
Velkommen til Gyrstinges Aktivitet- og Samlingssted 
 
 
 
 

 

 
Ordensregler for bålhytten  

 

1. Brug af bålhytten sker på eget ansvar. 

 

2. Bål er kun tilladt i bålstedet i bålhytten 

       

3.      Bålet skal slukkes inden man forlader bålhytten efter brug. Vandhane findes ved aktivitetspladsen.     

  

4. Motor- og knallertkørsel er ikke tilladt på området. 

 

5. Unødig støjende adfærd er ikke tilladt.  Vis hensyn til andre brugere og beboerne i 

 lokalområdet. 

 

6. Personer, som er meget påvirket af alkohol eller andre rusmidler, må ikke opholde  

 sig i bålhytten eller i området omkring denne. 

 

7. Ryd op efter dig -Hold området ved bålhytten pæn og ryddelig for affald m.m. 

 

 

God skik for brugere af Aktivitets- og Samlingsstedet. 

Ovenstående ordensregler er fastsat af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Landsbyhuset for at skabe tryghed 

og trivsel, hvis vi alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden ved brugen af området. 
 

Reglerne skal samtidigt være et led i bestræbelserne på at skabe et fællesskab for brugerne, holde aktivitets- 

og samlingsstedet i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt. 
 

Det vil være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede deres børn, og at forældre og andre voksne 

foregår dem med et godt eksempel. 
 

Området skal være et rart sted at opholde sig. Alle har lov til opholde sig her efter ovennævnte gældende 

regler. 
 

Det er ikke muligt at reservere bålhytten til private eller lukkede arrangementer, da området skal være frit 

tilgængeligt for alle der har lyst til at opholde sig her. 
 

 

 

Hjælp med at passe godt på hele området. 
En overtrædelse af ordensreglerne meldes til Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd.  

Ødelæggelse og hærværk på redskaber og inventaret på aktivitets- og samlingsstedet har den konsekvens, at 

der vil blive krævet erstatning for det ødelagte og eventuelt en politianmeldelse vil ske. 

Kontakt til Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd  :  lokalraadet@gyrstinge.dk 

Ovenstående regler er gældende fra den 29. oktober 2017. 
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