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Juli 2005 
 
Ophold i haveanlægget. 
 
 
I maj måned udsendte vi et nyhedsbrev, hvor vi samtidigt vedlagde "ordensregler for ophold 
i haveanlægget" til samtlige lejligheder. Desværre har det vist sig, at der i de sidste 2 week-
ender har været problemer med at overholde disse. 
 
Lørdag den 9 juli 2005 blev politiet tilkaldt 2 gange, pga. af en enkelt beboers råben, skrigen 
og provokationer mod andre beboere i gården. Det er absolut ikke acceptabelt og pågæl-
dende vil få brev direkte. 
Det skal i samme forbindelse nævnes at den høje musik, der blev spillet denne aften IKKE 
var fra vores gård, men fra "kokkenes gård", som holdt gårdfest samme aften/nat. 
   
Fredag den 15 juli 2005 var den desværre gal igen i gården. Denne gang var der en del be-
boere, der larmede så meget nede i gården, at det var fuldstændigt umuligt at falde i søvn i 
de lejligheder, der har soveværelser ud mod gården og dermed pergolaen. Der blev larmet 
indtil kl. 3.00 om natten. Det er bestemt IKKE i orden. 
 
Vi tager dette meget alvorligt i bestyrelsen og vil, hvis det ikke ophører øjeblikkeligt, fjerne 
muligheden for at kunne opholde sig under pergolaen, ved i første omgang at fjerne borde, 
stole, bænke samt overdækningen. 
 
Vi håber ikke det bliver nødvendigt og må opfordre de personer, der benytter sig af pergola-
en om først og fremmest at OVERHOLDE DE REGLER DER ER SAT OP, samt udvise me-
get mere selvjustits og hensyn til andre. Hjælp hinanden til at overholde reglerne, så de få 
ikke ødelægger det for de mange. 
 
Reglerne for ophold i haveanlægget er printet på bagsiden af dette nyhedsbrev. 
 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN 


