
 

 

 

 

 

 

 

 

 
I hundeparken kan du la hunden din løpe uten bånd, leke og sosialiseres med andre hunder. 

Ettersom dette er et gratis tilbud uten tilsyn, krever det at alle hundeeiere viser omtanke og tar 

hensyn til hverandre og hverandres hunder. Vurder hvilke hunder som er i parken før du slipper løs 

din egen hund og ta gjerne kontakt med de andre hundeeierne som er tilstede. Dersom det er 

mange hunder inne på området, gi plass til de som eventuelt venter utenfor.  

 

Følgende ordensregler gjelder for hundeparken: 

 Hundeparken er et sted for lek og sosialisering, ikke et sted hvor hunden skal få løpt fra seg. 

 Hunden skal ikke slippes løs alene inn i parken. Eier skal alltid være tilstede og ha god kontroll på hunden.  

 Tisper med løpetid skal ikke slippes inn i parken. Dersom paring skulle forekomme er ikke Modum kommune eller eier 

av hannhund ansvarlig. 

 Hunden skal være vaksinert og fri for smittsomme sykdommer før parken benyttes. Dersom du er i tvil skal hunden 

sjekkes av veterinær. 

 Hundebånd og langliner skal fjernes i slusa. Fjern også eventuelle dekken o.l. som kan sette seg fast i gjerdet eller andre 

hunder.  

 Dersom du ønsker å benytte godbiter i parken må dette avklares med de andre som er der.  

 Hundeekskrementer og annet avfall skal fjernes. Plukk også opp etter andre hunder dersom eier ikke legger merke til 

det selv. Søppel legges i nærmeste søppelkasse eller tas med hjem. 

 Barn og ungdom under 16 år skal kun bruke parken sammen med en voksen.  

 Det skal ikke settes opp faste innretninger uten avtale med Modum kommune. 

 For å unngå unødvendig trafikk over friidrettsbanen ber vi om at turstien på vestsiden av banen benyttes til/fra 

hundeparken.  

 

Bruk av hundeparken foregår på eget ansvar. Modum kommune har ikke ansvar for 

eventuelle skader som oppstår på hund, eier eller andre ved bruk av området.  

 

Henvendelser om hundeparken rettes til Modum kommune, tlf: 32 78 93 00. 

 

Velkommen til Furumo hundepark 
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