
Från:                                           Helena Strömsten <sommarbacken@hotmail.com>
Skickat:                                      den 16 december 2019 18:54
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
 
Den 5/12 rider min dotter på sin ponny i skogen. Där möter hon Solveig med en av deras hundar kopplade. De står en stund
och bara tittar på varandra. Thea blir rädd eftersom vi har mött henne tidigare och hon då skrikigt stressat till oss att hon
inte orkar hålla hundarna längre, att vi måste skynda oss förbi. Efter en stund viker Solveig rakt in i skogen med hunden.
Thea väntar ett tag för att vara säker på att de kommit in i skogen en bra bit och börjar sedan att skritta långsamt framåt.
När hon kommit fram till där de står en bit in bakom några träd, så vill ponnyn inte gå framåt. Den stirrar in i skogen där
hunden står och tvekar.
Då sa Solveig bestämt något som Thea uppfattade som varsågod flera gånger och förstod att hon menade att hon ville att de
skulle gå förbi. Thea svarade att ponnyn är rädd och hon försökte. De gick förbi och sedan ser hon varken hund eller ägare.
 
Jag anser att hon inte har koll på deras hundar och upplever våra möten som obehagliga.
Med den bakgrund som finns så är jag orolig för mina djur och barn. Jag har även andra djur som bl.a. får och hund mm.
Fårbesättningen som blev skadade/dödade av en av deras hundar har avvecklat sin verksamhet och även grannen som har
köttdjur har vid flera tillfällen haft besök av hundarna i deras hagar.
Även han kommer att sluta ha djur men av en annan anledning. Jag bor inte långt ifrån dem och är rädd att hundarna söker
sig snart till mina djur.
Deras hundar har även varit lösa vid Brattby Vårdhem 2 gånger nyligen ca 2-3 km från deras hem och de ligger nära oss. Den
tjej som hittade hunden hade då gått tillbaka med den till ägaren.
Jag vet också att det kommit in en polisanmälan denna månad och att hundarna varit lösa vid fler tillfällen.
 
Diarie nr 287-3258-2019 
 
Mvh. Helena Strömsten
070-2093827
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Beslut sker i ärende 287-8475-2019, detta ärende avslutas.
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