
 

Referat fra infomøde om altanprojekt 17. juni 2019 
Gengivet i hovedsynspunkter og hoved spørgsmål 

 

Formanden, Søren Vinther Knudsen (SVK) bød velkommen. Derudover var bestyrelsen  repræsenteret af 
Laura Lønstrup, Maria Wilms og Søren Lund Knudsen. 

Rådgiver (VOPA Rådgivning) var repræsenteret af Bjarne Gram (BG) 

Kort intro om projektets historiske forløb:  
Fuld udskiftning vedtaget i 2016. Afslag fra KBH-kommune i 2017. Nu er projekt godkendt for begge gårde, 
men ikke for gade endnu. Skitseprojekt på nye gade-altaner. 

SVK gennemgik gårdprojekt, se præsentation fra infomødet.  

Majbrit FH 22 gavlen: Er gavlen mod gade/gård. SVK svarede at gavlen ved FH 22 er gårdprojekt, hvormed 
der ligger et godkendt projekt for gavlen.  

Muligheden for åben værn blev diskuteret, da det er uklart om Københavns Kommune reelt har krav mod 
gården.  

Jørgen FG 21: Afgøres det om altanerne skal have lukkede eller åbne værn inden afstemning? SVK 
bekræftede dette.  
BG tilføjede at forespørgsel til kommunen er afsendt.  

For at afsøge om der var tilslutning til at gå videre med åbne værn, blev der foretaget en håndsoprækning. 
Betydelig flertal ønsker lukkede, hvilket er det der køres videre med. 

Christian, FH 3: Er det muligt at se hvordan en sinusplade ser ud i virkeligheden. SVK forklarede at grundet 
tidspres har det ikke været muligt for Windoor at levere et eksempel. Men det er lig de nuværende plader 
mod gaden i FH 3, de er trapez formet, de nye er små bølger.  
BG uddyber at kommune gerne vil bevare arkitektur fra det oprindelige 

Ukendt stillede spørgsmål omkring hvorfor der er forskel på at de altaner skal monteres i gulvet på 4 sal 
mod gården, og dermed at gulvet skal tages op, når man ikke skal på 3. sal mod gården? SVK forklarede at 
det skyldes at 3. sal har hele vægten af 4. sal konstruktionen oversig, der kan modvirke det moment som 
altanen giver. På 4. sal er der ikke nok vægt i mursøjlen, hvorfor altanerne skal monteres i etageadskillelsen.  
 
SVK informerer om størrelse og materialer, se præsentationen. 

FH 5, Birgitte: Spørger om mål er indvendige el. udvendige. SVK svarede at det indvendige mål mod gården 
er 1,1 meter. 

Jens, FH 10, 4 TV: Skal jeg selv dække udgifter til mit gulv, der er udlagt nyt over det oprindelige. SVK 
svarede at det kun er det originale foreningen dækker, når det skal optages. Så ja, har man udlagt andet 
gulv, er man selv ansvarlig for at fjerne dette.  

FH 8, Brian: Hvor langt er der mellem nabo altaner? SVK svarede ca. 40 cm. 
 
Ukendt, 4 sal: Hun undrer sig over hvorfor 4. sal skal betale selv, når alle andre får dækket deres udgifter. 
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SVK svarede at foreningen dækker det originale gulv, hvilket der allerede er en ekstra omkostning ved. 
Denne udgift påtager foreningen sig.  

Majbritt, FH 22: Skal man ind under gulvet: SVK svarede, nej ikke på 3 sal.  

29, 4 TH: Hvor længe skal der hærges i min lejlighed: BG svarede  2-3 dage inde i lejlighed 

Jens FH 10: For noget tid siden havde han besøg af en projektansvarlig fra Windoor der sagde at det måske 
ikke var nødvendigt at skulle optage hans gulv. SVK svarede at det vil det være. Jens vil gerne betale ekstra 
for ikke at få brækket gulv op. BG siger det måske kan lade sig gøre, men at det skal aftales nærmere. En 
mulighed er en anden form for montering, der dog vil koste 30-40.000 kr. ekstra som Jens selv skal afholde. 

Alba, FH8 1 TH: Synes det er grimt med værn der stikker op, hvorfor vælger vi ikke andet design? SVK og BG 
svarede at det er hvad Windoor kan tilbyde. Såfremt at man ikke er tilfreds med designet må man stemme 
nej til projektet. Det er ikke muligt at vælge en ny leverandør i denne omgang. 

Jørgen, FG 21: Jørgen spørger om den lille afstand med altanerne og om det stadig er muligt at vælge 
indbliksværn. SVK bekræftede at gårdprojektet er ansøgt med dem der tilkøbte indbliksværn i 2016. 
 
Der gælder i øvrigt særlige forhold for hjørnealtaner, se præsentation.  
 

SVK gennemgik altanprojektet for gadesiden, se præsentation. 

Altanerne kan kun blive ca. 15 cm dybere og samme længde som i dag. Gulvet skal tages op i alle lejligheder 
mod gaden for at forandre altanen. 

Jens, FH 10, 4 TV: Det er meget dyrt for så lidt ekstra altan. 

Alba, FH8 1 TH: Min mor har snakket med kommunen, hun siger de sagde det ikke var noget problem med 
de 110 i dybden.  
SVK svarede at vi godt kan få dem 1,1 meter i dybden men det er udvendige mål, hvilket gør at det 
indvendige bliver på ca. 1 meter.  

Erik, FG9: Hvornår er der sidst renoveret altaner mod gaden, da hans ser fin nok ud der, i forhold til gården. 
SVK svarede at det vist var  i 70’erne?  
Erik tilføjede at det måske ikke var nødvendigt at skifte dem mod gaden, da de jo ser finde ud. SVK 
bekræftede at der intet vides om tilstanden af gade altanerne. Altanerne mod gaden i FH 2 -22 har dog 
stadig det gamle værn, der blandt andet består af asbest plader. Disse er ligeså ringe som altanerne mod 
gården i FG 19. 

Anne Marie FG31: Er det ikke muligt med dybere altaner mod gaden i FG 29 og 31, da der er større afstand 
til naboen (kollegiet) SVK svarede at der umiddelbart ikke var stor nok afstand til dybere altaner end de 1,1 
meter. 

Anne Marie sprugte endvidere om naboen i FG 33 er blevet hørt+ Det bekræftede SVK er sket gennem 
ansøgningsprocessen ved kommunen. 

Michael, FG 31, 1 TH: Vi vil så også få ekstra udgifter fordi vi har lagt nyt gulv, ligesom 4 sal? SVK svarede ja, 
da man ved gadealtanerne skal ind i alle lejligheder. 
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Maibrit 22, 3. TV: Kan man fjerne gulv uden at fjerne vindueskarm og dermed hylderne ved døren. SVK 
svarede at der er forskellige løsninger men at hylderne skal væk eller en del af dem, da de hviler på de 
første gulvbrædder. Der må træffes en endelig beslutning om dette, såfremt projektet besluttes.  

Ukendt FH 20: I det første projekt skulle vi ikke ind i alle lejligheder, hvorfor så nu? SVK svarede at det 
skyldes at det oprindelige projekt lagde op til at altanerne gik forbi vinduerne, og dermed kunne bærejern 
monteres i mursøjlen. Men da KK ikke tilladerne bredere altaner, skal bærejern ind under vinduet og der er 
dermed intet vægt til at holde altanen. 

Karoline FH 18, st: Skal gulvet også op i stuen, FH 2 - 22? SVK svarede nej. 

Maibrit 22, 3. TV: Vender tilbage til hylder under vinduet, der er allerede allerede skåret op i hendes gulv 
fra tidligere renovering af altaner, kan man genbruge de snit, og når mit bærejern er nyt, skal jeg så også 
have skåret mit gulv op?  
SVK svarede at som udgangspunkt så skal gulvet op, det kommer an på om de gamle snit lige paser med 
hvor de nye bærejern skal monteres.  
BG tilføjede at Windoor er interesserede i at gøre det lettest muligt for alle, så kan de bruge gamle snit, så 
gør de det. 

Ukendt FG 19: Hvad er meromkostningen ved at alle gulv mod gaden skal tages op?SVK svarede at det vist 
er omkring 3-4000 kr pr lejlighed. 

Ukendt FH 10: Hvorfor fjernes gulvbrædder ikke i hele bredden i stedet for de to snit i siden. SVK forklarede 
at skal man fjerne fodpaneler, kan det hurtigt gå ud over væggen også. Og så skal den spartles og males.  

Brian FH8: Er det kun dem der har køkken mod gaden, i FH 1 - 9 der muligvis skal have fjernet et element i 
forbindelse med montering? SVK, ja 
 
SVK fortalte at bestyrelsen godt er klar over at løsningen ikke er særlig attraktiv, da man skal ind i alle 
lejligheder. Men det er nu engang den løsning som Windoor kan tilbyde. SVK fortalte at der findes andre 
altanfirmaer der godt kan lave gadealtaner, uden at der skal tages gulv op i alle lejligheder, men at der er 
kontrakt med Windoor. Så synes man ikke om projektet, må man stemme det ned, eller en del af det. 

Ukendet FH8 1TH: Hvad indebærer det at have en kontrakt med Windoor? SVK: Det koster ikke noget hvis 
projektet bliver stemt ned, kun det de har brugt på projektering svarende til ca. 120.000 kr. 

Christian 8, 2 TH: Kunne man ikke se på andre løsninger, så man ikke skal tage gulv op mod gaden. 
BG: En løsning er en omvendt hyldeknægt, men det er væsentlig dyrerer og ikke med i dette forslag. 

Erik FG 19: Kan det lade sig gøre at omvendt hyldeknægt hos Windoor? SVK, umiddelbart ikke.  
 
Ukendt FH 2: Bakker bestyrelsen op om projektet? I anbefaler at vi stemmer ja? Men i taler jo om det er 
nogle skodløsninger ift at skulle ind i lejligheder mod gaden.  
SVK svarede at det er bestyrelses anbefaling at stemme ja til projektet, men at bestyrelsen også er klar over 
der er andre løsninger mod gaden, der er mindre indgribende i lejligheden. Dette projekt er dog det der kan 
tilbydes gennem Windoor og derfor bakker bestyrelsen op omkirng det. Bryder man sig ikke om løsningen 
mod gaden, kan man vælge kun at stemme ja til et gårdprojekt.  

Jørgen, FG 21: Det er blevet 40% dyrere og mindre godt projekt, så det er ikke bare en lille prisstigning. 
SVK rettede til at der er tale om en betydelig prisstigning og at bestyrelsen godt er klar over at 
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gadealtanerne langt fra er så attraktive som det første projekt. Men det er nu engang det som kommunen 
vil give tilladelse til. 

Erik, FG 19: I anbefaler udskiftning til begge sider, gård/gade. Min gadealtan er god. Hvorfor skulle jeg 
udskifte den? SVK svarede at gadealtaner i FH 2 - 22 og FG 29 - 31 er af samme tilstand som gårdaltanerne i 
Blok 2. Så der skal ske et eller andet med dem på et tidspunkt, da værn er ringe. Hvis man ikke synes at 
gadealtaner skal skiftes nu, kan man stemme nej. 

Jens 10, 4 TV: Hvorfor siger I de er dårlige værn mod gård, når i ikke har undersøgt det? Pas på med det. 
SVK svarede at de er rustne, nogle har flækkede asbestplader og mener dermed godt man kan betegne dem 
som dårlige. SVK er bekræftede at der dog intet vides om altanbunden. Hvis denne er ok, er det selvfølgelig 
langt billigere at blot udskifte værn. Bliver projektet stemt ned, så skal der igangsættes en undersøgelse af 
tilstanden.  

Alba, FH8 1 TH: Jeg er ked af de er grimme. Er der ikke en mulighed for at etablere et udvalg der skitserer 
en hel anden løsning? SVK ser ikke noget problem i det, men det kræver at dette projekt først lukkes ned. 
Det er desuden ikke noget som bestyrelsen vil gå ind i, men hvis andre vil opstarte et nyt altanprojekt, så 
skal de være velkommen til det.  

FH8 ST TV: Kan man få udgang til den lille gård fra stuelejligheder?  
SVK og BG:Der har ikke været efterspørgsel på denne løsning, men umiddelbart kan det sikkert godt lade 
sige gøre.  
  

SVK informerede om økonomi, se præsentation 

Anne Marie FG 31: Vi føler os overset, vi har sol hele dagen mod gården. Burde vi ikke have været med i 
Blok 2 afstemning, eller en separat? SVK svarede at bestyrelsen har haft de overvejelser, men der ved 
tilkendegivelsen ikke var flertal blandt de to opgange. Derfor er de ikke flyttet med over i den anden 
afstemning ved Blok 2.  
 
Ukendt 2, 4 TH: Sammenligning-priser, hvem har i spurgt? Kan man se kontrakt? Har virksomheden tjekket 
standen med henblik på renovering?   10 cm virker ikke som noget der er pengene værd. 
SVK: Vi har fået et tilbud fra andet firma, og prisen på Windoor er ikke længere super billig som i 2016 men 
nu på niveau med andre. Beboer kan godt se kontrakt, den kan sendes på mail.SVK må dog lige have 
tilladelse fra Windoor.  Nej, tilstanden af de eksisterende er ikke kendt, da bestyrelsen ikke har ønsket at 
bruge penge på det, da det oprindelige projekt hed nye og større altaner. Hvis projektet nedstemmes laves 
der en plan for at undersøge tilstanden. KBH kommune strammer krav til altaner, det bliver ikke nemmere 
at få tilladelser. ½ år efter vi havde vedtager nye altaner i 2016, blev der lavet nye regler i kommune 

Jens 10, 4 TV: Det er en meget høj m2 pris for de ekstra 15 cm mod gaden, Jørgen FG 21 tilsluttede sig. SVK 
siger at det er korrekt, men det er hvad der kan opnås tilladelse til. 

Jørgen, FG 21: Er der ikke fast pris pr. altan? I tvivl om formuleringer i materiale. SVK forkalrede at der er en 
del variable i projektet, så som uforudsete omkostninger og at kontrakt med VOPA og Øens 
Ejendomsadministration ikke er forhandlet på plads. Men prisen pr. altan fra Windoor er fast pris. 
 

Tim, FH 16: Kender til lignende projekt på Østerbro. Projektet har været igennem hele samme mølle og 
besværligheder. Roser bestyrelsen 
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Erik, FG 19: Forskel på kvaliteten. Skal de udskiftes når de på FG er i god stand, bare fordi FH ikke er? 
Hvorfor skal de udskiftes sammen med de andre i FH?  
SVk fortæller at det selvfølgelig er alt efter hvad der bliver stemt igennem. Det er derfor der er lagt op til 4 
afstemninger, da bestyrelsen ved at det er en hj pris at betale for lidt større altaner mod gaden. De 4 
muligheder er baseret ud fra de tilkendegivelser der er modtaget for ca. 4 dage siden.  
 

SVk gennemgik byggebudget, se præsentation 

 

Karoline 18, ST. TV: Hvis man stemmer ja til 2a og 2c, så kan man vel opnå lidt rabat?  
SVK: Ja, vi har allerede forhandlet det, men rabatten er ikke synliggjort da det vil gøre økonomien endnu 
mere uigennemskuelig. 

Anne Marie FG 31, 4TH: Hvem har ansvar for arbejdsmiljø i forbindelse med entreprisen? BG svarer at det 
er entreprenøren men at han som rådgiver også skal holde øje med det.  
Anne Marie vil gerne tilbyde sin faglighed så vi kan spare lidt på budget 

Betaling for altan 

Info om betaling af altanerne for hver enkelt ejer 
 
Majbritt 22, 3 TV: Får man rentefradrag hvis mandeltager i fælleslån. SVK: Ja. 
Hvis man så selv vil betaler, hvor lang tid før aflevering for man så besked? Så man kan få en favorabel 
rente fra egen bank evt?  SVK berettede at det vides ikke endnu, da de dele ikke er drøftet/faldet på plads. 
Stemmes projektet igennem går man videre med det.  
 
Jørgen, FG 21: Hvis man ender i denne situation, at projektet stemmes ned og det kun er enkelte der skal 
renoveres, skal det så tages fra den enkelte ejer, eller foreningen betale?  
SVK: Det er som udgangspunkt fælleskassen, da det er vedligehold. Skal det være anderledes skal det tages 
op på en GF. 

ALba, FH 8 1, TH: Skal der stemmes om, der skal undersøges tilstand? SVk svarede nej, det igangsætter 
bestyrelsen. Medmindre at der er nogle der melder sig til et nyt altanprojekt.  

SVK informerede om afstemningen d. 25 juni  

Jørgen, FG 21: Blok 1 kan da ikke stemme på de spørgsmål der vedrører Blok 2? SVk svarede at det kn de 
desværre, grundet vores vedtægter. Det er derfor at der laves en tilkendegivelse inden den reelle 
afstemning blandt de pågældende ejere i en blok. Er der ikke ⅔ flertal blandt de fremmødte og fuldmagter, 
udgår afstemningen. Dette sikre at en blok ikke kan stemme projekt igennem på den anden blok.  

Jens, 10 4 TV: 2/3 af dem der stemmer eller møder op?  
SVK: 2/3 skal møde op for at være beslutningsdygtig, blandt dem skal der være ⅔ flertal. Er der ikke ⅔ mødt 
op, men stadig ⅔ flertal blandt de fremmødte, afholdes ekstraordinær GF lige efter den første. Dette 
fremgår også af indkaldelse. 

Ukendt, FH 3: Det er ejerne, ikke beboerne? SVK, korrekt. 

FH 8, 2 TH: Kan man sende en der ikke er ejer med en fuldmagt? SVK,  ja.  

5 
 



 

Michal FH 31, 1 TH: Hvordan tæller en fuldmagt? Tæller den på begge generalforsamlinger?  
SVK: Ja, den tæller for begge afstemninger.  
 
Line FG 31, 3 TV: Tak til bestyrelsen, håber det bliver stemt igennem. Jeg tror man skal se det som nu eller 
aldrig hvis man skal have nye altaner.  
 
Jens 10, 4 TV: Det er for stort indgriben i min lejlighed 

Jørgen, FG 21: I den store gård giver det mening med de nye store altaner, men ikke for de 10 ekstra 
centimeter mod gaden. Det er for dyrt.  

ALba, FH 8 1, TH: Hun er fan af nye altaner, det er ærgerligt de er så grimme.  
BG: Der er ikke meget at rykke på, KBH kommune har ret fastsatte krav for projekt, men man kan diskutere 
design for evigt, det er smag og behag.  
 
Ukendt, FH3, 2 sal: Tak til bestyrelsen.  

Morten, FG 25: Hvor langt skal de skære ind i gulvet, nu hvor det ikke er samme størrelse mod gaden? BG 
svarede umiddelbart det samme som tidligere, måske lidt mindre. 

Britta FH 6: Hvornår kan projekt tidligst gå i gang? SVK,  nov/dec 2019. 

 

Tak for i aften, mødet afsluttet 21.10 

6 
 


