Väsbyhems bostäder
AB Väsbyhem äger och förvaltar ca 6000 lägenheter. Allt från
radhusliknande områden, till boende i flerfamiljshus. Vi har även
ett antal kategoriboenden. För dig som är över 55 år erbjuder vi
ett speciellt seniorboende. Ungdomsbostad kan du söka tills du
fyllt 23 år. Vi kan även erbjuda allergibostad för dig som har
allergiska besvär.

Du som är intresserad av att söka bostad
hos Väsbyhem, välkommen att besöka oss på:

www.vasbyhem.se
AB Väsbyhem
postadress: Box 125,
194 22 Upplands Väsby
besöksadress: Centralvägen 1
telefon: 08 - 590 980 00
telefax: 08 - 590 981 65
e-post: post@vasbyhem.se

Att bo hos Väsbyhem
med hund eller katt

Husdjur – en familjemedlem
som kräver särskilt ansvar
- Tänk på att det är du som är hyresgäst som blir ersättningsskyldig vid skador i
lägenheten orsakade av ditt husdjur. Katt urin etc. Av erfarenhet vet vi att 		
skador av denna sort kan bli mycket dyra och att hemförsäkringen inte täcker den
här typen av skador. Det är inte ovanligt med belopp på 200.000- 500.000 kr.
- Var varsam med pälsdjur, eftersom många är allergiker. Detta gäller bland annat i
tvättstugan, där katt- och hundhår kan samlas i torktumlarfilter.
- Släpp inte ut djur utan tillsyn
Här följer några regler för dig och ditt husdjur. Om du tar hänsyn till dem, så ökar
trivseln för alla boende i området – både djurägare och andra.

Att tänka på för dig som har hund

Att tänka på för dig som har Katt
- Väsbyhem får ständigt in klagomål
på katter som lämnas utan tillsyn av
ägaren eller saknar ägare. Problemen är
störst på våren och sommaren. Klagomålen handlar som regel om katter som
förorenar i sandlådor, trappuppgångar
och på balkonger, altaner m. m. I vissa
bostadsområden kan det vara svårt att
ha fönstren öppna p. g. a. att katter går
in och förorenar. För allergiker är lösspringande katter ofta ett stort problem.
Sjukdomar kan också spridas från katt
till människa.

- Som kattägare har man ansvar för sin
katt, dels att katten mår bra, dels att katten inte orsakar störningar för omgivningen.

- Kastrera din han-/honkatt. Det är ytterst viktigt att ta ansvar för att din katt
inte bidrar till att skapa problem med
”vildkattstammar”. En kastrerad katt
stannar oftast hemma, är mer lugn och
harmonisk, känner inte driften av att
jaga andra katter, och slutar att kissa illaluktande revir. skaderisken minskar
för katthanen.

Alla katter ska enligt Upplands Väsbys ordningdföreskrifter 19 § bära
halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer. Kan katten antas vara förvildad gäller lag om
tillsyn över hund och katt. Det innebär att förvildade katter kan fångas
in av kommunens viltvårdare och
avlivas.

- Spola aldrig ner kattsand i toaletten.
Sanden lägger sig som en propp i rören
och täpper till avloppen. Släng istället
sanden i hushållssoporna och se till att
de är ordentligt förslutna.

- Hundägare är skyldig att hålla djuret
under sådan uppsikt att det inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och
djur eller skadar egendom. Visa hänsyn
till människor i din omgivning.

Hunden – människans bästa vän
- Även om du vet att just din hund är
den snällste av dem alla, så är många
människor rädda för hundar. Håll därför
alltid din hund kopplad.
- Plocka alltid upp efter din hund när
den rastas, använd s k bajspåse.

- Tänk på att din hund kan skälla när
du inte är hemma. Kolla gärna med dina
grannar.

