
ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 
 

 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE – Skema 4700.02.03 – November 2001 - /sp 

Skema til ansøgning om tilladelse til at passe husdyr 

Afdeling: Torveparken 

Navn: _______________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________ 

Bolig nr.: _______________________________________________________________________ 

Undertegnede skal hermed ansøge om tilladelse til at have 

En hund (sæt kryds) ☐ En Kat (Sæt kryds) ☐ Et andet husdyr af arten:________________  

I pleje i perioden fra den  _____/        - 20       til den _____/     - 20        begge dage inklusiv 

Begrundelse for tilladelsen 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

På given foranledning kan der ved ansøgning gives tilladelse til at have husdyr i pleje på følgende vilkår: 

1. Tilladelsen omfatter alene ovennævnte husdyr i den anførte periode. 

2. Dyret, de har i pleje, må ikke på nogen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere og skal, ved færdsel på afdelingens 

områder, altid føres i snor, uanset om det er en hund eller kat, ligesom det ikke må tilgrise bebyggelsens arealer. 

3. Dyret skal holdes i helbredsmæssig forsvarlig stand og må ikke udsættes for unødige lidelser. 

4. Såfremt plejetilladelsen er givet til en hund, skal der være tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. De er på forlangende 

forpligtet til at fremvise policen for en sådan forsikring til varmemesteren eller dennes afløser. 

Boligselskabet skal holdes skadeløst overfor alle skader, dyret direkte eller indirekte måtte forvolde. 

5. Denne plejetilladelse kan, i tilfælde af berettigede klager, tilbagekaldes med øjeblikkelig virkning. 

I tilfælde af tilbagekaldelse af plejetilladelsen er De pligtig af fjerne dyret fra bebyggelsen senest 4 dage efter tilbagekaldelsen. 

Er dyret ikke fjernet efter udløbet af nævnte 4 dage, vil dette blive betragtet som misligholdelse af Deres lejekontrakts 

bestemmelser, hvorefter De vil være pligtig af fraflytte Deres bolig 

Plejetilladelsen træder først i kraft, når den er underskrevet af boligselskabets repræsentant og 

boligtageren har modtaget en genpart af tilladelsen. 

Med venlig hilsen 

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB 

I GLADSAXE 

Undertegnede lejer erklærer sig hermed indforstået med ovenstående. 

Dato:                                                                              Lejers underskrift                                                            _ 

Undertegnede varmemester/ejendomsfunktionær har dags dato på boligselskabets vegne godkendt ovennævnte 

ansøgning. 

Dato:                                                                    Underskrift: 

Police for lovpligtig ansvarsforsikring er forevist (sæt kryds)  

 

Kopi er tilstillet afd. bestyrelsen den:  Genpart er tilstillet beboeren den:   

 


