsetningen for kr 200,00 i fratrekk er selvfølgelig at det er kjent for styret at du
har deltatt. Dette blir vi kjent med ved at du påser at en av styrets medlemmer registrere ditt
fremmøte.
Ann-Kathrin Wangen registerer fremmøte ved vaktmersterboden på garsjehus nord. Bente
Ørnevik står ved rundkjøringen ved nr 55 og registrerer. Henrik Berg gjør registreringen på
grend 3, stor åpen plass.
Hvis været tillater vil det bli grilling på 3 steder. Alle vil få pølser, brus og is.
Besøk oss på:
http://www.nyjordet.org

