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LØST :) Lotte 

Av Elisabeth Neset Olsen den 6. november 2013 kl. 19:40 

SAVNET PÅ NORDSTRAND 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153473310555055&set=oa.419746674803762

&type=3&theater 

  

Lotte -  er savnet siden 28.10.13 kl 17.00 

  

Sort storpuddel tispe stukket av i Solveien på Nordstrand i dag klokken 15. Mulig observasjon 

på Mosseveien klokken 17. LOTTE bor egentlig i Guribysagveien 16 i Lommedalen. Hun er 

ikke veldig nyklippet, ser mest ut som en doodle og har ikke på seg halsbånd. Lotte er snill, 

ikke reservert men kan klovne i stedet for å komme rett bort. Hun er glad i andre hunder og 

mat. Tlf Helene 974 03 818 eller Nitro eierkontakt Marit Hasvold Egeland tlf 928 35 234 

  

  

Navn : Lotte 

Rase: Storpuddel 

Farge : Svart 

Kjønn: Tispe 

Kastrert: 

Alder:  

Vekt: 

Chippet:  

Bånd: Nei 

Kjennetegn: 

  

Savnet siden: 28.10.13 

https://www.facebook.com/elisabeth.n.olsen.5
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153473310555055&set=oa.419746674803762&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153473310555055&set=oa.419746674803762&type=3&theater


Område: Nordstrand 

Info om hunden/ forsvinning:  

  

   

Dusør:  

  

Kart: 

  

Kontaktpersoner: Helene 974 03 818 

  

Nitrokontakt: Marit Hasvold Egeland tlf 928 35 234  

  

  

  

Politi:  

Falken/Viking/Bilbergning:  

Veterinær:  

Andre viktige kontakter: 

  

  

Presseomtale: 

  

--------------------------------------------------------------------------------- 

30.10.13 kl 13.59 

Sissel Fauske: Elisabeth Wiik Enger Da ligger Lotte nå på Veterinærhøyskolen . Håper å 

kunne hente henne senere i dag. Har nok blitt påkjørt ja. Da hun ble funnet kunne hun ikke gå. 

Lå under en container på Sjursøya . Da hun fikk se Marius klarte hun jammen sprette avgårde 

på tre ben. Røntgen ikke helt bra, så kirurgen vurdere hva som må gjøres. Må bare si tusen 

takk til alle her inne. Blir helt rørt av engasjementet. For noen fantastiske mennesker dere er 



som løpt ute og lett etter henne sent og tidlig. Og Liza, fantastiske plakater og lapper. Det er 

hengt opp masse av de rundt om. Skal legge ut et bilde av lillemor når vi får hentet henne, og 

det håper jeg blir i dag. 

  

---------------------------------------------------------------------------------  

30.10.13 kl 19.25Sissel Fauske Lotte er hjemme nå.. Slipper mulig operasjon.. Får vite mer 

etterpå, når Elisabeth og Marius har fått roet seg litt..  

  

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 


