
	   	   Vedtaget	  på	  generalforsamlingen	  den	  7.	  marts	  2018	  	  
	  

Ordensregler	  for	  Yrsavejkarréens	  gård	  
	  
Velkommen	  til	  gården!	  Nyd	  de	  grønne	  omgivelser	  og	  gode	  naboer	  –	  	  og	  tag	  hensyn	  til	  hinanden.	  	  	  
	  

1. Ingen	  husdyr,	  store	  som	  små,	  må	  luftes	  eller	  løbe	  løse	  i	  gården.	  	  
	  

2. Du	  må	  ikke	  fordre	  fugle.	  
	  

3. Kun	  børn	  under	  12	  år	  må	  cykle	  i	  gården.	  
	  

4. Der	  må	  ikke	  startes	  motorkøretøjer	  af	  nogen	  slags	  i	  gården.	  
	  

5. Cykler	  og	  ladcykler	  skal	  stilles	  på	  de	  anviste	  pladser.	  
	  

6. Alle	  beplantninger	  og	  træer	  skal	  behandles	  varsomt.	  
	  

7. Du	  må	  spille	  bold	  i	  gården	  –	  men	  kun	  på	  plænen.	  Og	  husk	  at	  vise	  hensyn	  over	  for	  andre.	  
	  

8. Legetøj,	  havemøbler,	  værktøj	  og	  sportsudstyr	  skal	  fjernes	  efter	  brug.	  
	  

9. Grilludstyr	  af	  enhver	  slags	  skal	  fjernes,	  så	  snart	  det	  er	  koldt.	  
	  

10. Affald	   skal	   sorteres	   og	   anbringes	   i	   de	   containere,	   som	   det	   hører	   til	   i.	   Farligt	   affald	   skal	  
afleveres	  i	  skabet	  ved	  storskraldsrummet.	  

	  
11. Byggeaffald	  og	  flasker	  er	  ikke	  omfattet	  af	  gårdens	  affaldsordning.	  Det	  må	  derfor	  ikke	  stilles	  i	  

eller	  ved	  affaldsrummene.	  Du	  skal	   selv	  sørge	  for	  at	  komme	  af	  med	  det	  på	  genbrugspladsen	  
eller	  i	  flaskecontainerne	  i	  kvarteret.	  

	  
12. Gården	  må	  gerne	  bruges	  til	   fejringer	  og	   festivitas.	  Men	  det	  er	  god	  stil,	  at	  du	   fortæller	  dine	  

nærmeste	  naboer	  om	  dine	  planer.	  Musik	  og	  feststemning	  efter	  kl.	  22	  må	  ikke	  være	  til	  gene	  for	  
nogen.	  

	  
13. Gården	  er	  beboernes.	  Andre	  har	  kun	  adgang	  til	  gården	  som	  private	  gæster	  til	  beboerne.	  

	  
14. Du	  må	  gerne	  sætte	  krukker	  og	  mindre	  plantekasser	  op	  i	  dit	  eget	  nærområde.	  

	  
15. Begår	  du	  hærværk	  i	  gården,	  kommer	  du	  til	  at	  betale	  for	  istandsættelsen.	  

	  
16. Alle	  porte	  skal	  holdes	  låst.	  

	  
17. Gårdlaugets	   repræsentanter	  har	   ret	  og	  pligt	   til	  at	  gøre	  dig	  opmærksom	  på	  det,	  hvis	  du	   ikke	  

overholder	  gårdens	  ordensregler.	  Så	  følg	  anvisningerne,	  hvis	  det	  sker.	  


