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♣
EJENDOM SKONT OR E T
Henvendelse til ejendomskontoret kan ske personligt
eller telefonisk:
Mandag kl. 9-10
Onsdag kl. 9-10
Fredag kl. 9-10
Tlf. 44 65 62 75
Udenfor kontortiden er der
telefonsvare på, som bliver
aflyttet indenfor normal
arbejdstid.

Smørum Gårdhuse - Bestyrelsens nyhedsbrev
Denne udgave af nyhedsbrevet handler om vildkatte. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra
nogle bekymerede beboer. Der er observeret 3 vilde katte (en han og 2 hunner), som huserer i
vores bebyggelse ved P1. 4 killinger er blevet fundet under en presenning og er afleveret hos
dyreværnet. Det menes, at den ene hunkat aktuelt har killinger i maven. Henvendelsen går på,
at der må gøres noget snarrest, så problemet ikke bliver endnu større.

Vildkatte

Henvendelse kan også ske
på mail: ek-smoerum@kabbolig.dk

KONTAKT
BESTYRELSEN
Du kan skirve direkte til
bestyrelsen på:
Bestyrelsen-SG@kabbolig.dk

Der er mange, som synes at katte er søde og har dem som kæledyr. Desværre findes der også
mange vilde og vildtlevende katte i Danmark. Ifølge Kattens Værn lever der omkring 500.000
vilde katte i Danmark. Disse stammer alle fra tamme katte, der på et tidspunkt har mistet deres
menneskefamilier.

Husorden

Bestyrelsens opfordring

I Smørum Gårdhuse har vi en husorden, som

Bestyrelsen har ikke hjemmel til at gøre

Se også afdelingens

bl.a. siger følgende om husdyr:

noget, idet det på afdelingsmødet blev

hjemmeside: www.egedal-

”Der må gerne holdes ét husdyr pr. husstand”

beslutter, at Smørum Gårdhuse ikke skal

boligselskab.dk

og

bekoste indfangning af vildkatte. Der er

”Der gives tilladelse til at holde én hund eller

således ikke afsat penge i budgettet til at

KATTENS VÆ RN

én kat”.

løse opgaven. Bestyrelsen kan således ikke

I forbindelse med

Dette kræver dog en skriftlig tilladelse. Ansøg-

gøre noget aktivt.

indfangning af katte kan

ningsskemaet kan fås på ejendomskontoret.

Kattens Værn kontakes på

Vi kan derfor kun opfordre til, at I ikke fodrer

tlf. 38 88 12 00 eller på mail:

Husorden siger endviere:

vildkattene i området, da det tiltrækker og

kv@kattens-vaern.dk

”Hunde og katte skal føres i snor på

holder på dem. Endvidere tiltrækker det også

afdelingens område.” og

rotter.

Se endvidere deres

”Løse hunde og katte må ikke færdes på

Endvidere må vi henstille til, at de berørte

hjemmeside:

afdelingens område.”

beboere selv tager affære.

www.kattens-vaern.dk

Det vil sige, at katte skal holdes indenfor eller
i snor.

Vi kan henvise til Kattens Værn, som kan
hjælpe med at få kattene indfanget.

Husk at hvis man ikke overholder husorden
kan det i sidste ende betyde en udsættelse af
lejemålet.

