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Ofte stillede spørgsmål omkring altanprojektet - FAQ  
 

Generelt:  

1. Hvornår får man den endelige pris på altanen, og hvor meget skal man betale om måneden?  

Når altanen er opsat, vil du blive opkrævet det beløb, som tidligere er blevet udmeldt i forhold til den størrelse altan, du har valgt. 

På nuværende tidspunkt kender vi ikke den præcise pris. Det betyder, at hvis den pris, du har betalt indtil prisen endeligt 

fastsættes, er højere end den, du ender med at skulle betale, vil der blive modregnet. Det vil sige, at du får penge tilbage. Vi 

forventer at have de endelige priser klar efter generalforsamlingen, hvor der skal vedtages et forslag til finansieringen af den 

resterende del af projektet.  

 

2. Hvor lang tid går der, før alle altaner i ejendommen er sat op?  

Som planen er lagt på nuværende tidspunkt (ultimo september) forventes det, at Altan.dk er færdig først i det nye år.   

 

3. Hvilke regler gælder for brugen af altaner? 

Der er på den ekstraordinære generalforsamling 9. april 2020 vedtaget et samlet sæt af regler for brugen af altaner med hensyn til 

støj, lyssætning, placering af vasketøj og meget andet. Reglerne finder du sidst i dette dokument og på hjemmesiden ´sagag.info´ 

under ´altaner´. 
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Før opsætning:  

1. Hvornår begynder opsætningen hos os?  

Vi henviser til den plan, der er sat op i din opgang. Planen vil blive opdateret, hvis der skulle være forsinkelser, eller hvis Altan.dk 

er foran tidsmæssigt. 

  

2. Jeg skal have fjernet radiator, hvornår kommer de ved mig og fjerner den? 

Du vil blive informeret pr. mail og med brev i din postkasse med tidspunkt for, hvornår de kommer og derved har brug for adgang 

til din lejlighed. 

 

3. Hvad skal man gøre med varmemåleren, hvis man har fået en ny radiator? 

Du skal gemme den, indtil Ista, som er firmaet der administrerer målerne, har været hos dig og sætte måleren på den nye 

radiator. Du vil få besked fra dem, om hvornår de kommer til dig. 

 

4. Jeg skal have altan ud for køkkenet. Hvornår skal jeg fjerne eventuelle skabe, og hvor meget skal fjernes?  

Du skal fjerne det med rettidig omhu. Det vil sige, at der skal være fri adgang for montørerne til at sætte altanen op. Du skal 

derfor inden have fjernet skabe, møbler m.v. og evt. vask. Det kan medføre, at du skal have assistance fra en blikkenslager. Hvis 

der er elektriske installationer, ledninger etc., der skal fjernes eller flyttes, skal du have en elektriker til at ordne dem.   
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Under opsætning:  

1. Hvor længe er der åbent ud for min lejlighed?  

Samme dag som de fjerner vinduet, vil døren også blive opsat. Vi vil dog gøre opmærksom på, at denne proces støver rigtig 

meget. Derfor vil vi anbefale, at man dækker diverse møbler til. Der kan gå et par dage, før hele opsætningen er afsluttet.  

 

2. Mit nye panel er ikke malet 

Det er hver beboers egen opgave at male de nye stykker af paneler, der er blevet sat op. 

 

3. Gulvbrædderne matcher ikke med resten af mit gulv 

Altan.dk sørger for, at de nye gulvbrædder i størrelse passer ind. Det er derimod din egen opgave at slibe og eller male de nye 

brædder, hvis du finder det nødvendigt. Eller at få en håndværker til at gøre det. 

 

Efter opsætning:  

1. Min altan er sat op, hvornår må jeg tage den i brug?  

Du må tage din altan i brug, så snart bjælken foran altandøren er fjernet.  

 

2. Der er fejl ved noget på min altan, hvad gør jeg?  

Når din altan er opsat, bliver der lagt en mappe med blandt andet en meddelelsesseddel, som du bedes udfylde og aflevere i 

postkassen på én af Altan.dk’s containere. Senere vil din altan blive inspiceret af foreningens særlige bygningssagkyndige Jens 
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Skovgaard Poulsen. Han gennemgår minutiøst alle opsætninger, og han påpeger evt. fejl og mangler. Disse bliver efterfølgende 

gennemgået på vores ugentlige byggemøder, så vi sikrer, at alle fejl bliver rettet. 

Hvis altan.dk skal have adgang til din lejlighed, og du ikke er hjemme, kan du som sædvanligt aflevere din nøgle til vicevært 

Carsten i Egilsgade 44, i kælderen, i en konvolut med navn og adresse. Skulle der være noget, der kræver øjeblikkelig kontakt, eller 

har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Jan Trojaborg, der også er en del af Altangruppen på 

mail: jantrojaborg74@gmail.com. 

 

3. Læsejl til altanerne 

Vi kan anbefale, at du køber dit læsejl hos altan.dk, da kvaliteten og holdbarheden er i højsædet. Sejlene fås i forskellige udgaver 

og størrelsen og farver. I henhold til Altanreglerne skal de være i ensfarvede og afdæmpede farver. Disse bestilles kan her:  

altan-liv.dk/altan-laesejl.    

 

4. Min altan støder op til naboens altan. Kan jeg gøre noget? 

Hvis din altan støder op til en nabo fx i et hjørne af gården, kan der for at undgå indkig være brug for en skærmafdækning. 

Henvend dig i så fald til altangruppen ved jantrojaborg74@gmail.com, så finder vi en løsning. 

 

5. Regler for brugen af altaner 

Altanerne skal holdes rene og ryddelige og må ikke bruges til opbevaring af kasser, hårde hvidevarer og møbler, der hører hjemme 
på loftet eller i lejligheden  
 
Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger over rækværkets højde  

 

mailto:jantrojaborg74@gmail.com
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Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild på altanerne. Det er kun tilladt at bruge små gas- eller el-grill på max. 65 x 50 cm og 
gasflaske på max. 11 kg af hensyn til brandfare og røggener  
 
For at undgå gener med fugle er det ikke tilladt at hænge fuglefoder op, efterlade madvarer eller dyrefoder ude på altanerne 
  
Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne 
 
Altanerne, væggene og lofterne må ikke males 
 
Der må ikke monteres ting på murstensvæg, døre og vinduer eller i loft 
 
Brug af lamper på altanen må ikke være til gene for de øvrige beboere 
 
Blinkende lyskilder på altanen må ikke anvendes 

Læsejl skal være i ensfarvede og afdæmpede materialer 
 

Altanerne må ikke indhegnes med net og lignende 
  
Der må ikke plantes planter med hæfterødder og lignende op ad bygningens ydre mure, der kan ødelægge murværket 
 
Altankasser og potter skal monteres forsvarligt 
  
Vanding af planter og rengøring af altanen skal ske med forsigtighed af hensyn til underboerne 
  
Der må ikke spilles musik på altanerne, og der skal vises almindeligt hensyn til naboerne især efter kl. 22 
 
Andelshavere med altan er selv ansvarlige for løbende vedligeholdelse og oliering af altanens trægulve og evt. håndliste i træ  
 
Foreningen står for al anden udvendig vedligeholdelse af altanerne 
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Bestyrelsen og administrationen har ret til at påtale overtrædelse af ordensreglerne for altanerne, og disse anvisninger skal følges. 

Hvis en beboer gentagne gange overtræder husordenen − trods mundtlige og skriftlige påmindelser fra bestyrelsen − kan 

pågældende ekskluderes fra andelsboligforeningen i overensstemmelse med foreningen Saga G´s vedtægter 

I øvrigt gælder de almindelige husordensregler for ejendommen 
 
Reglerne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 9. april 2019 
 
 

Dette dokument er udarbejdet af bestyrelsesmedlem Frederikke Tuxøe og Altangruppen 22. september 2020 


