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Hyresvärdar förbjuder kamphundar
Allt fler hyresvärdar förbjuder sina hyresgäster att ha kamphundar. Senast i raden är
Landskronahem som lanserar en ny policy där hyresgästerna förbjuds att ha farliga och
aggressiva djur.

Kamphundar
Ordet kamphund omfattar alla de hundtyper och hundraser som i alla tider använts för olika
slags kamp, som exempelvis vid tjurhetsning, där hundar i vadslagningssyfte skulle bita sig
fast vid en bunden tjurs mule.
Nästan alla hundar oavsett ras kan bli aggressiva om de behandlas illa eller felaktigt.
En planmässig hundavel kan ge en avkomma som är benägen att visa hotbeteende.
Om man i avel kombinerar hundraser som har hög uthållighet med traditionella vakthundar,
kan avkomman komma att bli mycket farlig med aggressivitet riktad mot människor.
De hundraser som traditionellt betraktas som kamphundar är: Pittbullterrier, amstaff,
bullterrier och staffordshire bullterrier. Det förekommer allt som oftast blandraser mellan
dessa hundar.
Källa: Svenska Kennelklubben

Förbud mot aggressiva djur
AB Landskronahem: ”Accepterar inte farliga eller aggressiva husdjur inom bostadsbeståndet.
På mark eller i byggnad ägd av AB Landskronahem får inte hund, katt eller annat husdjur
släppas löst utanför lägenheten.
Särskilda föreskrifter för djur ska i alla delar följas.”
Lindström Fastigheter:
”Att inte hålla djur i lägenheten som kan vara farligt om det kommer löst eller som är
skrämmande för andra hyresgäster.”

LANDSKRONA. Landskronahem är inte ensamt om att porta kamphundar, alla de
hyresvärdar som är medlemmar i föreningen Bostaden i Landskrona har en liknande regel
som varit i bruk i närmare ett års tid.

Frågan om att förbjuda kamphundar i bostäder kom upp till diskussion för ett och ett halvt år
sedan efter en period med mycket problem med just kamphundar i Landskrona.
I tisdags aktualiserades frågan igen när samojedvalpen Bamse blev biten av en pitbull på
Nygatan. Ägaren är nu misstänkt för flera brott, bland annat djurplågeri och brott mot lagen
om katter och hundar.
Maria Ansgariusson som är marknadsansvarig på Landskronahem säger att den nya policyn
tillkommit i förebyggande syfte, ännu har de inte upplevt några problem med kamphundar
bland hyresgästerna. Regeln förbjuder farliga eller aggressiva djur, som exempelvis
kamphundar.
– Det är mer yttre faktorer som gjort att vi dragit öronen åt oss och ska ha en policy om det
händer. Aggressiva djur kan ju kännas som en inskränkning i tryggheten för de boende, säger
hon.
I föreningen Bostaden ingår sex hyresvärdar, förutom Landskronahem även Lindströms
Fastigheter, Svenska Hus i Skåne, Biskopen Fastigheter AB, Mycklaflons AB och HSB
Landskrona. De har, sedan nästan ett år tillbaka, samma regel som nu skrivs in i alla nya
hyreskontrakt. Regeln har tagits fram i samarbete med Landskronahem, berättar Per
Lindström, ordförande i Bostaden. Själva formuleringen, och hur den skrivs in i befintliga
kontrakt kan variera mellan hyresvärdarna, men i stora drag ska regeln vara identisk, säger
han. Regeln lyder att djur som kan vara farliga eller upplevas som skrämmande av grannarna
är förbjudna, och de djur som Bostaden syftar på är ormar, spindlar och kamphundar.
– Avsikten är att man ska kunna känna sig trygg i sitt boende, och vissa djur upplevs som
otrygga av grannarna, säger Per Lindström.
Hittills har ingen av Bostadens hyresvärdar avvisat någon hyresgäst på grund av detta, men
för en tid sedan upptäcktes att en hyresgäst hade en orm hemma, berättar Per Lindström.
Hyresgästen har anmodats att göra sig av med ormen, eller förvara den någon annanstans.
– Vi har inget att invända mot att hyresgästerna har de här djuren, men de får inte ha dem i
lägenheterna, förklarar Per Lindström.
Den som bryter mot regeln om djurhållning får en varning av sin hyresvärd. Nästa steg, om
hyresgästen inte rättar sig, är avhysning, alltså vräkning, berättar Maria Ansgariusson på
Landskronafastigheter.
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