ORDENSREGLEMENT FOR GULE HEST KARREENS GÅRDLAUG
Administrationerne af gårdlaugets medlemmer bør gøre sig bekendt med kontraktens
indhold samt gårdlaugets vedtægter, hvoraf fremgår såvel rettigheder som
forpligtelser. De bør tillige tilses, at de enkelte lejemål i ejendommene gøres bekendt
med nedenstående.
1. Anlægget er privat, og personer, der ikke er bosat i en af karreens ejendomme,
har ikke adgang hertil, med mindre det drejer sig om private gæster. Porte
skal, hvor det er muligt, holdes aflåst fra kl. 20.00 – 07.00.
2. Hunde, katte og andre husdyr skal være under opsyn af ejer, og må ikke luftes
i anlægget med mindre omgående rengøring foretages af husdyrets ejer.
Undlades dette vil rengøring blive udført for vedkommende beboers regning.
3. Fodring af fugle, hunde og vilde katte samt nedkastning af brød m.v. fra
vinduerne er ikke tilladt.
4. Beboerne må selv stå til ansvar for overtrædelse af sundheds-, bygnings- og
politivedtægter og holde gårdlauget skadesløs.
5. Henstillen af cykler, knallerter og barnevogne m.v. skal ske på de dertil
indrettede/anviste rum eller stativer.
Cykel- og motorkørsel er forbudt på gangstier og græsplæner.
6. Al færdsel i de beplantede områder, afbrydning af grene fra træer og buske
er ikke tilladt. I tøbrudsperiode må plæne ikke betrædes.
7. Alt husholdingsaffald skal indpakkes og anbringes i de dertil opstillede
containere. Større effekter samt storskrald skal anbringes i de dertil
indrettede skure. Lågene på containerne skal holdes lukkede, og der må ikke
henstilles andet affald i containerrummene. Erhvervsaffald skal opbevares og
fjernes ved forretningernes egen foranstaltning i henhold til Københavns
Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

8. Brug af transistorradioer og lignede samt støjende underholdning i øvrigt må
ikke være til gene for de øvrige beboere.
Leg og boldspil på trapper, stier og beplantede områder er ikke tilladt. Lok al
anvisning skal respekteres.
Al leg må ophøre ved mørkets frembrud, dog senest kl. 21.00.
Generende støj – herunder motorstøj indenfor bebyggelsen – er ikke tilladt.
9. Beboerne er pligtige til at efterkomme enhver anvisning fra de tilsynsførende
og gårdlaugets bestyrelsesmedlemmer.
10. Ved ødelæggelser og hærværk af gårdlaugets arealer og anlæg, vil der fra
gårdlaugets side blive rejst erstatningskrav overfor den pågældende.
Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af
grundene overtrædelsen sker, som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensreglement, og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemåler i overensstemmel se med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i
overensstemmelse med den enkelte ejerforening/andelsboligforenings vedtægter.

