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Altaner & brug af gården 
 
Jah, selvom bestyrelsen er gået på sommerferie, er der lige et par ting som vi bliver nødt til at genopfriske. 
 
Altanerne 
Tøj, dyner eller lignede må IKKE hænge synligt til tørre eller luftning på altanen. 
 
Der må IKKE rystes tæpper, duge eller lign. ud over altanen 
 
Der må IKKE grilles på altanen – hverken kul, el eller gas   
 

Husk, når du vander dine blomster, så behøver du ikke at vande underboens også 😊 spar på vandet. Og når du 

plukker visne blomster af, så skal disse IKKE smides ud over altankanten. Vi andre er ikke interesseret i at rydde op 
efter DIG. 
 
Hvis du ryger så må der IKKE askes eller smides skodder ud over kanten. Der bor andre mennesker måske under dig 
som ikke er særlig interesseret i asken eller skodderne. 
 
Generelt må der IKKE smides noget ud over altanen, så som ispapir, slikpapir, cigaretpakker o. lign. 
 
 
Græs/grillplads 
Respektér dine naboer - I alles interesse bør støjende adfærd i gården undgås og under alle omstændigheder ophøre 
ved mørkets frembrud – om sommeren senest klokken 22. Eks. er det ikke alle som er interesseret i at hører ”Re-

Sepp-ten” og fløjter 😊 

 
Indgang til området sker gennem havelågerne og ikke ved at passere hegnet.  
 
INGEN hunde derinde.   
 
Ryd altid op efter dig.  
 
Bleer, grillrester og andet ildelugtende SKAL pakkes i skraldeposer inden det udsmides i de opstillede skraldespande.  
 
Hvis I flytter bord-/bænkesæt, så skal de løftes og ikke skubbes. Og forblive på det brolagte grillområde. Eller hvor de 
er sat i græsområdet.  
 
Husk at slå parasollerne ned efter brug.  
 
Græsset må ikke benyttes til boldspil. Fodboldspil henvises til boldbanerne.  
 
Hvis man ønsker at holde et festligt arrangement i gården, skal man søge bestyrelsen om lov til dette. Muligvis har 
andre fået samme idé mht. dato og tid.  
 
 
En samlet oversigt over vores altanregler og gårdregler findes på vores hjemmeside – i mappen. ”Velkommen 
til…..” 
 
 
 

Mvh. 
Bestyrelsen 


