
STEM NEJ TIL HUNDEHOLD I BISPEPARKEN 

Sammen om Hensyn og Tryghed – Bevar Bispeparkens husorden

- Vi stemmer ikke, om vi kan lide hunde eller ej, men om vi synes, at det er en god ide, at der skal 
kunne bo hunde i alle størrelser i alle Bispeparkens 786 lejligheder.

VI ER ALLE FLYTTET IND PÅ DEN BETINGELSE, AT HUNDEHOLD IKKE ER TILLADT 
Ved at stemme Nej til hundehold viser vi hensyn til dem, der har allergi, er støjfølsomme, er blevet 
bidt af hunde eller har andre grunde til ikke at ønske sig en hund som nabo.

DER BOR GANSKE FÅ HUNDE NU - IMOD REGLERNE – MEN DE FYLDER MEGET
Hvis det bliver tilladt, kommer der mange flere. 
Bare der er to hunde pr. opgang svarer det til 168 hunde i Bispeparken.

BISPEPARKEN ER IKKE EGNET TIL HUNDE – Vi bor smukt og grønt, men højt og tæt 
(195 % bebyggelse) med dårlig lydisolering, og ingen bolig har egen indgang. Alle skal 
gennem opgangen. Det kan give meget støj og problemer med at møde hunde i opgangen.

BISPEPARKEN ER IKKE BYGGET TIL HUNDE – Hundehold har aldrig været tilladt her. 
Siden beboerdemokratiet kom, har vi stemt Nej hver gang, forslaget er kommet op.

HUNDEHOLD ER FORBUDT I ALLE DE 8 ETAGEAFDELINGER I fsb Bispebjerg/NV 
Det er Birkebo, Bispeparken, Degnegården, Dommerparken, Klerkegården, Klokkergården, 
Munkevangen og Rebslagerhus. Af de samme gode grunde.

KANTORPARKEN ER DET ENESTE STED I fsb NV, HVOR HUNDE ER TILLADT 
Kantorparken passer bedre til hunde. Mange boliger er rækkehuse, etagehusene er lavere og 
stuelejlighederne har også have med egen udgang, så man ikke behøver at møde hundene i 
opgangen. De har også meget større udearealer, end vi har. 
 
DE NUVÆRENDE REGLER ER ET KOMPROMIS
Hvor en gæst kan have hund med, hvis det ikke generer nogen, og hvis de ikke lufter den på vores 
udearealer, men hvor hunde ikke har retten til at bo her. Det må kun eventuelle specialtrænede 
servicehunde og førerhunde, som er bevilget af kommunen. 

DET ER TILLADT AT HOLDE ANDRE KÆLEDYR - F.EKS. KANIN ELLER NEUTRALISERET 
KAT – de er små og bliver normalt i lejligheden, derfor generer de stort set aldrig naboerne.

DE NUVÆRENDE REGLER ER IKKE BLEVET OVERHOLDT AF ALLE 
Derfor kan vi desværre heller ikke regne med, at nye regler vil blive overholdt af alle.
Erfaringerne fra fsb Skolevangen: Der er 1 hund pr. lejlighed tilladt, der er 2-3 hunde i nogle 
lejligheder, og to udearealer er omdannet til løbegård og ophold for løse hunde. 

HUNDE KAN VÆRE STORE OG FARLIGE OG KAN BRUGES SOM VÅBEN 
Det er også store og muskuløse hunde, der bliver tilladt. Vi har tidligere set uheldige eksempler.

DET ER OFTE SYND FOR EN HUND AT HOLDE DEN I EN LEJLIGHED
Hundehold passer heller ikke godt med rørprojektet og kommende renoveringer i Bispeparken.

BISPEPARKEN ER MEGET ATTRAKTIV UDEN HUNDE – over 20.000 har skrevet sig op til en 
lejlighed her, deraf 4.000, der opfylder alle de skærpede kriterier. Bispeparken er også ude af alle 
regeringens lister. Tingbjerg, hvor hundehold er tilladt, er desværre på regeringens ”hårde” liste.
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