
 
 
 
 

REGLER FÖR HUNDRASTGÅRDEN 
 
Denna inhägnad är en hundrastgård tillhandahålls av Grankulla stad 
 
1. Du har alltid ansvar för din hund i inhägnaden. 

 Gå in i inhägnaden tillsammans med din hund, lämna den inte ensam. 

 Se till att din hund inte stör eller medför fara för personal som utför underhållsarbete 
i inhägnaden. 

 Det är inte lämpligt att vara berusad eller att röka i inhägnaden. 

 Hundrastgårdar lämpar sig inte som lekområden för små barn.  

 Vuxna är ansvariga för medföljande barns säkerhet. 
 
2. Om inhägnaden är indelad för stora och små hundar, följ indelningen. 

 En liten hund är under 40 cm hög och väger högst 15 kg.  

 Ta inte in en stor hund i inhägnaden för små hundar. En liten hund kan på ägarens 
ansvar rastas tillsammans med stora hundar. 

 
3. Släpp hunden lös i inhägnaden. 

 Försäkra dig om att din hund kommer överens med andra hundar. Om du inte är 
säker på hur din hund reagerar ska du föra ut hunden ur inhägnaden när andra 
kommer in. 

 Ta alltid bort hundhalsband eller sele för din hunds säkerhet när du går in i inhäg-
naden. 

 
4 En hund som har löptid eller är sjuk hör inte hemma i inhägnaden. 

 Se till att din hunds vaccinationer är i ordning. 
 
5 Ta inte in godsaker eller egna leksaker åt din hund i inhägnaden. Kasta inte hel-

ler pinnar, snöbollar eller annat när det finns andra hundar i inhägnaden. 
 
6 Håll inhägnaden ren och håll din hund under uppsikt (Ordningslagen 4 kap. 14 §). 

 Plocka upp efter din hund och lägg hundbajs och skräp i sopkärlet som är avsett för 
det.  

 Täck över gropar som din hund har grävt – på det sättet ser du till andra hundars 
säkerhet. 

 
7 Se till att din hund inte stör lugnet i grannskapet med skall eller på annat sätt, 

speciellt nattetid kl. 22.00–7.00 (Ordningslagen 2 kap. 3 §). 
 

8 Du kan anmäla skadegörelse och brister som äventyrar säkerheten till 
kommunteknikens underhållsenhet, tfn 050 4118 656 eller 050 5480 391, 
e-post kunnossapito@kauniainen.fi. 

 
9 Håll alltid grindarna stängda. 
 
10. Genom att följa dessa regler i alla hundrastgårdar i huvudstadsregionen ökar du 
såväl hundarnas som hundägarnas trivsel. Reglerna uppdaterades 2018 i samarbete 
mellan Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. 
 


