
Altanprojekt EF Andebakkegaarden -
resume inden afstemning
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Fakta om eksisterende bagaltaner

• Beton begynder at falde ned medio 2013

• Altaner sikres umiddelbart i forhold til yderligere 
nedfald

• Alle altaner blev gennemgået og vurderet af 
rådgivende ingeniørfirma Falcon A/S primo 2014

• Marts 2015 otte altaner i Vestgården er i så dårlig 
stand, at de bør udskiftes/sikres nu. 
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Mulighed for større altaner?
Januar 2014

• Altanfirmaer afsøges

• Dialog med Altan.dk om løsningsmuligheder, 
herunder prisoverslag

• Frederiksberg Kommune kontaktes for 
retningslinjer
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Generalforsamlingen 2014

• Oplæg vedrørende renovering, herunder nye og 
større altaner blev fremlagt på 
generalforsamlingen den 15. maj 2014.

• Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen skal 
arbejde videre og komme med et konkret forslag
på ekstraordinær generalforsamling

• Bestyrelsen blev bemyndiget til at bruge op til kr. 
100.000 på forundersøgelser
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Arkitektbistand
efterår 2014

• Arkitekt Lars Møller fra arkitektfirmaet Fogh og Følner blev 
i august 2014 sat på opgaven at komme med forslag til ny 
altan

• Tager afsæt i facade tegnet af arkitekt Ole Falkentorp

• Lars Møllers pointe var, at når man betragter facaden ser 
man ofte langs ejendommen og ikke på tværs.

• De smalle tætsiddende tremmer giver ”et look” af en 
samlet hvid flade, samtidig med at de giver altanen et let og 
luftigt udseende
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Det videre forløb 2

• Lars Møller leverer fremlægger 5 forslag og nævner 
forskellige altanleverandørerer

• Anbefaler  at benytte uafhængig rådgivende ingeniør til at 
følge projektet.

• Frederiksberg Kommune kontaktes for afklaring af 
retningslinjer samt mulighed for eventuelle altaner i 
forbindelse med stuelejligheder

• Advokat Jens Anker Hansen kontaktes angående 
vedtægtsændringer 
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Altanmodel vælges
tidspunkt?

• Efter mange møder og stor research udvælger 
bestyrelsen én altantype til det videre arbejde

• 2 altanfirmaer udpeges som mulige tilbudsgivere 
og ensartet udbudsmateriale leveres

• Bestyrelsen blev i 2014 bedt om at komme med 
et konkret tilbud og har enstemmigt valgt 
Altan.dk’s tilbud
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Hvorfor Altan.dk?

• Gode tilbagemeldinger – tilfredse kunder 

• Totalentreprise

• Tilbudsprisen er en fast totalpris  
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Økonomi februar 2015

• Advokat Jens Anker Hansen udarbejder 
finansieringsmodel

• Bestyrelsens forslag, at merpris for større 
altaner betales af den der modtager

14/04/15 9



Ekstraordinær generalforsamling den 
5. marts 2015

Generalforsamlingen beslutningsdygtig 2/3

• Altanprojektet falder, mangler stemmer der 
svarer til ca. fem lejligheder

• Forslag om betonrenovering falder, mange vil 
fortsat gerne have større altaner
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Hvorfor arbejde videre med det 
oprindelige projekt?

• Positive tilkendegivelser fra medlemmerne på 
den sidste ekstraordinære generalforsamling 

• Afstemningsresultat med markant flertal for 
den foreslåede altanudskiftning

• Usikkerhed relateret til et manglende 
fyldestgørende præsentationsmateriale, 
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Forslag og justeringer - det videre 
forløb

• Bestyrelsen er meget interesseret i en 
konstruktiv dialog med ejerne/beboerne 
vedrørende tilpasninger, som kan afholdes 
inden for tilbuddets rammer. 

Eksempler:

– Sejldug eller glas  

– Altankasser

– Justeringer af mål i forbindelse med det videre 
arbejde
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Afstemning

• Det var det fremsatte forslag, der nu skal 
stemmes om

• Det skal understreges, at tilbuddet fra Altan.dk
er uforpligtende, og at et afslag vil ikke påføre 
ejendommen udgifter
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I tilfælde af nej tak

Bestyrelsen vil naturligvis foranledige en 
renovering/betonsikring af de otte farlige 
altaner i Vestgården, så altanerne igen kan 
bruges i den tid, det måtte tage at frembringe 
en nyt altanprojekt.

Bestyrelsen overdrager renoveringsprojektet til 
den kommende bestyrelse på den ordinære 
generalforsamlingen den 27. maj 2015
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