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"Människans
bästavan?"
HSB informerar

0m husdjur och boende

I{SB

HSB informerar om husdjur
och boende.
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MOTIVEN VARIERAR

Du som inte ltar något eget husdjur kan ha anlednine att känna dis irriterad ibland. Men

Ett vanligt skal till att man skaffar husdiur
,Y är
att man vill ge sig sjalv eller någon närstående
en pålitlig vän. För många är husdjurets tillgivenhet den enda ömsesidiga kariek de får
uppleva. For barnlosa kan kanske ett husdjur
bli kart som ett barn.
Även om husdjur inte kan eller ska ersätta
kontakter med andra människor. så kan de

kanske inte alltid.

både vara kart och tryggt sällskap. Sarskilt for

Du som har husdjur vet att det är beroende
av "sin familj". Rätt kost, motion, skötsel och
fostran har du ansvaret for. I ett flerbostadshus
måste man dessutom tänka på att det finns
grannar att ta hänsyn till.

alla som bor ensamma och det gor ju allt fler
nu {ör tiden.

Den som bemöts med r'änlighet blir oftast vänlig tillbaka. I det fallet är djur och människor
lika. Överallt bor människor som har husdjur.
Men där finns också människor som av olika
orsaker varken kan eller vill ha några husdjur i
sina bostäder.

Nar du tar ansvaret tillsammans med gladjen, inte bara medan det har nyhetens behag,
så mår alla hra.

V

Många äldre som kanske inte kan gå ut
sjalva uppskattar hogt sin lilla innekatt. \Ied en
hund som sällskap kan de flesta känna sig tryggare både inne och ute.
Ledarhunden är inte bara r'än och kamrat,
den är den blindes syn. Ledarhunclens arbete

Y

underlättas om vi som ser den låter bli att gå i
vägen.

v
I VALET OCH KVALET?
Ett husdjur kan bli barnlamiljens srora gemensamma intresse, men likr.äl som det finns goda
skäl att skaffa husdjur kan det finnas orsaker att

låta bli. Ett gott råd ar darfor art \'äga alla for-

delar mot alla nackdelarl Ar tidpunkten rätt?
Vad innebär det i merkostnad for hushållet?
Vad innebar det för ansvar nu och fur hur

tidlramat?

låne ""/
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Barn som lar egna djur måste lära sig att
ta ansvar för sina djur. Under tiden måste de
vuxna ta hur,.udansvaret. Vill vi ta på oss det?
Det är också viktigt att känna till och överväga
risken for allergi hos små barn om de får

v

den som är rädd att din hund eller katt minsann är så snäll, så snäll. Det är intejust din hund
eller din katt det handlar om.

pälsdjur for tidigt. N,Ien det finns ju alternativ.

AIla hundar och katter framkallar den här
reaktionen hos en del. De kan gripas av panik
och bli helt paralyserade av skräck på grund av

EN BRA öPPruIruC

något som hänt dem tidigare, kanske när de var

Hur månsa bekantskaper har inte inletts med
en positiv kommentar: Oh så fin den är, hur
gammal är den? Vilken matte eller husse som
helst tycker bra om dig i samma stund som du

barn.

säger det minsta positiva om den som de själva
älskar.

v

är husse eller matte vet och forsöker övertyga

Om du tänker efter så gäller det laktiskt lor
oss allihop. Du behöver intc sjäh' ha barn eller
hund lor att ta vara på den har mojligheten till
nya kontakter. På sikt kan det innebära nva

TA ALLERGI PÅ ALLVAR

Om någon säger sig vara allergisk så ar det
allvar. Månsa fler än du tror lider av allergi och
många är små barn. Ett astmaanlall kan till och
med vara livshotande för den som har svagt
hjarta.

Du vill självklart inte att din hund eller katt

FAST DrN Är-SXt-lwCl

ska orsaka utslag, snuva eller andnöd hos
någon. Att inte åka hiss med din hund eller
katt är med andra ord att visa hänsyn mot
ev allergiska grannar och besökande i huset.
Du kan vara säker på att möta både uppskatt-

Nar du ser att någon är rädd eller

ning och tacksamhet lor din omtanke.

vill undvika kontakt med ditt
djur så är det enklast att res-

DET FINNS GRÄNSER...

givande bekantskaper och nya r'änner.
RESPEKTERA RÄDSLA

-

HÅLL

pektera det. Du håller lugnt
last din älskling så att

Lagen om tillsyn säger: "Hundar och katter
ska hållas under sådan tillsln som med häns1n till

jir

även mycket ängsliga kan

deras natur och öuriga omstrindigheter

passera tryggt.

jöreb2gga att de orsakar .skador eller aa.seuärda

Däremot hjalper
det inte att

du som

behözts

att

olägenheter"

Miljö- och halsovårdsstadgan tillåter att
man har husdjur, men säser klart ifrån att
taden inte Jår anurindas Ji)r ykesmrissig
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Som granne vinner du på att visa tolerans

IZ
GE GRANNEN EN CHANS!

och inte vara kitslig, men du behöver t ex inte

Om du blir störd av oljud eller lukt, borja

finna dig i att grannens hund lämnar kisspår i

med att forsöka ta reda på vad det beror på.

hissen eller att hundar kissar på fasaden. Dålig

Tala forst med grannen. Om det inte hjalper så

Iukt i hiss, trapphus eller farstu är inte acceptade oljud, t ex från hundar som skäller bittida

ta upp det med styrelsen i din bostadsrättsforening. Skaller en hund som inte brukar
göra något väsen av sig så ar det kanske en

och sent.

nödsituation.

belt. Inte heller behöver du acceptera ihållan-

..

.

?

u*

[o
/c:
a

frågor och svar om husdjur i

bostadsområdet

v

v

? Min katt uill gärna leka i barnens sandlåda. tr[åste
jag ha honom i band.)

!

Inga husdjur, I'arken hundar, katter, möss
eller kaniner får r,ara i barnens sandlåda.

Du ska självklart agera. Om du bedömer att
det är mycket bråttom så ring polisen,
"men använd inte 112, utan slå upp lokalnumret i telefonkataloeen", säger man hos

Det måste foräldrarna också lära sina barnl

polisen.

? Vi har utan resultat sagt till en granne som låter hun-

?

!

den uara

i sandlådan.

Vad ska ai göra?

!

Tala med vicer'ärden. Om det inte hjalper
kontakta miljoforwaltningen i din kommun.

Om miU djur skulle dö i liigenheten, uad gör jag då?

!

Ring din kommun, miljo- och halsoskyddslorvaltningen och hör efter vad som gäller.
Du kan också ta kontakt med Djurens Vänner,
som är en ideell organisation.

? Hundtigarna har bliait

)

mer hiinslnsfulta. .l{u tar de

upp bajset direkt med en ut- och inatind plastpåse och
kastar det i närmaste hundbajskorg. Men jag har också
sett dom som slänger hundbajset i papperskorgen på gården.

!

År det tillåtet?

? Nar min gamla katt dör, kan jag begraua den uar

jag aill?

! Det kan du inte om du bor i tätort men
reglerna varierar.

I tätortskommuner brukar

lVe; aldrig i en öppen papperskorg på en gård

det finnas en särskild anlaggning dit man ska

dar det finns barn. Mojligen i en papperskorg

frakta sitt djur for forbranning. Dar kan man
också mot en extra kostnad begära att djuret

vars innehåll ar oåtkomligt lor barn.

bränns enskilt så att man kan Iå tillbaka askan i

? Får man

!

ha ormar

i

tägenhet?

Av hansyn till grann arna är det inte

tillrådligt att ha ormar i lägenheten,
även om det inte är uttryckligen
{'orbjudet.

?

Omjag

en

katt somjamarjirtuiulat och anar att

hOr en

hund som skiiller eller

det hiint något oaanligt. Vad ska jag
göra?

en urna om man
det själv.

vill begrava

? Jag misstänker djurplågeri, uart utinder jag mig?

!

Ring till din kommun så får du besked om
vem du ska vända dig till. Så har säger en djurskyddsinspektör: "I de flesta fall så handlar det

snabbkopet. Känner du att du inte orkar ta
hand om din hund så bra som du önskar, så kan
du be djurskyddsforeningen hjalpa dig att hitta
en ny matte eller husse.

mera om relationer mellan grannar än om hus-

djuret. I stället för att ta upp saken med grannen så ringer man en myndighet. Det är ytterst

?

Grannen.s hund leuer om

sällan vi har anledning att ingripa och ta hand

f)rskrricktigt så fort hon
kommit utom hörhåll. Jag tror inte att hon uet uilket
ouiisen hundenjir. Vart skajag uända mig?

om ett dinr."

! no4a med att tala om det for grannen.
Är hunden tyst när hon är hemma

?

Jag har tänkt

År

ö14)na hunddagis

i

min

bostad.

så kan

hon

knappast veta hur den låter när hon är borta.

det tittåtet?

!

Det är inte tillåtet. Tala i stället med styrelsen om det finns någon ledig lokal som passar
for ett hunddagis.

!

? Min hund iir ensam medan jag iir på jobbet och det

täckas av din hemförsäkring. Men fråga för

ger mig dåligt samuete. Vad kanjag göra?

säkerhets skull ditt örsäkringsbolag.

? Om miu

akuarium går sönder, uilken fiirsiikring

tiicker då euentuella skador?

Enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå ska
skador från vattenlackage i lagenheten normalt

!

Med hänsyn till allergiker brukar det inte
vara tillåtet att ta med hunden till jobbet.
Varlor inte skaffa plats på hunddagis eller daghusse/matte? Testa med en lapp i porten eller

? En granne uilt

ge mig en kattunge, men

iir det inte

snuskigt att ha katt i en lägenhet mitt i stan.)

!

Katter är lätta atr få rumsrena. Gör i ordning

en låda av plast eller emalj ca 50 x 5o cm och
minst ro cm djup. Kattsand i lådan suger upp

Om du passar katten och ser
till att den går i lådan så lär den sig snart. Men
det är viktigt att du håller rent i lådan. Varje
dag. Då trivs både du och katten fint och grannarna blir inte störda. Om det skulle hända en
kisset och lukten.

"Bind inte och stäng inte ute din hund på
balkongen. Däremot kan du gott låta dörren
till balkongen vara öppen. Hundar kan behöva
gå ut och svalka sig om det är varmt i lagenheten." säger djurskyddsinspektören. "Min roll
är att bevaka djurets rätt."

Ar

olycka på mattan, stro på bikarbonat och låt det

?

Iigga kvar och dra ur fläcken minst ett dygn.
Dammsug sedan. All lukt måste bort, annars

lrunden eller katten sprungit lös ute?

tror katten att det är dit den ska gå.

det sant att man kan dömas

till

böter

Jör att

! 3a dar det är kopplingstvång. Du är själv
skyldig att hålla reda på vad som saller dar
du bor. Kommunen bestämmer, men det är

?

Grannen borstar hundens ptils

det kommer hundltår suiiuande ner

v

Måstejagfnnamigi

påsin

balkong. Men

polisen som utövar tillsynen.

på mitt balkonghord.

det?

!

?

Channen har en papegoja eller kanske en beostare, som

Tala med grannen. Du har stöd i miljostadgan. Det är inte tillåtet att ha hundpalsvård på

börjar "prata" uiildigt högt klockan-fum På mlrglnen.
Ibland håller den också igang på niitterna. Vad ska jag

balkongen. Det får han sköta i badrummet.

göra?

Hunden får inte heller vara på balkongen
ensam om det stör grannar eller trafik. Miljo-

!

och halsoskyddet säger att man inte får anord-

Tala om för grannen att det hörs genom
väggen. Det vet han kanske inte. Fåglar
"pratar" inte när buren är övertäckt med ett

na hundkoja eller rastplats på balkoneen.

mörkt skynke,

så

det ar latt ordnat.
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Visa mig ditt husfiur så

skajag siiga dig uem du iir!
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HSB
Denna information är utgiven av HSB Rikslorbund Box 83ro ro4 zo Stockholm.
E-post forlaget@hsb. se umrv.hsb.se
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