
Argumenter FOR tilladelse til én hund pr husstand.

- En hund kan være medvirkende til at øge fysisk og mental trivsel. Man bruger ofte hunde som service-
hunde til psykisk sårbare personer, hvilket beviser, at hunde i mange tilfælde kan øge livsglæden og trivsel 
generelt.

- Bispebjerg er et ideelt nærområde til hundehold. Der er omkring Bispeparken, de ultimative områder til 
udeliv/gåture med en hund. Der er kirkegården, mosen og en masse grønne arealer. Derudover har vi oven 
i købet en dyrlæge i Bispeparken. Så nærområdet er ideelt til, at have en hund.

- Hundehold kan fremme det sociale udendørs samvær blandt både børn og voksne. Man kan nemt 
komme i snak med andre eller få byttet et smil på vejen, når man går igennem området med en hund. 

- Hunde kan også trives i byområder! Nogle har argumenteret mod hunde, med argumentet, at det er synd
for en hund at bo i en lejlighed. Men vi har i forvejen tilladelse til kat, der er marsvin, kaniner fugle og 
meget andet i bure og uden muligheder for at komme ud. En hund vil i den sammenhæng være heldig, da 
den kan komme ud hver dag. Husdyr/kæledyr er en del af vores kultur, og den kultur kan sagtens blive 
bevaret med respekt for dyrene.

- Hunde larmer/forstyrre ikke mere end alle andre. Der har også været argumenteret mod hund, da de 
skulle larme. Vi mener ikke der er større risiko for uro/larm ved hund, end der er risiko for larm fra 
børn,katte der er nattedyr og hopper rundt om natten, fugle der pipper o.m.a.. Det er en del af det, at bo i 
et fællesskab som en boligforening som Bispeparken. Vi er mange forskellige mennesker med meget 
forskellige kulturer og vaner og døgnrytmer. Dette kræver tollerence og accept og respekt for hinanden 
generelt. Dette er ikke anderledes for hundehold. Der skal være plads til alle. Med hensyntagen til, at vi bor
mange sammen.

Afslutningsvis...

Vi håber med tilladelse til hund, at kunne tilføre Bispeparken lidt mere tollerence og glæde i hverdagen for 
den enkelte og vi håber på muligheden for det gode tilfældige møde med et smil på vejen og hvis man er 
heldig, en glad barnestemme der indimellem udbryder "Nårh..se den søde hund".

Vi håber kun, at gøre hverdagen bedre for nogle. Hundehold vil foregå med respekt for andre beboere, 
præcis som alle andre forhold her i Bispeparken. Man skal naturligvis overholde vedtægterne, som bla vil 
være at holde hunden i snor, samle hunde høm høm op efter sig og sørge for, at hunden ikke gør unødigt 
og generelt sørge for, at hunden ikke er til gene for andre beboere, men til glæde for mange.

Vi håber, at når man overvejer hvilket valg man skal foretage, at man vil fokusere på, at der generelt skal 
være plads til alle, så vidt muligt - også selvom det helt konkret ikke er ens eget behov.


