ALTAN HUSORDEN
1. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild eller grill på altanerne af hensyn til brandfare og
røggener. Det er dog tilladt at anvende el- og gasgrill med op til 5 kg store flasker. Det er ligeledes
tilladt at have tændte stearinlys, fyrfadslys og olielamper under opsyn.

2. Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri fra altanen.
3. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne samt skoddes cigaretter, så der kommer
gløder ned i gården.

4. Altanshaverne er underlagt støjreglerne i den almene husorden orden.
5. Der må ikke foretages ændringer eller tilføjelser på altanen – ej heller monteres yderligere
afskærmning, opsætning af flag, lyskæder mv. eller bores huller i altan eller rækværk. Det er ikke
tilladt at male altanens metaldele, trægulv eller håndliste.
Det er dog tilladt at ophænge ikke blinkende lyskæder på altanen i december måned.

6. Der må ikke monteres ting på murværk, døre og vinduer – fx lys, markiser, udsmykning,
blomsterkrukker, espalier, paraboler, antenner. Dog med undtagelse af kroge og hængsler til at
sætte døre og vinduer i spænd

7. Vedligeholdelse af gulv/håndlist /træværk påhviler andelshaverne. Der anbefales trip/trap olie to
gange om året.

8. Hvis der monteres læsejl på altanens rækværk, skal der anvendes det af bestyrelsen anbefalede
farver og fabrikat.

9. Alle opfordres til at holde orden på deres altan. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke
bruges til opbevaring af gamle møbler, papkasser og lignende.

10. Planter skal vandes med forsigtighed af hensyn til underboerne. Ejere af altanen har pligt til at
rydde altanen for sne, istapper, samt alle øvrige effekter, som kan indebære risiko for vandskade
hos underliggende beboere.

11. Tøj må gerne tørres på altanerne, hvis det ikke hænger over rækværkets højde.
12. Der må ikke opstilles foderbræt på altanen, ligesom fodring af fugle er forbudt
13. Der må ikke plantes planter, der ødelægger murværk med deres hæfterødder o.l. op ad bygningens
ydre mure

14. Det er andelshavernes eget ansvar at fastgøre effekter (parasoller, stole, puder, tæpper mv.), som
potentielt kan blæse væk for at undgå personskader eller skader på vinduer/døre.

