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Standardprojekter
Bestyrelsen meddelte august 2006, at følgende byggeprojekter på altanen var godkendt uden
ansøgning:
Standardprojekter - sideglas
Nedenstående typer sideglas og mellemglas er på forhånd godkendte og kræver ikke ansøgning
eller anmeldelse til bestyrelsen. Det forudsættes at vedtægternes bestemmelser om
forandringer i
§ 11 fuldt ud respekteres.
· Sideglas (10 mm 127 cm x 66 cm) monteret med 4 beslag
· Sideglas (10 mm 127 cm x 108 cm) monteret med 6 beslag
· Sideglas (10 mm 127 cm x 150 cm) monteret med 8 beslag
· Mellemglas (10 mm 120 cm x 12 cm)
Standardprojekter - markiser
Nedenstående typer markise til montering på altanen er på forhånd godkendte og kræver ikke
ansøgning eller anmeldelse til bestyrelsen. Det forudsættes at vedtægternes bestemmelser om
forandringer i § 11 fuldt ud respekteres.
· Markise af typen Toscana i vejrbestandig kassette med manuel styring (håndsving), udført i
rustfri materialer og med tre fjedre i hver arm. Farve på markisedugen: 4215-15 eller
tilsvarende så den matcher markiserne i 58A.
· Som ovenstående, men med fjernbetjent motorstyring (RTS- motor), inkl. elinstallation med
sikkerhedsafbryder.
Nyt
Efter ansøgning fra en andelshaver, som føler at de tidligere standardprojekter ikke afskærmer
nok i blæsevejr, ønskes en anden løsning, hvor sideglassene udfylder hele arealet fra væg til
stolpe og fra gelænder til loft: 1610*1264 (h*b) mm. fra firmaet Alument. Hvert sidesystem
består af 5 altanelementer med klart skydeglas (kan drejes og klappes sammen mod væggen –
kan let rengøres på begge sider).
Bestyrelsen har behandlet ansøgningen og har haft løsningen til høring hos naboen 58A. På
denne baggrund har bestyrelsen godkendt denne løsning som et standardprojekt, som ikke
kræver godkendelse.
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