
INVITATION TIL BEBOERMØDE
 

Onsdag d. 26. august 2015 kl 18:00  
i gården ved legepladsen
I tilfælde af dårligt vejr flyttes mødet til Michael-Lindhard nr. 10, 5. tv. 

Altanudvalgets arbejde vil blive præsenteret og den fremtidige 
process blive skitseret.

Niels Urban Hansen fra Altan.dk vil være til stede for at 
informerer og besvare spørgsmål.

Indtil videre har vi fået et rigtig godt tilbud fra Altan.dk og de 
estimerede priser er følgende: 

PRISOVERSLAG

Altan ca. 130 x 327 cm, 1.-4. sal mod gaden:  80.650
Altan ca. 130 x 327 cm, 5. sal mod gaden*:  93.858
Altan ca. 150 x 440 cm, 1.-4. sal mod gården:  96.361
Altan ca. 150 x 440 cm, 5. sal mod gården*:  108.466

Fransk altan fra 3-fags vindue:  39.505
Fransk altan fra 1-fags vindue:  28.422

Trappe med repos ca. 90 cm og en længde som  
det eksisterende 3-fags vinduestuen mod gården:  82.577

HERTIL SKAL LÆGGES FÆLLESOMKOSTNINGER:

Andel af fællesomkostninger ved 30 altaner:  kr. 19.575 pr. altan
Andel af fællesomkostninger ved 70 altaner:  kr. 15.168 pr. altan

Derudover kommer en række udgifter baseret på det korrekte 
antal altaner, hvorfor det først kendes, når det endelige tilbud 
udformes:

• All-Risk forsikring 
• Parkering/Råden over Vej 
• Byggesagsbehandling hos kommunen 
• VVS arbejde såfremt dette måtte være nødvendigt 
• Tømrerarbejde i forbindelse med at „rydde“ hvor der skal  
• placeres en dør 
• Evt. rådgiver (SWE 4,5 % af omk. – min. 50.000)

BEMÆRK at priserne er vejledende, da valg af antal, placering og 
type er foretaget af Altan.dk og der derfor kan forekomme mindre 
ændringer, når de korrekte detaljer kendes.

Priserne er inkl. moms.

*Da 5. sals facade er for tynd, skal man lave en indspænding i 
etagedækket, hvilket betyder at man skal tage gulvbrædder op 
reetablere dem igen.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Altanudvalget

Birgitte Sørensen, Heidi Borg, Jens Frederiksen,  
Karl Martin Frederiksen, Tine Michael-Lindhard


