T eis en P a r k b or ett sl a g A/ L
Prost Hallings vei 1, 0666 Oslo
Telefon: 22 65 13 46
www.teisenpark.no
Kontortid tirsdager kl. 18 .00-18.30

SØKNAD OM HUNDEHOLD
Beboerne i Teisen Park borettslag har på generalforsamling bestemt at alle som ønsker hund må levere skriftlig søknad med
signaturer fra øvrige beboere i oppgangen før dette godkjennes.
Ferdig utfylt skjema kan legges i styrets postkasse i Prost Hallings vei 1, eller leveres direkte på styrekontoret som holder
åpent hver tirsdag, klokken 18.00-18.30.
Søkers navn:

Leil.nr.

Adresse:

Tlf. privat:

Begrunnelse for anskaffelse av hund:

Mobil:
E-mail:

Hunden navn:

Hundens kjønn:

Hundens rase:

Hundens fødselsdato:

Hunden skal benyttes til (sett kryss):

Hundens farge / kjennetegn:

Selskapshund

Førerhund

Jakthund

Brukshund

Hundens ID-nummer:
(hvis den har)

Annet:

Søker forplikter seg til å følge gjeldende husordensreglene for Teisen Park Borettslag, vedrørende hundehold eller dyrehold.
§ 10 Dyrehold
1.) Dyrehold i Teisen Park borettslag er ikke tillatt annet enn når det følger av husleieloven § 5-2. Følgende ufravikelige vilkår
må være oppfylt før dyrehold er tillatt;
a) Dyreholdet skal ikke være til ulempe for borettslaget eller de øvrige brukere av borettslagets eiendom. Hunder skal til
enhver tid holdes i bånd på borettslagets eiendom.
b) "Gode grunner" må tale for dyreholdet, jf. husleieloven § 5-2.
2.) Styret i Teisen Borettslag krever skriftlig søknad om dyreholdet. Samtidig skal det foreligge en skriftlig godkjennelse fra de
øvrige beboere i oppgangen om at de aksepterer dyreholdet. De som får ja til dyrehold blir registrert i Teisen Park hunderegister. Styret forbeholder seg retten til å inndra tillatelse om dyrehold dersom det skulle bli endringer i forutsetningene.
3.) Overnevnte gjelder ikke for innekatt, da dette tillates.

Videre anmodes hundeeiere om å respektere følgende:
1.

Hunden skal alltid holdes i bånd eller line.

2.

Ekskrementer fra hunden skal alltid plukkes opp og kastes i egnet avfallsdunk.

3.

Hunden skal få grunnleggende oppdragelse og dressur.

4.

Hundeholdet skal ikke medføre unødig støy eller plage for naboer.

5.

Bidra til å bygge et hyggelig hundemiljø her i Teisen Park borettslag, samt vær hyggelig og tolerant ovenfor de som er
redde for, eller ikke liker hunder.

Kontakt gjerne styret om det skulle oppstå problemer i forhold til hundehold og godt naboskap.
Signaturer fra øvrige beboere i oppgangen som godkjenner hundehold for den aktuelle søker.

Beboere i (adresse) _____________________________________________________________ aksepterer at

Søkers navn _________________________________________________ får ha hund i sin leilighet, såfremt Husordensreglene
i Teisen Park Borettslag overholdes.
Leil.nr

Beboers navn (blokkbokstaver)

Underskrift

Søker bekrefter at opplysninger gitt er korrekte.
Søkers underskrift:

________

Dato:

_____

Tips!


Samle inn signaturene personlig ved å ringe på alle dørene, da kan du svare på eventuelle bekymringer naboen din skulle
ha i forbindelse med hundehold, og bli bedre kjent!



Ta med bilde av hunden eller rasen du har tenkt å anskaffe deg når du går rundt i blokken. Fortell gjerne litt om hvordan
du vil oppdra hunden.



Ofte må man gå flere runder, hvis du fortsatt ikke får tak i noen av naboene dine kan du legge en kopi av signaturskjema
i postkassen deres og be om at de leverer denne tilbake til deg ferdig signert.



Det lønner seg å ha åpen dialog med naboene dine om utfordringene ved å ha hund og hvordan du løser disse. For
eksempel; hvis naboene dine vet at du trener på at hunden skal være alene hjemme vil de oftere ha forståelse for at det
er litt ekstra støy i en periode. Naboene dine kan også være en ressurs, og gi deg tilbakemelding om hvordan hunden din
oppfører seg når den er alene hjemme.

