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NYHEDSBREV FRA BESTYRELSEN    29. marts 2015 

 

Altanprojekt 2014/2015 

Efter sidste ekstraordinære generalforsamling den 5. marts 2015, hvor forsamlingen ønskede en ”ommer” 

p.g.a. det præsenterede materiales uoverskuelighed har bestyrelsen i samarbejde med altan.dk arbejdet 

videre med projektet, således at uklarheder er afdækket. 

Bestyrelsens udgangspunkt har fortsat været beslutningen på sidste års generalforsamling om at finde en 

løsning på renoveringsproblematikken, herunder evt. mulighed for større altaner ved udskiftning. 

Endvidere at skabe mulighed for at etablere bagaltan til stuelejlighederne, hvor det måtte ønskes. 

Bestyrelsen er derfor sammen med altan.dk klar til at præsentere plan- og facadetegninger med mål i 

forbindelse med projektet samt vise en 3D computermodel af et par udvalgte altaner 

 

tirsdag den 7. april og onsdag den 8. april mellem kl. 17.30 og 21.30 

i Vestkælderen. 

 

Præsentationen vil vare ca. 45 minutter og foregå i mindre grupper på følgende tidspunkter, således at alle 

får mulighed for at spørge ind til deres egen altan 

7. april kl. 17.30 - 18.15  ejere/beboere  Ved Andebakken 1 og 3 

7. april kl. 18.30 - 19.15  ejere/beboere  Ved Andebakken 5 og 7 

7. april kl. 19.30 - 20.15  ejere/beboere  Ved Andebakken 9 og 10 

7. april kl. 20.30 - 21.15   ejere/beboere  Ved Andebakken 2 og 4 

8. april kl. 17.30 - 18.15     ejere/beboere  Ved Andebakken 6 og 8 

8. april kl. 18.30 - 19.15  ejere/beboere  Howitzvej 37 og 39 

8. april kl. 19.30 - 20.15  ejere/beboere  Howitzvej 41 

8. april kl. 20.30 - 21.15  ejere/beboere  Smallegade 26A og B  

 

Debatten omkring altanprojektet tager vi på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april. 

De præsenterede tegninger mv vil efter den 7. og 8. april blive eftersendt til medlemmerne. 

Der vil blive opstillet en ”prøvealtan” i Østgaarden således, at alle kan danne sig et indtryk af udseende på 

den nye altan. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 


