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Altanrunde 4 i AST 
 

Information om altanrunde 4  
 
På AST’s generalforsamling 2020 blev det vedtaget at et altanudvalg i samarbejde med 
bestyrelsen skal påbegynde arbejdet med etablering af altaner runde 4, da beboere har vist 
interesse for et nyt altanprojekt.  
 
Vi beder derfor foreningens andelshavere om tilkendegivelse af interesse for deltagelse i 
altanprojektet runde 4, hvor der igen er mulighed for etablering af altaner. Runde 3 var i 
2016.  
 
Du tilkendegiver din interesse ved at udfylde og aflevere blanketten på den følgende side til 
ejendomskontoret, Bellahøjvej 142 st., senest søndag den 15. november 2020.  
OBS: selvom du tidligere har tilkendegivet interesse til ejendomskontoret skal du 
udfylde blanketten på ny.  
 
Prisen pr. altan afhænger af antallet af tilkendegivelser. Prisen for en altan i runde 3 var ca. 
kr. 120.000, -. Dette er 4 år siden, og det må forventes at runde 4 kan blive dyrere. Vi 
forventer en pris mellem kr. 120.000-150.000,-. Bemærk at vi forventer, at betalingen skal 
falde i primo 2021 og at altanerne først forventes opsat i 2022. Projektets varighed 
afhænger af kommunens sagsbehandling, produktion af altan og opsætning, hvorfor 
vi ikke kan give garanti for tidsestimatet. 
 
Når vi har modtaget tilgivelserne vil vi indhente tilbud fra tre altanfirmaer. Når altanudvalget i 
samarbejde med bestyrelsen har valgt et tilbud, vil den endelige stk. pris kunne fastlægges. 
 
Når det endelige antal tilkendegivelser bliver kendt, og et tilbud foreligger, vil beboere der har 
tilkendegivet interesse hurtigst muligt blive underrettet om projektet og det videre forløb. 
 
I tilfælde af spørgsmål til projektet, kontakt gerne altanudvalget og/eller bestyrelsen på mail: 
altan_4_2020@abast.dk
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ALTANER I AST 

Svarfrist d. 15. november 2020 

Jeg er ønsker at købe altan i AST 4. altan runde: 

 
   

Navn    Tlf.     

Adresse 
 
E-mail 

   
 

   

 

 

 

Hvilken placering af altan (sæt krydser) 
 

1. sal    2. sal    
 

Th.    Tv.    
 

Hjørnelejlighed Ja    Nej    
 

 

Hvilken placering (meget vigtigt – iagttag allerede eksisterende placering/ dørtype) 
 

Altan ønskes ud for køkken Dør udad    Dør indad    
 

Altan ud for værelse Dør udad    Dør indad    
 

 

Radiator (sæt kryds) 
 

Skal radiator flyttes Ja    Nej    
 
 
 

Specielle forhold/ønsker angives her (med blokbogstaver):  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Løbende information om altanprojektet (sæt kryds) 

Ønsker du at modtage løbende information om altanprojektet via e-mail? 

Ja______        Nej______ 

Bemærk ved at takke ja til information via e-mail giver du tilladelse til, at 

bestyrelsen må dele din mailadresse med altanudvalget. 

   

Jeg giver samtykke til, at bestyrelsen deler denne blanket med altanudvalget         (sæt kryds) 

 

    Denne blanket afleveres på ejendomskontoret senest d. 15. november 2020 
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