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Igennem de sidste mange år har cykelkulturen ændret sig og især københavnere har taget det 

fleksible transportmiddel til sig. I vores ejerforening har vi undersøgt, hvor mange cykler hver 

ejer/lejer i gennemsnit har til rådighed. For bare 2 år siden havde hver lejlighed i gennemsnit 2 

cykler. Vi fandt ligeledes ud af, at flere ønskede at benytte cykelkælderen, hvilket er glædeligt, 

netop fordi det giver god mening for både cykel og have. 

 

I takt med at flere cykler kommer til, har bestyrelsen udarbejdet dette cykelreglement for, at vi i 

gensidig forståelse og respekt for hinanden, har god orden i både haven mod Adelgade, i kældre 

og især også for alle vores mange cykler. Der er ca. 30 pladser i stativerne på dækket i haven mod 

Adelgade og ca. 18 i stativerne ved indgang til Adelgade 47. Der er mange pladser i kælderen. 

 

1) Færrest mulige cykler i haven mod Adelgade for at undgå en have fyldt med cykler. 

2) Alle cykler skal stå i cykelstativer både i kældre og have. 

3) Cykler, der benyttes i løbet af dagen, kan stilles i havens cykelstativer. 

4) Cykler må ikke stilles op ad borde, hække, rækværker og andet, der ikke er et cykelstativ. 

5) En person kan ikke have to cykler stående i cykelstativerne i haven på noget tidspunkt. De er 

udelukkende til cykler, der er i brug i løbet af dagen. 

6) Der henstilles til, at cykelkældrene (under Sølvgade 13-17, Adelgade 49, cykelrum ved 

kældernedgang fra haven) benyttes, når man om aftenen stiller sin cykel for natten. 

7) Ladcykler skal stilles i parkeringsgården ved kældernedgangen eller i haven mod Adelgade og 

kun i området til højre for port til nr. 51 – d.v.s.at dette område kun er til ladcykler. 

8) Cykler , der har stået urørt i længere tid, mærkes og fjernes. Beboere får besked via foreningens 

mailsystem, så der er mulighed for give besked om ejerskab, inden de fjernes. 

9) Hvis du lejer din lejlighed ud, så er du ansvarlig for at orientere dine lejere om reglerne. 

 

Vi håber, at du som god nabo og som del af et velfungerende ejerfællesskab vil overholde og 

støtte op om cykelreglementet. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen. 


