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Til generalforsamlingen for Grundejerforeningen Ulvegravene Vest, torsdag den 24. 

september 2020. til behandling under pkt. 4 indkomne forslag. 

Forslaget vedr. udnyttelse af Uglegrunden. 

Uglegrunden har nu i årevis lagt ubrugt og uplejet hen.  

Jeg foreslår at Uglegrunden omdannes og indrettes som hundeskov, dvs. at en del af 

træerne fældes, rødderne fjernes og terrænet reguleres i nødvendig omfang.  

At der etableres et hegn i såvel vestlig som østlig side, og i østlig side etableres en 

”hundeskov låge”. Ligeledes etableres der borde og bænke og måske en fælles grill.  

Forstingeniør Lars Vandkjær fra Hjørring kommune vil være os behjælpelig med forslag til 

indretningen hvor han bla. Vil fokusere på den bedste indretning og udnyttelse af de 

eksisterende træer mm.  

Begrundelsen for forslaget er, at jeg selv pga. sygdom og derfor manglende evne til at 

lufte hundene i en periode, valgte at besøge hundemarken på Karolinesvej. 

Min oplevelse her har været den, at her var et vældig hyggeligt samvær, hvor både hunde 

og mennesker hyggede sig. 

Umiddelbart var min tanke, der mestestens var folk fra Karolinrsvej kvarteret der benyttede 

den, men nej det er folk fra forskellige steder i Hjørring, fra Sindal og i øvrigt mange 

forskellige steder i omegnen.  

Ligeledes er der en god selvdisciplin både med hensyn til opsamling af efterladenskaber 

og med hensyn til at hundene kom godt ud af det med hinanden, ligesom støj og gøen var 

der meget lidt af.  

Så alt i alt har det været en meget god oplevelse.  

Måske kan det tænkes at der er nogle hundeejere som måske vil gå sammen om at være 

behjælpelig med etableringen. 

  

Med venlig hilsen 

  

Johannes Dalsgaard 
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