
  
  

HUSDYR       

Det er tilladt at holde én hund eller én kat, når følgende retningslinjer overholdes:   

1. Hunden/katten må ikke være til gene for de øvrige beboere i afdelingen.    

2. Alle hunde og katte skal føres i snor inden for afdelingens område.   

3. Dyrene må ikke luftes i afdelingens fællesområder. Eventuelle 

efterladenskaber skal omgående fjernes af ejeren.     

4. Dyrene må ikke komme i fælleslokaler eller vaskeriet.   

5. Det er tilladt at lufte dyrene på egen terrasse eller i egen have. Eventuelle 

efterladenskaber skal omgående fjernes således disse ikke giver anledning til 

lugtgener for naboerne                      

6. Beboere, som ønsker at holde hund eller kat, skal henvende sig til 

afdelingsbestyrelsen med oplysninger om dyrets art samt for hunde en 

godkendt forsikring.     

7. Plejeophold af husdyr er tilladt i op til en måned per år og først efter skriftlig 

ansøgning til afdelingsbestyrelsen og efterfølgende skriftlig godkendelse.   

8. Det er forbudt at holde kamphunde/muskelhunde eller blandinger hvori 

disse indgår i afdelingen. Ved tvivlstilfælde er det ejeren der skriftligt skal føre 

bevis for at hunden er lovlig i henhold til reglerne. 

Der kan ikke gives dispensation til flere dyr.  

Ved gentagne overtrædelser af ovenstående retningslinjer, kan klager og 

lignende rettes til administrationen.  

Efter 2 skriftlige påtaler kan Almenbos administration træffe beslutning om 

tilbagekaldelse af tilladelsen til husdyrhold.  

Afgørelsen kan ankes til organisationens bestyrelse. 

Der henstilles generelt til godt naboskab. Hvis der opstår problemer omkring en 

nabos husdyr, henstilles der til, at man forsøger at kommunikere roligt og ordenligt 

med hinanden.  

For beboere, bosiddende i afd. 36, med mere end én hund eller én kat, før 

ikrafttræden af denne paragraf per 1.1 2017, gives der tilladelse til at bibeholde 

retten til dobbelthusdyrshold, indtil det ene husdyr dør eller indtil at beboeren 

vælger at skaffe sig af med det ene eller begge husdyr.  

Hvis det er vanskeligt, kan man rette henvendelse til afdelingsbestyrelsen, for råd 

og vejledning. 

 


