Ordensregler for Sønderhumlen

Gårdanlægget Sønderhumlen er fælles for alle beboere i andelsforeningerne
Humlegården og
Ved Sønder Boulevard. Alle beboere har ansvar for gårdanlægget og er
forpligtede til, at påpege
overtrædelser af følgende ordensregler:
1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de
nævnte
ejendomme, har ikke adgang hertil, medmindre det drejer sig om private
gæster.
2. Gennemgangen ved Sigerstedgade 4 og Knud Lavardsgade 5 er fælles for
begge ejendomme.
Alle gennemgange mellem vej og anlæg skal holdes aflåst, så kun beboere
har adgang
til anlægget. Dørene må ikke blokeres og/eller forhindres i deres lukning. Nøgler
til
gennemgangene må ikke overdrages til uvedkommende.
3. Legepladsen er for begge ejendommes børn, men er fortrinsvis beregnet for de
mindre
børn. Større børn skal vise hensyn til de mindre børn. Leg og andre aktiviteter
må ikke være
til gene for andre beboere, f. eks ved støj.
4. Legetøj, dukkevogne, legecykler, løbehjul mv., må ikke efterlades i gården,
men skal fjernes
når legen ophører!!
5. Hærværk på fælles ting, f. eks: planter, borde, bænke samt legeredskaber
medfører erstatningspligt.
6. Storaffald skal lægges i rummet til storskrald. Der må under, ingen
omstædigheder,
henstilles storskrald eller byggeaffald i anlægget.
7. Fodring af fugle mv. samt nedkastning af brød o. lign fra vinduer er ikke tilladt.
Husdyr må
ikke komme i gårdanlægget.
8. Tørring af tøj samt luftning af tæpper må ikke være til gene for andre beboere.
9. Parkering af cykler må ikke finde sted i anlægget.
10. Kørsel og parkering af motordrevne køretøjer må ikke finde sted i anlægget.
Der må endvidere
Ikke foretages reparationer o. lign af cykler og motorkøretøjer i anlægget.
11. Ingen støj efter kl. 22.00. Benyttelse af musikanlæg o. lign må ikke være til gene
for andre beboere.

12. Der bør kun grilles på de anviste steder. Grillen(e) skal være under opsyn af en
voksen, når
disse er i brug. Brugerne af grillen(e) SKAL rydde for aske og kulrester efter endt
brug, så
snart det er muligt.
13. Borde, bænke og stole er fælles. Disse kan benyttes og flyttes under
hensyntagen til de
øvrige brugere af anlægget. Efter endt brug skal disse rengøres og returneres til
deres
oprindelige placering. Borde, bænke og stole må ikke efterlades på græsset.
14. Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning, uanset på hvilken
af grundene
overtrædelsen sker, som overtrædelsen af den enkelte ejendoms ordensregler,
og kan i
givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet eller tab af
beboelsesretten i
overensstemmelse med andelsboligforeningernes vedtægter.
Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme, henvises i øvrigt til de
respektive
Husordener.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

