Hundar och katter
19 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i20-23 §§.
Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person,
servicehund- och signalhund försedd med tjänstetäcke eller för polishund i tjänst.
Vad som sägs i 21 § skall även gälla en katts ägare, den som tagit emot en katt för
underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en katt.
20 §
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där
kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom
Långholmens klippbad (bilaga 8). Tikar skall under löptid hållas kopplade när de
vistas utanför inhägnade områden. Hundar får inte vistas på stadens egna eller till
staden upplåtna begravningsplatser och kyrkogårdar.
De områden där hundrastplatser är belägna anges i bifogade kartor (bil. 9).
21 §
När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på
annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.
22 §
Förorening efter hund skall plockas upp dels på samtliga gångbanor och parkvägar
som utgör offentlig plats, dels andra offentliga platser inom följande stadsdelar:
Kungsholmen, Stadshagen, Kristineberg, Fredhäll, Marieberg, Stora och Lilla
Essingen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm, Riddarholmen, Gamla Stan,
Skeppsholmen, Kastellholmen, Norrmalm, Vasastaden, Östermalm, Hjorthagen samt
del av Ladugårdsgärdet och del av Djurgården. Därutöver ska förorening efter hund
plockas upp på stadens egna eller till staden upplåtna begravningsplatser;
Skogskyrkogården, Sandsborgskyrkogården, Brännkyrka kyrkogård, Västberga
begravningsplats, Strand-kyrkogården, Råcksta begravningsplats Bromma kyrkogård,
Hässelby begravningsplats, Spånga kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Adolf
Fredriks kyrkogård, Hedvig Eleonora kyrkogård, Katarina kyrkogård, Maria
Magdalena kyrkogård, S:t Johannes kyrkogård, S:t Jacobs kyrkogård, S:a Clara
kyrkogård samt Kungsholmens kyrkogård – allt enligt bifogad karta (bilaga 4).
23 §
Hund får inte medföras eller vistas inom de på bifogade kartor markerade områdena
(bilaga 2), på nedan angivna badplatser under perioden 1 juni - 31 augusti:
Brunnsvikens strandbad, Ekhagens strandbad, Farsta strandbad, Flatenbadet allmänna,
Flatenbadet barnbad, Fredhällsbadet, Gröndals brygga (Ormberget), Hägerstens
bassängbad, Hässelby allmänna bad, Hässelby strandbad, Hökarängsbadet,
Johannedalsbadet, Kanaanbadet, Kristinebergs strandbad, Lilla Essingebadet,
Långholmens strandbad, Långholmens klippbad, Långsjöbadet, Lövstabadet,

Maltesholmsbadet, Mälarhöjdsbadet, Nytorps bassängbad, Skrubba strandbad,
Sköndals bassängbad för funktionsnedsatta, Smedsuddsbadet, Solviksbadet, Stora
Essingebadet, Sätrabadet, Tanto strandbad (Årstaviken),Trekantens strandbad, Älvsjö
bassängbad, Ängbybadet och Örnberget (bilaga 2)
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