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Ordensregler for ophold i gårde - herunder pergolaen i stor gård 
 

Det er bestyrelsen store ønske, at pergolaen vil være til glæde for alle beboere. Det kræver stor 

disciplin, og at man tager hensyn til de lejligheder, der ligger tæt på.  

 

Hvis nedenstående regler ikke bliver overholdt, kan vi se os nødsaget til at nedlægge pergolaen. 

 

Vi har fra bestyrelsen side opsat følgende regler for at sikre, at ingen vil blive generet 

unødvendigt:  

 

1. Der må ikke spilles så høj musik, at det generer de omkringliggende lejligheder.  

2. Der må ikke råbes, tales eller skriges så højt, at det generer de omkringliggende lejligheder.  

3. Leg og boldspil er ikke tilladt efter kl. 22:00.  

4. Gårde og pergolaen må ikke benyttes af personer uden tilknytning til SBF, medmindre de er 

i selskab med personer, som bor i SBF's ejendom.   

5. Madrester skal fjernes inden gårde og pergolaen forlades for at undgå rotter, mus og lig-

nende skadedyr.  

6. Papir, kapsler, dåser, flasker og andet affald skal ryddes væk. Det skal pakkes forsvarligt ind 

og efterlades i de skraldespande, som er sat op til dette formål. 

7. Eventuelle ødelagte flasker skal omgående samles op, så der ikke efterlades nogen glasskår 

overhovedet.  

8. Henstillinger og anmodninger fra bestyrelse eller ejendomsmester, i forbindelse med benyt-

telse af gårde og pergolaen, skal omgående efterleves.  

 

Søndag - torsdag Fredag og lørdag 

Gårde og pergolaen skal forlades 

senest kl. 23:00 

Gårde og pergolaen skal forlades  

senest kl. 24:00 

Fra kl. 22:00 skal lydniveauet dæmpes i sær-

lig høj grad. Der skal skrues så langt ned for 

musik, tale og latter mm., at man ikke kan hø-

res overhovedet i de nærliggende lejligheder. 

Fra kl. 23:00 skal lydniveauet dæmpes i sær-

lig høj grad. Der skal skrues så langt ned for 

musik, tale og latter mm., at man ikke kan hø-

res overhovedet i de nærliggende lejligheder. 

 

Rygning af hash og lignende er ikke tilladt i gårde og pergola 


