
Ordensregler for gården

1.
Gårdanlægget må bruges af  beboere i karreen og deres gæster. Lejere/ansatte i karreens
erhvervslejemål må ligeledes anvende gården.  Ødelæggelse af træer, planter, havemøbler,
legeredskaber  mv.  medfører  erstatningspligt.  Frugt  og  bær  må  først  plukkes,  når  de  er
modne. Gårdlaugsbestyrelsens anvisninger skal følges.

2.
Musik og støjende adfærd er ikke tilladt i gårdanlægget. Mellem kl. 22.00 og 8.00 skal der
være ro. 
Ophold på altaner betragtes som ophold i gårdanlægget, hvorfor samme regler gælder.
Private arrangementer med mere end 15 personer skal aftales med bestyrelsen. Evt. musik
skal være akustisk og ligeledes aftales med bestyrelsen. 

3.
Hunde  skal  føres  i  snor  i  anlægget.  Hundens  ejer  skal  straks  fjerne  eventuelle
efterladenskaber. Fugle må ikke fodres på jorden. 

4.
Engangsgrill skal anbringes på grus eller stenunderlag, og der skal grilles i god afstand til
husfacader af hensyn til lugtgener og brandfare. Gerne på grusstien midt i anlægget.
Cigaretskod og andet affald må ikke efterlades i græsset eller andre steder i anlægget.

                                                                          5.
Sandkassen skal dækkes til og legetøjet samles ind, når børnene er færdige med at lege.

6.
Affald skal i affaldscontainere. Kasseret indbo skal anbringes inde i storskraldsrummet ved
legepladsen,  ikke  i  gården.  Andet  affald  sorteres  efter  anvisninger  opsat  i  de  enkelte
affaldsstationer med beholdere til  elektronik, pap, aviser og papir, metal,  plastik, batterier,
bioaffald, farligt affald, med videre. Adgang til storskraldsrummet får man ved at henvende sig
til den lokale nøgleansvarlige.
Flasker og glas skal afleveres i de kommunale flaskecontainere i Krystalgade, på Kultorvet og
Hauser Plads.

7.
Cykler skal  så  vidt  muligt  stilles  i  cykelskure  og  stativer.  Biler  og  motorcykler  må  ikke
parkeres i anlægget. Gartnere og håndværkere med lovligt ærinde kan dog undtagelsesvis,
og kun efter forudgående aftale med bestyrelsen, have køretøjer i gårdanlægget i dagtimerne.

8.
Nøgler til  døre  og  porte må  ikke  udleveres  til  uvedkommende. Døre  og  porte  til
gårdanlægget  skal  være  aflåst,  og  holdes  lukkede  af  hensyn  til  gårdens  børn  og  dyr.
Alle beboere bedes medvirke til, at ordensreglerne overholdes, så gården kan være til glæde
for os alle sammen. 
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