Tagterrassen
Ideen med tagterrassen er, at vi i fællesskab har en dejlig oase på toppen af huset, hvor man kan
slappe af, nyde en middag i godt selskab, og vi kan komme hinanden ved. Tagterrassen er et dejligt
sted med mulighed for at nyde tilværelsen, men det er vigtigt, at vi alle benytter tagterrassen med
respekt for såvel materialer og som vores medbeboere.
Husorden
Husordenen gælder også på vores fælles tagterrasse. Dette gælder både foreningens og
gårdlaugets husorden. Vær opmærksom på, der ikke må være støjende adfærd efter kl. 22.00.
Rummet bag tagterrassen
Rummet bag tagterrassen ikke må benyttes til ophold. Dette skyldes, at rummet ikke er godkendt
til ophold og ikke er lydisoleret.
Reservation
Tagterrassen kan ikke reserveres eller på anden måde blokeres i forbindelse med afholdelse af et
arrangement. Tagterrassen er til alles afbenyttelse, og alle er velkomne i alle tidsrum, så længe
adfærden er god og gensidig respektfuld. Det betyder, at man ikke kan reservere terrassen eller
stå tidligt op og dække bord, som blokerer for andre beboere flere timer før et arrangement. Man
kan dog sagtens spise med vennerne/familien, så længe bordet først etableres ved eller
umiddelbart lige før gæsternes ankomst, så man kun optager terrassen i den tid, man reelt
benytter den.)
Der er meget plads i vores dejlige grønne gård, så overvej denne i forbindelse med større
sammenkomster.
Affald og skodder
Tag altid det, du har medbragt, med dig, når du forlader terrassen – dette gælder i særdeleshed
dit skrald, flasker og andet udsmid. Benyt venligst askebægerne til cigaretskodder – revnerne
imellem brædderne er ikke beregnet til skodder, som kan ødelægge isoleringen.
Møbler
Bordene kan forlænges i begge ender. Bordforlængere hører hjemme i hynderummet, når de ikke
benyttes, så husk at sætte dem på plads. Hynderne bor også i hynderummet, og du bedes
returnere dem efter brug.
Pas på vores fælles inventar, så holder det længere og ser pænere ud, og sæt venligst lånte ting på
plads, så den næste, der skal bruge dem, kan finde dem.
Grill-tips og forklaring
Du er meget velkommen til at bruge vores fælles grill, det er bare så lækkert. Grillen fungerer
bedst, når den kan blive varm nok til at tilberede ens mad. For at få grillen ordentlig varm, giver vi
følgende tricks:
● Huske at slukke gassen, når du ikke længere skal bruge den – dette skal gøres både på

grillen (skru helt ned, så alle blussene er slukket) og på selve flasken (i toppen af
monteringshovedet, der sidder på flasken, er en lille kontakt, der kan vippes over). På den
måde sikrer du, at der er gas på til den næste. Viceværten tjekker flasken i ny og næ, og
skulle den være tom, eller er der problemer med at starte grillen, så skriv det til viceværten
på vicevaert@abhumlegaarden.dk. Han vil da sørge for at fylde/skifte flasken.
● Både riste og underriste skal renses både før og efter brug, så de små huller, hvor varmen
skal kunne komme igennem, er frie. Tag risten ud af grillen, og brug renseværktøjet, der er
sat fast på grillen. Aske og andet forkullet organisk affald fra grillen kan bankes af eller
hældes i metalbøtten ved grillen. ALT andet affald er ikke tilladt i denne bøtte pga.
brandfare. Husk at sætte låg på bøtten efter brug for at undgå brand.
● Efterlad altid grillen i den stand, som du gerne selv vil modtage den næste gang.
Brandslukker
Kan findes i lokalet bag tagterrassen.
Parasoller
Parasoller på tagterrassen er desværre for farlige. De har flere gange løsnet sig, og en af dem er
fløjet ned i gården 2 gange (endnu er ingen kommet til skade, men det er farligt). Derfor har vi
fjernet dem fra tagterrassen.
Tagrenden
Ting, der tabes ud igennem hegnet og ned på tag eller tagrende skal fjernes, og hvis dette ikke er
muligt, skal viceværten informeres. Det er vigtigt, for plastikglas, øldåser, cigaretpakker m.m. har
tidligere stoppet nedfaldrøret og ødelagt dennes funktion. Taber du noget, kan du finde en
gribetang i hynderummet. Husk at lægge tangen tilbage efter brug.
Køkken og toilet
Anvend faciliteterne på fornuftig vis, og hold dem pæne og rene til den næste.

