1. Fra klokken 23.00 skal der være ro på gårdspladsen.

13. Reparation samt vask af biler i gården må ikke finde sted.

2. Leg og ophold på trapper, i opgange, i kældrene og på loftet er
forbudt.

14. Der må ikke parkeres i gården.

3. Støjende, men dog nødvendigt arbejde med f.eks. boremaskine må
kun udføres mellem kl. 08.00 og kl. 19.00.
4. Benyttelse af radio, fjernsyn, stereoanlæg, musikinstrumenter o. lign
bør ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.
5. Knallert og motorcykelkørsel i gården og portene er forbudt.
Der kan lejes plads i skuret til scooter ved porten. Der kan tages
kontakt varmemester Jørgen Andersen
6. Cykler, og barnevogne skal altid anbringes i de dertil indrettede rum,
og aldrig transporteres gennem gadedørene. Cykler og andet skal
anbringes i de cykelrum der er i ens opgang da nøglerne ikke passer i
de andre cykel kældre.
7. Det er forbudt at holde hund, men der må holdes 1 inde kat pr.
lejemål. Den skal være øremærket eller have chip og den skal være
kastreret eller steriliseret.

15. Beboerne skal selv rense afløbene til nedløbsrørene på deres altaner.
Tilsidesættelse af denne pligt, kan medføre erstatningsansvar i
skadetilfælde.
16. Tobaksrygning i trappeopgangene, vaskerum og øvrige kældre og
loftrum er forbudt. Der må ikke kastes cigaretskodder ud fra
altanerne, da dette er forbundet med brandfare.
17. Der må ikke grilles på altanerne hverken til gade eller gården, af
hensyn til andre beboer. Der er lavet grill plads i gården ved
bænkene, som er til fri afbenyttelse
18. Da skakterne er lukket skal al affald der skal være sorteres i 4
fraktioner afleveres i de dertil nedgravede affaldsstationer som er
anbragt ud for Claus Cortsensgade nr. 3, Claus Cortsensgade nr. 13
og Løvenørnsgade nr. 22.
19. Har man storskrald kan man på kommunens hjemmeside
https://horsens.dk/Bolig/Affald/storskrald se hvordan man kan
bestille afhentning af storskrald

8. Det er ikke tilladt at fodre fugle, katte eller andre dyr på afdelingens
område.
9. Pulterrum og kælderrum skal holdes i rydelig stand og være aflåst.
10. Trappeopgangene renholdes ved boligforeningens foranstaltning,
men rengøring af måtter, døre, karme, dørtærskler, samt egen
forurening påhviler det enkelte lejemål.
11. I vaske kældrene har brugerne pligt til at rengøre maskiner og rum
efter brug. Alle skal skaffe sig af med deres affald og andet fra
vaskemidler skal ud i affaldsstationerne.
12. Det er ikke tilladt selv at anbringe paraboler, reklamer eller skilte på
Trianglens bygninger, uden tilladelse fra boligforeningen.
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