
SPORVEJSFUNKTIONÆRERNES 
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Spøttrupvej 18, kld. (indgang fra gården) 
2720 Vanløse 
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Ansøgning om kattehold 
(Blanketten skal afleveres til foreningens kontor) 

 
 

Undertegnede ansøger herved om tilladelse til at holde en kat.: 

Navn :____________________________________________     Lejlighedsnummer: _____________ 

 

Adresse :__________________________________________     Medlemsnummer:  _____________ 

 

Kattens alder: _____________________   Kattens køn (han/hun) ____________________________ 

 

Katten lyder navnet:  _______________________________________________________________  

 

Vacinationsattest forevist den: __________________________________________Best Ini.:  ______ 

 

Katrerings-/sterilisationsattest forevist den: _______________________________  Best. Ini.: ______ 

 

Gebyr kr. 100,00  

 
Jeg er indforstået med, at tilladelsen kun gælder en kat i dennes levetid. Jeg er bekendt med betingel-

serne for kattehold i min bolig, vedtaget af årsmødet den 28. april 1997, samt konsekvenserne af, at be-

tingelserne ikke overholdes. 

 

Medlemmets underskrift/dato:              Den ____/____- 20__          ______________________________ 

 

Bestyrelsesmedlems underskrift/dato:  Den ____/____- 20__          ______________________________ 

 

 

Med underskrift af såvel medlem som repræsentant for bestyrelsen er nærværende at betragte som til-
læg til boligoverenskomst mellem SBF1 og medlemmet. 
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JUNI 1997 

REGLER FOR KATTEHOLD 

 

 

1. Der må holdes en kat i bebyggelsen pr. lejlighed. 

 

2. Ved færden i bebyggelsen – samt ophold på altan – skal katten være ført i sele. 

 

3. Katten skal kastreres / steriliseres i 6-7 måneders alderen. 

 

4. Katten skal være vaccineret mod kattesyge. 

 

5. Grusbakken må ikke stå på altanen. Bakkens indhold skal hældes i en plastpose,  

der lukkes før den lægges i affaldsspanden, nedstyrtningsskakten eller containerne.    

 

6. Konstateres det, at ovennævnte regler overtrædes, vil dette medføre, at katten omgående 

må fjernes fra bebyggelsen. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, 

vil dette blive betragtet som misligholdelse af boligoverenskomsten. 

 

7. Kattehold har en naturlig begrænsning til private forhold. Der må ikke drives opdræt,  

pension eller lignende ekstraordinære samlinger af katte. 

 

8. Katten skal være registreret i afdelingen og foreningen, og der skal betales en  

registreringsafgift på kr. 100,-. 

 

9. Omstående skema afhentes på kontoret og afleveres i udfyldt stand på kontoret sammen 

med registreringsafgiften. 

 


