
E/F Frankrigshusene
Altanprojekt

Den videre proces

INVITATION
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere jer til et informationsmøde angående det nye altanprojekt:

Onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Krunch, Øresundsvej 14, 2300 København S 

Program:
• Velkomst v/bestyrelsen
• Indlæg af Windoor Danmark v/Per Sørensen
• Gennemgang af budget v/bestyrelsen
• Hands-On og spørgsmål
• Afslutning

HUSK at se demo-altanen, som står i gården ved den store gård fra fredag den 18. november til fredag formiddag  
den 25. november 2016. Så kom, se og rør! 



Igennem de seneste år har vi i bestyrelsen arbejdet med et forslag til nye altaner, grundet et ønske om at 
undersøge dette fra en række beboere. Processen har været lang, men vi er nu nået dertil, hvor vi kan 
præsentere en konkret løsning. 

Projektet er endnu ikke godkendt ved kommunen, da vi ikke har ønsket at afholde de udgifter, der er i forbindelse 
med byggeansøgningen, uden at være sikker på, at der er opbakning til projektet fra et flertal i foreningen. 

Det er derfor vigtigt at slå fast, at altanerne, der bliver præsenteret her i folderen, er det, vi ønsker at søge 
kommunen om. Det er muligt, at kommunen kræver justeringer, så læs denne præsentation med det forbehold.

Bestyrelsens anbefaling
Bestyrelsen anbefaler at stemme ja til projektet, da vi indenfor en overskuelig årrække står overfor en renovering af 
de nuværende altaner. Vi har indhentet et overslag for dette, hvilket beløber sig til ca. 9. Mio kr., hvilket giver 
en omkostning på ca. 40.000 kr. pr. lejlighed. En ny altan forventes at koste cirka 70.000 kr. pr. altan.

Lagt sammen med de nuværende fordelagtige lånemuligheder og, at nye altaner vil give et generelt løft af hele 
ejendommen, mener vi i bestyrelsen at merprisen for helt nye og ikke mindst større altaner er lille, og dét an-
befaler vi.
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Hvorfor nye altaner?



Vores leverandør: 
Windoor Danmark
Foreningen har igennem en større bud- og forhandlingsrunde med fire forskellige leverandører valgt Windoor 
Danmark som leverandør af vores måske kommende altaner. Windoor Danmark har en bred erfaring med 
altaner i Danmark og producerer rækværkerne på egen fabrik. De arbejder sammen med anerkendte danske 
designere for at ramme den rigtige blanding af klassisk udseende, høj kvalitet og anvendelsen af moderne  
materialer.

Konstruktionsmæssigt arbejder Windoor Danmark sammen med lokale ingeniørfirmaer for at sikre konstruk-
tionernes overensstemmelse med byggelovgivningen og diverse normer og standarder.

Windoor Danmark er en del af den schweiziske WinGroup-koncern, hvilket betyder et solidt økonomisk fundament 
og sikre leverancer, hvilket er en vigtig faktor i så stort et projekt som dette i E/F Frankrigshuse.

Vi har, i bestyrelsen, en rigtig god og konstruktiv dialog med Windoor Danmark og oplever en stor tryghed i at 
arbejde sammen med en erfaren og stærk leverandør. 

Du kan læse mere om projektet og se tegninger på:
http://www.frankrigshuse.dk/altanprojekt

Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et myndighedsgodkendt projekt, tages der forbehold for, at der 
kan komme ændringer til nedenstående altanløsninger. Som udgangspunkt ønsker vi, at rækværkerne skal 
være åbne, men såfremt Københavns Kommune kun godkender projektet, hvis de er lukkede, så accepterer vi 
dette. Der kan også komme små ændringer omkring materialer og farver baseret på den endelige godkendelse.

Da de nye altaner vil variere i størrelse og form, alt efter hvilken lejlighed, det drejer sig om, følger her en 
gennemgang af de forskellige løsninger. Det drejer sig altså ikke om noget, der kan vælges imellem, da løsningen 
for den enkelte lejlighed er givet af den nuværende løsning. Det betyder også, at såfremt der ikke er altan i din 
nuværende lejlighed, vil der heller ikke komme det i fremtiden. Bor du i en lejlighed i de 2 hjørner, vil der næsten 
udelukkende ske en, 1 - 1 udskiftning.

Løsning 1 - Frankrigshusene 2-22 og Frankrigsgade 19-31
Altandybde mod gaden 1.10 meter og længde på 3.7 meter.
Altandybde mod gården 1.10 meter og længde på 3.0 meter.

Løsning 2 – Frankrigshusene 1-9 (Gården og Gaden) 
Altandybde på 1.10 meter og længde på 3.00 meter.

Løsning 3 - Stuelejligheder i Frankrigshusene 1-9 og Frankrigsgade 19-25
Såfremt det er muligt, vil der være mulighed for, at lejlighederne i stueplan får etableret direkte udgang til gården. 
Der etableres ny terrassedør med udgang til lille repos med galvaniseret stål trappe til terræn. Løsningen vil 
kun blive accepteret af foreningen i det tilfælde, at der ikke er en trappenedgang til kælder, der er i vejen.

Løsning 4 - Stuelejligheder i Frankrigshusene 2-22
• Altan dybde på 85 cm, længde på 3.7 meter. 
• Bred trappe fra forkant og ned i haven.

Gulvoptagning 4. sal
På 4. sal er det nødvendigt, at fastgøre altanerne under gulvet. Nuværende gulv vil derfor blive demonteret. Ved 
reetablering af gulvet er standardløsningen at anvende det gamle gulv. Mod merbetaling vil der blive anvendt 
nye gulvbrædder.

Fælles for alle løsninger
• Slankt In-Line rækværk i pulverlakeret aluminium.
• Rund 50 mm håndliste i pulverlakeret aluminium.
• Altangulv i vedligeholdelseslet komposittræ
• Underbeklædning i mat hvid 6 mm Cembrit plade.
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Altanerne

http://www.frankrigshuse.dk/altanprojekt


Windoor Danmark A/S 
Ledreborg Allé 130 J • DK-4000 Roskilde
windoor.danmark@windoor.dk • www.windoor.dk
Tel.: +45 88 18 58 58 
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Udtalelse fra Ejendomsmægler

Når vi formelt på en ekstraordinær generalforsamling har besluttet, at de eksisterende altaner skal fjernes og 
nye opsættes, går vi i bestyrelsen videre med at indgå kontrakt med Windoor Danmark. De overtager herefter 
projektet og sætter gang i produktionen af det nødvendige tegningsmateriale og statiske beregninger, som 
Københavns Kommune kræver for at kunne behandle sagen og udstede byggetilladelse.

Når Københavns Kommune har godkendt projektet, udarbejder Windoor Danmark et arbejdsprojekt, hvor alle 
detaljer fastlægges, og de endelige konstruktionstegninger udarbejdes. Herefter vil produktionen af altanerne 
blive igangsat, og det egentlige byggearbejde kan starte.

De eksisterende altaner fjernes først, og bygningen gøres klar til de nye altaner ved at montere bærejern ind i 
muren. Dette gøres for én bygningsside af gangen. Herefter bliver altanerne – der færdigmonteres på jorden – 
hejst på plads med kran.

Tidsplanen for projektet vil blive aftalt endeligt, når byggetilladelsen foreligger. Den samlede byggeperiode for-
ventes at være på ca. 12 måneder. Der vil naturligvis under projektets gennemførelse blive udarbejdet information 
om status og planer for det fremtidige arbejde.

I forbindelse med altanprojektet har bestyrelsen fundet det interessant at undersøge, hvad nye altaner vil have 
af betydning for bygningens og den enkelte lejligheds værdi. Vi har derfor taget kontakt til Fokusmæglerne, der ligger 
rundt om hjørnet på Holmbladsgade 20, og bedt dem bruge deres mere end 15 års erfaring med køb og salg af 
lejligheden på Amagerbro, til at give et kvalificeret svar: 

“Vores erfaring siger os, at køberne virkelig går op i, at ejendommen, de køber bolig i, er velholdt og præsentabel 
udvendigt. 

Som ejendomsmæglere oplever vi gang på gang, at gamle altaner medvirker til en vis usikkerhed hos køberne. 
Spørgsmål om holdbarhed og løbende vedligehold, samt ansvaret for dette, kommer på næsten hver eneste 
fremvisning. 

Er altanerne på en ejendom nyere oplever vi ikke, at der stilles spørgsmål til disse på samme måde. Og der er 
ingen tvivl om, at nye, større altaner vil gøre det mere attraktivt at vælge en lejlighed i E/F Frankrigshuse frem 
for en tilsvarende lejlighed med ældre og mindre modeller. Det er også vores erfaring at køberne bestemt er  
villige til at betale for/overtage evt. fælleslån for altan/altaner – det er sjældent til forhandling.

Frankrigshusene er en yderst eftertragtet beliggenhed og jeres ejendom er flot, men vil bestemt få et stort  
ansigtsløft med de nye altaner. Vi anbefaler at sætte en stor prik over i´et”.

Cecilie & Katrine, Fokusmæglerne




