
 

Frist for aflevering og indbetaling er 30. september, 2018 
Skemaet kan lægges i postkassen ved foreningens kontor i Leifsgade 7, senest 30. september. Du 

kan også sende skemaet til bestyrelsen@abnjal.dk 
 

 
                 København, den 13. september 2018 

 
ALTANER MOD GADEN 
 

 
Kære andelshaver 
 

Efter at altanprojektet blev stemt igennem på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2018, 
blev I bedt om at melde tilbage, hvorvidt I var interesseret i altan.  
 
Vi er nu nået så langt, at vi har brug for en endelig tilkendegivelse fra jer, der ønsker altan mod gaden. 
Tilkendegivelserne skal bruges til at få afklaret hvorvidt kommunen vil give tilladelse. 
 
Vi kan på baggrund af de først tilbagemeldinger se, at kravet om symmetri desværre kun er opfyldt meget 
få steder, og derfor har vi også besluttet, at der ikke afholdes symmetrimøder. Desuden er det i processen 
blevet klart, at det ikke er muligt at få altan på 5. sal mod gaden, på nær enkelte steder. Ligeledes ej heller 
hvor der er karnapvinduer. 
 
Idet kommunens tilladelse afhænger af en konkret vurdering, syntes vi, at alle skal være velkommen til at få 
prøvet, om der kan gives tilladelse, på trods af de svære odds. På oversigten på foreningens hjemmeside 
www.abnjal.dk, kan I se hvor foreningens rådgiver vurderer, at der kan opnås tilladelse, såfremt kravet til 
symmetri bliver opfyldt. På denne kan I også se, hvor der er andelshavere, som gerne vil have altan til 
gaden. 
 
Hvis du ønsker, at der skal søges om altan mod gaden, skal du, samtidigt med at du aflevere denne blanket, 
indbetale 1.000 kr. på foreningens konto i Nykredit reg: 5471 Konto: 0002020086, hvor der i 
kommentarfeltet skrives adresse eller andelsnummer. Beløbet er til brug for dækningen af udgifterne til 
byggeansøgningen. 
 
Ansøgning om både tagterrasser på 6. sal og altaner mod gården kører i separat regi, og tilmeldingen her 
kommer på et senere tidspunkt.  

 
Ønsker du altan mod GADEN (sæt kun et kryds): 

 
Fransk altan:                              Altan:               
 
Hvis du ikke kan få altan mod gaden, ønsker du så altan mod GÅRDEN (sæt kun et kryds): 

 
Fransk altan:                              Altan:                            Spansk altan:              
 
 
Tagaltan (5. sal):                       Tagterrasse (6. sal):    
 

 
 
NAVN:       __________________________________________________________________ 
 
ADRESSE:  __________________________________________________________________ 
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