
 
Husorden 
 

Ballerup Museum bliver brugt af mange mennesker og til mange forskellige formål. Det er 
vi glade for. For at alle får en god museumsoplevelse, håber vi, at du vil hjælpe os med at 
passe godt på stedet samt tage hensyn til andre besøgende.  

Se ordensregler herunder: 
Personalets anvisninger skal følges. Gæster der ikke følger disse kan bortvises. 
Hærværk meldes til politiet og medfører krav om erstatning. 
Rygning er ikke tilladt på området. 
Museet er videoovervåget – både ude og inde. Optagelserne behandles i henhold til gældende 
lovgivning. 

Udstillingerne 

• Mad og drikke må ikke medbringes og nydes i udstillingerne. Der henvises til de mange 
udendørs borde og bænke. 

• Rundvisning med egen guide må kun ske ved forudgående aftale med museet samt 
mod betaling. Betaling som ved almindelig rundvisning. 

• Det er ikke tilladt at medbringe hund i udstillingerne. 
• Børnegrupper fra skoler og institutioner må ikke opholde sig i udstillingerne uden voksne.  
• Grupper bedes tage hensyn til andre museumsgæster. Ligeledes bedes individuelle 

besøgende tage hensyn til rundvisninger og undervisning. 

Udendørsarealerne 

• Som besøgende er man meget velkommen til almindelig brug af museets udendørsarealer 
fx spisning af medbragt mad og leg på plænerne.  

• Vilde lege henvises til græsplænen med bystævnet og plænerne bag Ryttergården.  
• Legetøj fra legekassen og sæbekassebilerne ryddes op og køres på plads efter brug. 
• Haverne og blomsterne skal være til glæde for alle. Pluk derfor ikke blomsterne og gå 

venligst ikke ind i bedene. Frugt og krydderurter er forbeholdt museets formidling. Ønsker 
du at tage lidt med hjem, skal du først bede om lov på museet. 

• Ryd op efter dig selv. Benyt affaldsspandene i området. 
• Hund må gerne medbringes i haverne, hvis den føres i snor. Fjern din hunds 

efterladenskaber. Husk at vise hensyn til andre og vær opmærksom på vores fritgående 
høns. 

• Kørsel er ikke tilladt på udendørsarealerne med mindre, der er tale om ærindekørsel. 
• Større organiserede private arrangementer som fx bryllupper og firmaevents er ikke tilladt 

på udendørsarealerne uden forudgående aftale og med skriftlig tilladelse. Dette gælder 
både i og uden for åbningstiden.  

Museets udendørsarealer er prydhaven foran Lindbjerggård, krydder- og dufthaven øst 
for Pederstrupgård, græsplænen ved Lynsmedens Hus og de to gårdspladser. 

 


