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Böcker

Det är viktigt att hitta sätt att varv ner, vila hjärnan och få
känna kreativt flow och fokus i dessa tider, både för medveten närvaro och som möjlighet till att umgås. Att pyssla
och skapa är ett bra sätt att skapa miljövänliga produkter,
återbruka och kreativt uttrycka sig. Detta handlar denna
bok om där olika beskrivningar, projekt, material, former
och användningsområden presenteras med fokus på
naturliga material som garn, papper, tyg och växter. Boken
blandar svårighetsgrad där författaren motiverar sitt urval
med att även att lära sig något nytt har ett viktigt värde;
att våga prova, ge sig själv tid och utvecklas ger glädje,
mod och självkännedom.
Boken innehåller projekt som passar författarens smak
med lite dova färger och en lantlig inredningsstil. Denna
stil passar kanske inte alla men färg går att välja själv och
idéer kan man omforma till sitt eget så att det passar hur
man själv vill ha det. Jag gillar själv att pyssla men inte att
sticka eller sy så ganska mycket i denna bok passar inte
mig och vad jag vill göra. Många tips är välkända (som
att klippa julstjärna i papper, sticka sockor, trycka potatistryck eller göra en rönnbärsgirlang) så den innehåller inte
så många nyheter, men gillar du samma stil som författaren och vill ha dessa pyssel samlade så är detta en
trivsam bok.

ANNA ÖBERG
Bokläsare

Veckans ...
... speciella dagar och lokala evenemang

Kul ”fun run”
där alla är
utklädda till
tomtar. Umeå
centrum.

JUL & KUL MED BABBLARNA
Lördag 4 december
Julföreställning för barn med musik
och lek på Umeå Folkets hus.

SPECIELLA DAGAR
1-7 december
1/12
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
5/12
6/12

Brandvarnardagen
Glöggens dag
Internationella dagen för
avskaffande av slaveri
Internationella dagen för
handikappade
Armbandsklockans dag
Internationella
volontärdagen
Andra advent
Städarnas dag

Advokaten Agneta
Agneta Gustafsson är advokat vid Advokatbyrån Nywa. I Bil & Bostad
förklarar hon varannan vecka juridiska ord och begrepp samt svarar
på läsarnas frågor om juridik, främst om avtalsrätt och bostadsköp.

STICKA, SY & SKAPA
Erika Åberg
Bokförlaget Semic

SANTA RUN
Lördag 4
december

ANNONS

JULMARKNAD
4-5 december
Västerbottens Museums julmarknad på Gammlia, kl 11-16.

NÖJEN OCH EVENEMANG
1-7 december
Svansjön – balett på Umeå
Folkets hus den 1 december.
HACK – ståupphumor med
Jan Bylund på Harriets den
2 december.
En kväll med Petter – en ”musikalisk resa” med Petter på Umeå
Folkets hus den 2 december.
The Boppers, Brolle och Rockabilly Fabulous på julturné uppträder på Umeå Folkets hus den
3 december.
Nolia Beer X-mas – ölmässa
på Avion Shopping den 3-4
december.
Black Jack – lördagsdans på Ersboda Folkets hus den 4 december.
Decemberkonsert – klassisk
musik och julmusik med Umeå
Musiksällskap på Norrlandsoperan den 5 december.

Om tillsyn över hundar
Hej Agneta!
Jag har varit och vandrat med min hund i
fjällen och fick av en annan fjällvandrare
höra att jag måste hålla min hund kopplad. Jag brukar ha min hund lös då den är
mycket väluppfostrad, har vunnit lydnadstävlingar och direkt svarar på tillrop. Vad
gäller egentligen?
Med vänlig hälsning,
Oscar

Hej,
Tack för din fråga. Hunden brukar kallas
människans bästa vän. För vissa människor
kan dock hundar orsaka obehag, oro och
rädsla. Det är därför ett stort ansvar att ha
hund.
Enligt lag om tillsyn över hundar och
katter ska hundar hållas under tillsyn och
skötas på det vis som är i enlighet med
deras natur och övriga omständigheter.
Hundens natur och mentalitet avgör vilka
tillsynskrav som ställs. En aggressiv hund
som har attackerat människor kräver
strängare tillsyn jämfört med en hund som
aldrig visat liknande tendenser. Övriga
omständigheter kan avse sådana som behövs för att förebygga att hunden orsakar
skador eller avsevärda olägenheter.
Om du brister i tillsynen över din hund,
har länsstyrelsen rätt att meddela de förbud
som behövs för att förebygga skada eller
avsevärd olägenhet. Förbudet kan länsstyrelsen välja att förena med vite, ett på
förhand bestämt belopp som måste betalas
vid brott mot förbudet.
Länsstyrelsen kan även omhänderta hunden för att förhindra att den orsakar skada
eller avsevärd olägenhet om andra mindre
ingripande åtgärder är otillräckliga. Om en
hund omedelbart behöver omhändertas på
grund av att den är i akut behov av vård
eller är en direkt fara för omgivningen kan
Polismyndigheten fatta beslut om det.
Hunden ska hållas under sådan uppsikt
som hindrar den från att springa lös på
marker där det finns vilda djur under perioden från den 1 mars till den 20 augusti.
Det innebär att hunden i princip bör vara
kopplad, om hunden inte kan vara i din
närhet och infinner sig omedelbart vid
tillrop. Under resten av året är tillsynskravet mindre strängt. Då ska hunden hållas
under sådan uppsikt att den inte kan driva
eller förfölja vilda djur. En jakträttshavare
får omhänderta en lösspringande hund i
områden där det finns vilt. I de fall hunden
inte kan omhändertas, får länsstyrelsen ta
beslut om avlivning av hunden om det finns
skäl ur viltvårdssynpunkt samt är försvarligt utifrån omständigheterna i övrigt.
En sådan situation kan vara när hunden
fortsätter att driva vilt och det inte går
att fånga in hunden eller om hunden är i
mycket dåligt skick.
Ägaren eller innehavare av hunden
har strikt skadeståndsansvar. Det strikta
skadeståndsansvaret innebär att ägaren
eller innehavaren är skyldig att ersätta
den skada som hunden orsakar. Om den
skadelidande har bidragit till skadan, kan
skadeståndet jämkas enligt skadeståndslagen.
Därtill gäller särskilda regler om du och
hunden befinner er i rennäringsområden,
det vill säga betesområden där renskötsel

är tillåten. Enligt 93 § rennäringslagen ska
hund, som inte används i renskötsel, vara
kopplad eller instängd om det finns renar
i betesområdet. Om hunden ofredar en
ren genom att exempelvis jaga renen får
hunden dödas av renägaren om hunden
inte låter sig fångas. Om en renägare varit
tvungen att döda en hund ska renägaren
anmäla händelsen till Polismyndigheten.
Det finns även andra föreskrifter om
kopplingstvång i nationalparker och naturreservat. Hela 75 procent av fjällen utgörs
av naturreservat. I fjällen finns det även
flera nationalparker, till exempel Abisko,
Fulufjället, Padjelanta, Pieljekaise, Sarek,
Sonfjället, Stora sjöfallet och Vadvetjåkke.
Sammanfattningsvis finns det kopplingstvång i betesområden där renskötsel
bedrivs, nationalparker och naturreservat.
Om du befinner dig på andra platser på
fjället behöver inte hunden vara kopplad
om den kan hållas under uppsikt, det vill
säga vara i din närhet och direkt kommer
vid inkallning. Är du osäker på vad som
gäller på en specifik plats kan du kontakta
länsstyrelsen i aktuellt län.
När du vistas i vår vackra natur gäller
det att visa hänsyn utifrån allemansrätten,
som jag berört i krönika 2017-08-23 som
du finner på www.nywa.nu/nyheter.

Jag avslutar med citat av den amerikanska
naturfotografen och skribenten Roger
Caras. ”Hundar är inte hela vårt liv, men
de gör våra liv hela.” Advokatbyrån Nywa
instämmer och önskar trevlig advent med
en hälsning från vår fyrfota vän Flax.

AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,
Advokatbyrån Nywa

Har du en fråga? Skriv till Agneta!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal,
skicka din fråga till Agneta på e-postadressen advokaten@nywa.nu.
Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

