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Gårdlauget Skaffervej 
 

Ordensregler vedrørende ophold i og brug af gården 
Generelt 
 Vi har alle et ansvar for, at alle kan nyde at være i og omkring gården. 
 Hvis vi alle hjælpes ad og udviser en normal god opførsel og tager hensyn til andre, får vi alle den største glæde af gården. 

Parkering 
 Cykler, barnevogne og lignende, må ikke stilles op af eller låses til facader, nedløbsrør, træer eller andet, eller stilles så de er til 

gene for andre. 
 Kun cykler, barnevogne og lignende der er i regelmæssig brug, må stilles i gården 
 Motoriserede køretøjer (biler, knallerter, motorcykler e.l.) er ikke tilladt i gården og parkering foran porten er ikke tilladt. 

Husdyr 
 Gården er IKKE et hundetoilet  
 Kun hunde i snor som er godkendt af beboerens forening, må være i gården og alle efterladenskaber skal fjernes.  

Rygning 
 Der må ryges i gården men der skal tags hensyn til andre. 
 Cigaretskod og lignende, skal lægges i de dertil indrettede opstillede standere. 

Affaldssortering 
 Alt affald skal sorteres i de rigtige containere og beholdere som er opstillet i gårdens to containerpladser. 
 Der må aldrig stilles noget affald eller lignende ved siden af containerne eller andre steder i gårdens område.  
 Det er vigtigt, at især pap og lignende komprimeres så meget som muligt, så der kan være mest muligt i containerne. 

Storskrald 
 Der må ikke stilles storskrald noget sted i containergårdene, i gården eller i/udenfor porten. 
 Henstillet storskrald vil blive fjernet på ejerens regning.   
 Ved fortovet på hjørnet af Bisiddervej og Skaffervej, er der fra den sidste torsdag i måneden og weekenden over en 

storskraldscontainer til fri afbenyttelse 

Ophold i gården 
 Alt affald skal placeres i affaldsbeholdere og må IKKE smides på jorden eller andre steder. 
 Ophold i gården skal ske med nænsomhed - også i forhold til beplantningen i gården. 
 Det er ikke tilladt at brække eller klippe grene af træer, buske eller blomster. 
 Borde/bænke, tørrestativer, legeredskaber med videre, kan frit benyttes. I fælles interesse henstilles det, at alle passer godt på 

det hele, så vi kan få glæde af det i mange år. 
 Borde/bænke må ikke flyttes ud på græsarealet. 
 Der må IKKE sættes varme pander, gryder, grill eller andre ting på borde og bænke (de er af plastic), som kan skade dem. 
 Det er tilladt at medtage egne møbler m.m. i gården men disse skal fjernes, når gården forlades. 
 Der skal være ro i gården senest kl. 22.00 (søndag til torsdag) og kl. 23.30 (fredag og lørdag). 
 Det er ikke tilladt at spille høj musik i gården, så andre generes. 
 Der må anvendes grill i gården men kun på de befæstede arealer (fliser) og anvendte grill, skal fjernes senest dagen efter. 

Leg og boldspil 
 Boldspil op ad mure, facader og andet er ikke tilladt. 
 Medbragte legeredskaber må ikke være til gene for andre og skal fjernes fra gården efter brug. 

Cykelvask og reparationer 
 Cykelvask skal foretages ved et afløb og reparationer må kun foretages på de asfalterede eller de grusbelagte områder. 

Facader og altaner  
 Det er ikke tilladt, at smide affald, banke duge, tæpper og lignende fra altaner eller vinduer.. 

Fyrværkeri 
 Fyrværkeri må IKKE antændes i gården. 

Fodring af dyr i gården 
 Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt, at fodre vilde fugle, katte eller andre dyr i gården. 

Fællesarrangementer  
 Gårdlauget kan arrangere fælles arbejdsdag, sommerfest og juletræstænding for alle beboere.  
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