ORDENSREGLER
FOR

ÆBLEGÅRDEN
Bestyrelsen i Gårdlauget Æblegården har udfærdiget og vedtaget nedenstående regler i september 2021.
Reglerne er gældende for alle beboere og brugere af gårdanlægget og skal til enhver tid overholdes.

1)

Luftning af hunde og katte i gården er strengt forbudt.

2)

Cykler (ladcykler dog undtaget), anhængere, knallerter og motorcykler må ikke henstilles i gården.

3)

Barnevogne skal fortrinsvis stilles i de enkelte foreningers kælderrum. Det er også tilladt at stille barne
vogne i gården. De skal primært stilles i den pavillon der er mærket med ”barnevogne”. Der gøres op
mærksom på, at er barnevognen ikke længere i brug, skal den fjernes fra gården, så den ikke optager 		
plads for de barnevogne der fortsat er i brug.

4)

Al henstillet regelstridigt materiel vil efter forudgående advisering blive fjernet af gårdmand eller
bestyrelse.

5)

Efter kl. 22.00 må der ikke fortages støjende aktiviteter herunder højrøstet tale i gården eller på
altaner, der vender ind mod gården. Udsmidning af affald må ikke foregå i tidsrummet 22.00-06.00.

6)

Døre og porte med adgang til gården skal til enhver tid holdes aflåst og nøgler må ikke overdrages til
uvedkommende.

7)

Havemøbler og legetøj skal stilles på plads efter endt brug. Legetøj placeres ind mod muren, så det ikke
er til gene.

8)

Boldspil i gården er tilladt, men det skal foregå under passende hensyn til gårdens beboere. Boldspil op
ad murene er ikke tilladt.

9)

Storskrald skal til enhver tid stilles på den anviste plads. Storskrald afhentes løbende.

10) For at undgå problemer med rotter i gården henstilles der til følgende:
a.
Lad aldrig dørene ind til gården stå åbne
b. Lad ikke vinduer ved jorden være åbne
c.
Efterlad ikke madrester i gården
d. Sørg for at skraldelåget er lukket, efter du har smidt affald ud
11) Sørg for at passe på det fælles gårdtoilet, så det altid ser pænt ud og er klar til den næste bruger

