
Från:                                           Helena Strömsten <sommarbacken@hotmail.com>
Skickat:                                      den 1 februari 2020 12:46
Till:                                              Länsstyrelsen i Västerbottens län
Ämne:                                        Anmälan/Djur
 
Hej!
Jag vill göra en orosanmälan gällande Sten Arne Sandgren och Solveig Larssons hundar.
Gubböle 325 
905 93 Umeå
 
Jag känner en stor oro för mina djur gällande deras jakthundar.
Det är bara en tidsfråga innan hundarna kommer till mig!
Jag bor i Brattby och är snart den ända som har får i närheten.
Sten och Solveig påvisar om och om igen i flera år att de varken har kontroll, lydnad, ledarskap och rätt uppfostran på sina
hundar. De springer ofta lösa i våra byar och har dödat andra djur och uppträtt hotfullt.
Jag undrar hur länge får detta hålla på, hur många djur och människor måste få lida?
Jag ifrågasätter om de verkligen ska ha hundar och dessutom uppfödning!
Vid en tidigare anmälan då en hund dog p.g.a. att deras hundar attackerade den, då avlivade paret dessa två hundar, men
nu har en ny hund från deras avel börjat. Den har sprungit över isen till byn Berg och dödat ett får och skadat några för ca en
månad sedan. Gissar att de är samma hund som kommit lös i samband med en anmälan om hotfullt beteende i byn Gubböle
november/december 2019.
 
/Helena Strömsten
070-2093827
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Tjänsteanteckning om beslut i annat ärendeRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Ärendet handläggs av handläggare i Norrbotten i enlighet med beslut om förordnande för handläggning (112
-1197-2020). 

Flera anmälningar har inkommit på aktuella djurhållare. Handläggningen sker i ärende 287-1256-2020. 

Då handläggning och beslut sker i annat ärende så avslutas detta ärende med denna tjänsteanteckning.

Elina Sjölander

1069-2020-2

Länsstyrelsen Västerbotten

Elina Sjölander

Tjänsteanteckning

Handläggare

287

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2020-06-09 14:58
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