
 

SEPTEMBER 2021 

GÅRDDAG DEN 29. AUGUST 
De få fremmødte til årets gårddag var overordentligt effektive og fik renset alle havemøblerne, så de er klar 
til olie, når der er mere tørt i vejret. Det kommer vores gode gårdpasser til at stå for. Derudover blev der 
fjernet mos fra fliserne flere steder, og træknopperne over bytteskabet er befriet fra gammel efeu. 

Hele legepladsen blev også gennemgået, og vi blev enige om at få professionel hjælp til udbedring af fejl og 
mangler.  

LEGEPLADSEN 
Frivillige fra Rolfsvej 37 har indkøbt en bænk, hvor legetøjet kan samles i. Vi opfodrer børn og forældre til at 
efterlade legepladsen ryddelig. Der er også købt en sandkasse med låg. Låget skal holdes lukket, når sand-
kassen ikke bruges.  

FESTER I GÅRDEN 
Det er skønt, at vi har den dejlige gård, og rigtig mange har benyttet gården til at holde fester i sommer. Vi 
henviser til reglerne i gården, der siger, at der ikke må spilles musik efter kl 22 samt at ophold ikke må være 
til gene for andre beboere. Vi opfordrer til at ophold på altaner følger samme regler. 

PARKERING AF LADCYKLER 
Ladcykler skal parkeres i egne kælderrum eller i de stativer, som gårdlauget har fået etableret rundt om i 
gården. Der er foreløbigt indrettet pladser ved Nyelandshuse og i hjørnet ved Rolfsvej 37 og 35. Og vi har 
bestilt 2 ekstra ladcykelparkeringer, der bliver sat op snarest ved Nyelandsvej. 

DYR I GÅRDEN 
Dyr må ikke luftes i gården og dens grønne områder, hverken i snor eller uden. Det gælder alle dyr. I gården 
skal dyr ALTID være i snor. Det er ikke fordi, at gårdlauget ikke kan lide dyr, men det er en beslutning, der er 
taget på generalforsamlingen på grund af problemer med hundelort. Gårdlauget ønsker ikke at skulle være 
politibetjente. Så vi opfordrer dyreejere til at efterleve denne regel. 

CYKELOPRYDNING 
I september måned udfører vi den årlige cykeloprydning, hvor vi sætter mærkater på alle cykler. De cykler, 
der stadig har mærkater efter en måned, vil vi sørge for bliver fjernet. Så husk at fjerne mærkaten, hvis du 
vil beholde din cykel. Nærmere information vil følge. 

FACEBOOKGRUPPE 
 
Husk også vores Facebookgruppe, hvor du kan blive medlem, søg efter Yrsavej-Karréens Gårdlaug. 
 


