
Regler för djurhållning  
 

Vad säger lagen?  

Lag om tillsyn över hundar och katter (1943:459):  

”Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och 

övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda 

olägenheter”.  

 

Kommunala regler 

 Djurägare är skyldiga att hålla husdjur under sådan uppsikt att ingen skada eller 

olägenhet drabbar kringboende. 

 Det är förbjudet att rasta hundar okopplade i tättbebyggt område. 

 Det åligger alla hundägare att plocka upp avföringen efter hundarna vid rastning. 

 

Regler som gäller inom Brf Matrosen 

Föreningens styrelse har kompletterat och förtydligat reglerna ovan.  

Enligt föreningens stadgar är de boende skyldiga att följa de av styrelsen utfärdade 

regler.  

 

Hundar  

 Samtliga kommunala regler skall följas. 

 Hundavföring på föreningens område är en sanitär olägenhet. Även högljutt ihållande 

skällande, speciellt nattetid, kan anses som sådan. 

 Den som ser okopplade hundar i vårt område uppmanas att vidtala hundägaren eller 

någon i styrelsen för vidare åtgärder.  

 Vid upprepade, allvarligare åsidosättande av de kommunala reglerna uppmanas 

medlemmarna att polisanmäla hundägaren om det är känt vem denne är. 

 

Katter  

Förutom den kommunala grundregeln om krav på uppsikt, skall följande regler tillämpas 

för katthållning i Brf Matrosen. 

 Alla katter hemmahörande i Brf Matrosen, skall bära ett halsband som visar 

hemadress och telefon. Detta underlättar kontakten med rätt ägare och det blir 

lättare att se om en lös katt kommer från något annat område eller kanske helt 

saknar ägare. 

 

 Klagomål på katter/ägare skall framföras till resp. kattägare eller till styrelsen. 

Anonyma klagomål beaktas inte av styrelsen. 

 

 ”Inmatning” av lösa katter är förbjudet. Kattägarna ogillar det oftast och ägarlösa 

katter stannar gärna kvar och bidrar till att kattproblemen ökar ytterligare. 

 

 Styrelsen uppmanar de som överlåter lägenheter att informera blivande ägare om 

dessa regler.  

 

Ormar och reptiler  

Här krävs tillstånd av miljöförvaltningen som dessutom utför inspektion på plats  för att 

verifiera att krav på skyddsanordningar för orm- och reptilhållning uppfylls. Ormar och 

reptiler får under inga omständigheter lämnas utan tillsyn utomhus i området. 

 

Övriga djur 

Skall skötas enligt föreskrifterna i djurskyddslagen. 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 
Regler för fågelmatning  

Det anmäls ofta till Anticimex att råttor och möss förekommer i närheten av 

bostadshusen. 

En bidragande orsak är att en del boende sätter upp fågelbord, fågelmatautomater, 

talgbollar, mm. En del av fågelmaten hamnar sedan på marken och lockar till sig råttor 

och andra skadedjur.  

Det är därför förbjudet att placera ut någon form av matstationer för fåglar eller lägga 

ut fågelmat inom Matrosens område. 

Den som vill mata fåglarna gör det bäst genom att sätta upp fågelborden i skogen 

utanför vårt bostadsområde.  

 
 


