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Dýrahald í fjölbýlishúsum
Samkvæmt húsreglum Félagsbústaða og ákvæðum í leigusamningum er
dýrahald alfarið bannað í fjöleignarhúsum félagsins. Bannið kemur skýrt fram
í húsreglum og byggir á ákvæðum laga nr.26/1994. Sérstök athygli er vakin á að
bannið nær einnig til heimsókna hunda í húsnæðið.
Til að framfylgja banninu eru Félagsbústaðir í fullum rétti til að grípa til
viðeigandi aðgerða gagnvart þeim íbúum sem halda hunda í leyfisleysi. Íbúum
er veittur sanngjarn frestur til þess að finna dýrunum nýjan samastað og
eftirlitsaðilum tilkynnt um þá hunda sem vitað er um.
Ef uppvíst verður um hundahald íbúa eftir að frestur til að
losa sig við dýrin er liðinn verður leigjanda send formleg
aðvörun vegna brota á húsreglum og húsaleigulögum
nr.36/1994. Bregðist hann ekki við aðvöruninni verður
gripið til lokaaðvörunar og loks riftunar á leigusamningi.

Pet animals in apartment blocks
According to Félagsbústaðir house rules and certain terms in
lease contracts tenants are not permitted to have pet animals
in the building. The ban is clearly stated in the house rules and
is based on terms of laws no.26/1994. Please take special notice
that the ban also applies to dogs visiting the apartment.
Félagsbústaðir are fully within their rights to apply appropriate measures to
uphold the ban in regards to tenants breaking these rules. Residents are given
a reasonable amount of time to relocate the pet animals and supervisors will
be informed of the known dogs.
If that deadline is not met then the tenants will be sent a formal warning due
to a violation of house rules and laws of the Rent Act no.36/1994. If this warning
is not met with full co-operation by the tenant then a final warning will be
sent and finally a termination of the lease contract.

