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Efterlad kun fodspor! 
Først og fremmest vil bestyrelsen rette en stor tak til alle de hundeejere, 
der omhyggeligt fjerner deres hundes efterladenskaber.   

Men bestyrelsen har hen over vinteren fået en række henvendelser om 
hundeefterladenskaber. Det er ikke rart at få hundelort på sine 
barnevognshjul eller sine sko - og det er synd for de børn, der træder i en 
hundelort og ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre med dette ulækre 
klisterværk.  

Derfor appellerer vi til ALLE hundeejere om altid at samle hundelorte op, 
hvad enten det er på fortove, på have- og skovstier eller på vores dejlige 
grønne plæne ved Egegårdsvej.  

Vi ved som nævnt, at langt de fleste hundeejere allerede er opmærksomme 
på problemet og rigtig gode til at samle op. Derfor er det ekstra ærgerligt, 
hvis blot nogle få hundeejere ikke har styr på deres hund/ikke samler op 
efter dem.  

Vi ved også, at hunde kan komme fra hjem, der ligger udenfor vores 
område. Derfor sender vi denne lille appel til vore naboforeninger, som så 
eventuelt kan lade det gå videre til deres medlemmer.  

Nogen har nævnt for os, at det er ulovligt ikke at fjerne sin hunds 
efterladenskaber. Der er imidlertid ingen selvstændig lovgivning om 
hundelort. Derfor gælder alene vejlovens formulering om ikke at henkaste 
affald på offentlige veje og stier også hundelorte. Man skal altså fjerne 
dem!  

Vi håber alle har forståelse for vores appel. Det generer virkelig mange, 
når hundeejere ikke lever op til dette helt elementære krav.  

 

 

 

Med venlig hilsen 
Grundejerforeningens bestyrelse 
 
Formand: 
Næstformand: 
Kasserer: 
Bestyrelsesmedlem: 
Bestyrelsesmedlem: 

 
Jørgen Sterner, Islandsvej 14A 
Lars Christensen, Sjællandsvej 24 
Elo Skovbon, Sjællandsvej 18 
Jørgen R. Holm, Islandsvej 8B 
Johanna Sterner, Fynsvej 4 

 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 
Mob.: 

 
2048 0843 
2145 8710 
2267 7072 
2045 0417 
2092 3768 


