KÆRE HUNDEEJER

Vær opmærksom på:

Velkommen i det grønne
I de grønne områder i København er alle velkomne både med og uden hund. Som hundeejer kan du være
med til at gøre det til en god oplevelse for alle at færdes i parkerne ved at følge enkle retningslinjer.

Tilbud til din hund

Kort over hundevenlige områder

Hundegårde er mindre, indhegnede områder,
hvor både du og din hund kan opholde jer, og
hvor din hund kan være uden snor. I hundegårdene er opholdet på jeres betingelser.
Det vil sige, at din hund gerne må grave i
jorden og lege frit.

På pjecens bagside kan du på et kort se, hvor
hundegårdene og fritløbsområderne ligger.
Til højre for kortet ﬁnder du adresserne på
områderne.

Skiltning
Fritløbsområder er større områder uden
indhegning, hvor du kan lufte din hund helt
uden snor. I fritløbsområder har du som
hundeejer et særligt ansvar over for de andre
besøgende, som også færdes i området.
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Fritløbsområderne i parkerne er markeret
med skilte, som viser afgrænsningen af områderne. Ved hundegårdene står der skilte,
som fortæller, at der er tale om hundegårde.

• at have kontrol med din hund
• at kunne kalde den til dig
• at have den i snor, hvis der ikke er
skiltet anderledes
• at respektere, at nogle er bange for
hunde og ikke kan lide, at din hund
kommer for tæt på
• at tage poser med og samle op efter din hund - også i hundegårde

STORBYENS
HUNDE

BRØNSHØJ-HUSUM
Fritløbsområder
Ved Husum Vold - græsareal langs Kagsvang
ml. Kagsmose og Islevholm
Krogebjergparken
ml. Harboørevej og Slotsherrensvej
Damhusengen Syd
Damhusengen Nord
Brønshøj Kirkemose (kun i periode 16. juli-1. marts)
Ved Emdrupparkens Idrætsanlæg
- dele af stianlæg ml. Rødkløvervej og Nøkkerosevej
Dele af Bispebjerg Parkallé
Strødamsvej v. Bøllemosegårdsvej
Hundegårde
Brønshøj Kirkemose
Bellahøjmarken
Grøndalsparken v. Limfjordsvej

BISPEBJERG

ØSTERBRO

BRØNSHØJ-HUSUM

ØSTERBRO OG NØRREBRO
Fritløbsområder
Scherﬁgsvej v. Strandøre
Ågade v. Skotterupgade
Hundegårde
Nørrebroparken
Allersgade 4
Guldbergs Plads
Fælledparken v. Klosterfælleden
Fælledparken v. Blegdamsfælleden

NØRREBRO

VANLØSE

INDRE BY
Fritløbsområder
Trondhjems Plads
Sølvgade v. Botanisk Have
Sankt Pauls Plads
Nørre Voldgade mod Ørstedsparken
Enhjørningens Bastion v. Christianshavns Vold
Hundegårde
Østre Anlæg v. Østre Voldgade

INDRE BY
FREDERIKSBERG

VESTERBRO

AMAGER ØST

VALBY
AMAGER VEST

KONGENS ENGHAVE
FRITLØBSOMRÅDER

HUNDEGÅRDE

VESTERBRO, VALBY, KONGENS ENGHAVE
Fritløbsområder
Vigerslevparken v. Dæmningen/Mellemledet
Vigerslevparken ml. Landlystvej/Lykkebovej
Vigerslevparken v. Vestkærs Allé/Kirsebærhaven
Valbyparken v. H.F. Bergmans Have
Valbyparken v. kondisti/HF Musikbyen
Hundegårde
Steins Plads v. legepladsen
Trekronersgade v. legepladsen
Sjælør Boulevard v. Mozartsvej
Enghave Plads v. Istedgade
Saxoparken v. Matthæusgade
Otto Krabbes Plads
AMAGER
Fritløbsområder
Amager Fælled
Søstjernen v. Amager Strandvej
Hundegård
Skotlands Plads v. Hemsedalsgade

