Ordensreglement for Gårdlavet ”Moldaugade”
(A/B Moldaugade 5-11, A/B Wittenberggård samt A/B Rødegård)
Gældende fra 1. marts 2017

1. Gårdarealet må kun benyttes af beboerne i foreningerne samt disses private gæster og ansatte/lejere i
erhvervslejemål. Beboerne bedes medvirke til at ordensreglerne overholdes, at anlægget skånes og
beskyttes til gavn og glæde for alle beboerne.
2. Vedligeholdelse af beplantningen hører under gårdlavet. Færdsel i de beplantede bede og afbrydning
af grene fra træer og buske eller fjernelse af blomster er ikke tilladt.
3. Hunde må ikke luftes i gården. Hvis hunde føre gennem gården skal de holdes i snor. Hunde må ikke
på noget tidspunkt opholde sig på græsarealet.
4. Fodring af dyr må ikke finde sted fra altaner, vinduer eller i gården.
5. Beboere samt deres gæster, der opholder sig i gården bedes til alle tider vise hensyn til de øvrige
beboere.
6. Gårdfester og større arrangementer er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra gårdlavet. Større
arrangementer er flere end 10 personer.
7. Brug af musikanlæg og lignende samt støjende adfærd er ikke tilladt. Især mellem 22-08 på alle ugens
dage skal der tages særlige hensyn og samtale skal være dæmpet, da der er meget lydt i gården.
8. Benyttelse af grill må kun finde sted ved de opsatte borde/bænkanlæg. Beboerne er pligtige til at
rydde op senest den efterfølgende dag. Enhver form for grill skal sættes på fliserne ved
borde/bænkanlæggene.
9. Genstande - herunder legetøj - medbragt i gården skal fjernes efter brug.
10. Fyrværkeri må ikke affyres eller afbrændes i gården eller fra altaner.
11. Cykler og knallerter skal henstilles i de dertil opstillede stativer. Såfremt der henstår defekte eller af
lignende grunde ubrugelige cykler vil disse kunne blive fjernet.
12. Kørsel og henstilling af motorkøretøjer i ejendommens gård er forbudt. Knallerter må stilles i gården
men kørsel ved motor er ikke tilladt.
13. Porte med adgang til gaden skal holdes aflåst og portene skal være ryddet.
14. Storskrald er hvidevarer, møbler, og andre større genstande som ikke kan komme i dagrenovation.
Storskrald skal placeres i storskraldsrummet. Er dette fyldt er det andelshaverens eget ansvar at
komme af med skraldet på en genbrugsstation eller vente til der er plads i rummet. Der må ikke
placeres storskrald i det almindelige skralderum, eller uden for storskraldsrummet.
VVS samt byggeaffald er ikke storskrald og er andelshaverens eget ansvar at bortskaffe.
Flasker og glas skal hverken i dagrenovation eller storskrald men skal afleveres i en af de
flaskecontainere der ofte står i nærheden af for eksempel supermarkeder.
15. Overtrædelse af ordensreglementet for det fælles gårdanlæg har samme retsvirkning som
overtrædelse af reglementer for enkeltejendomme, uanset hvor i gården overtrædelsen sker. Eventuel
hærværk på materiel, træer, planter, borde, bænke, grill og legeredskaber medfører erstatningspligt.

Bemærk: Kontakt til gårdlavet skal ske via de enkelte foreningers bestyrelser.

