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ALDERSTRØST 
G Å R D L A U G E T 

Inden ejendomme, der hører under Gårdlauget Alderstrøst, går 
i gang med byggearbejder på gårdsiden, gælder følgende: 

 
A) ALMINDELIG VEDLIGEHOLD OG FORBEDRINGER: 

Så tidligt som muligt, og senest 1 måned forud for større vedligeholdelses- og forbedringsarbej-
der, der vil inddrage dele af fællesarealet, skal den pågældende ejendom rette henvendelse til 
Gårdlauget og informere om omfang og tidsplan samt træffe aftaler med gårdlauget om placering 
af maskiner og materialer. Herved kan vi også undgå spildte investeringer i vedligeholdelsen af 
gårdanlægget. (Eks.: Vi anlægger en græsplæne med rullegræs, og 14 dage senere bliver der 
etableret en byggeplads på den nyanlagte græsplæne). Ansvaret for byggepladsindretningen, 
herunder dens lovlighed, vil dog fortsat alene være hos bygherren.. 
 
B) BYGGE- OG OPRYDNINGSAFFALD: 

Hvis det pågældende arbejde indebærer større oprydninger (af fx kælder eller loft), må man ikke 
belaste gårdens affaldssystem med ekstraordinært store mængder affald og storskrald. Man skal 
selv sørge for at rekvirere en (gratis) container fra Københavns Kommunes Affaldsservice. 
 
C) BYGGEAFFALD: 

Byggeaffald må under ingen omstændigheder afleveres i miljøstationen. Se reglerne her: 
 http://www.kk.dk/da/erhverv/tilladelser/byggeri/byggeaffald 
 
D) VEDRØRENDE OPSÆTNING AF ALTANER: 

Gårdlauget skal også varsles forud for etablering af altaner. Gårdlauget skal informeres om byg-
getidspunkt og selve projektets udformning. Sidstnævnte skal ske ved indlevering af projektmate-
riale til gårdlauget (tegninger og beskrivelse). 
 
Husk, at gårdlauget har indsigelsesret, hvis altanernes konstruktioner har forbindelse med grund-
arealet (jorden), eller hvis udbygning/altan skaber gener for almindelig færdsel i gården, dvs. hvis 
de hænger så lavt over jorden, så man ikke kan gå under dem.  
 
E) GENOPRETNING AF SKADER: 

Det påhviler den ejendom, der får foretaget renovering/forbedring, at genoprette enhver skade på 
gårdareal, herunder på planter, belægninger, græs, samt ved traktose, m.m. Man kan ikke trække 
på gårdlaugets gårdmand til den type arbejder. Genopretning af skadede områder skal ske umid-
delbart efter færdiggørelsen af det pågældende projekt, og arbejderne skal være afsluttet senest 
3 måneder derefter. Fristen vil dog være 6 måneder, hvis der ved arbejdets afslutning er så kort 
tid til vinteren, så det ikke er hensigtsmæssigt at udføre arbejderne, før vinteren er overstået. 
 
Vi foreslår, at man tager en snak med gårdlauget og gårdmanden, så det hele kan foregå i en 
god og venskabelig tone. Og man er selvfølgelig altid velkommen til at spørge – så vil gårdlauget 
efter bedste evne svare eller henvise til rette myndighed. Send en e-mail til: 
 gaardlaugetalderstroest@gmail.com, eller kontakt formanden for bestyrelsen Dorte Grøn-
borg Kristensen på adressen Nørrebrogade 7 eller på mobil: 28 54 00 77. 
Gårdmandsparret Ilana og Mustafa Warde kan træffes i gården dagligt om morgenen eller træffes 
på mobil: 71 72 24 26. 
 
Med venlig hilsen Gårdlaugsbestyrelsen (Januar 2013) 
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