
Altaner  -  guidelines  AB  Gunløg

Tillykke  med  din  altan!  Her  nogle  guidelines  og  retningslinjer  i  AB  Gunløg  for

altanhavere.  Din  altan  kan  ses  af  både  naboer  og  forbipasserende  og  er  med  til  at

sende  et  signal  for  hele  bygningen  og  foreningen.  Hold  derfor  din  altan  ryddelig  og

pæn  og  brug  den  ikke  som  pulterkammer  eller  udvidet  køleskab.  Det  siger  desuden

sig  selv,  at  man  ikke  kaster  ting  ned  fra  sin  altan  eller  skyder  nytårsfyrværkeri  af

herfra.

Lyskæder:  Flere  altaner  har  lyskæder  rundt  på  Islands  Brygge.  De  er  fine,  men  kan
virke  generende  på  andre  beboere.  Derfor  er  vi  ikke  så  vilde  med  lyskæder,  men

når  det  er  jul  er  man  velkommen  til  også  her  at  pynte  lidt  op.  Men  altså  ikke  et

blinkende  lysshow!

Læsejl:  Det  blæser  en  del  på  Islands  Brygge  og  enkelte  har  måske  lyst  til  at
påsætte  et  læsejl.  De  fås  i  mange  farver  og  former.  Vi  vil  ikke  have  et  kludetæppe

af  farver  på  vores  facader,  så  vi  vil  gerne  have  ensfarvede  læsejl.  Den  farve,  som  vi

har  på  vinduespartierne  mod  gaden  er  grøn.  Farvekoden  til  den  grønne  er  RAL
6009.  Skal  du  have  læsejl  mod  gården  bruger  vi  lyse  farver  og  her  anbefales  en  lys
grå  med  farvekode  RAL  7030.  Skal  du  have  læsejl,  så  spørg  bestyrelsen,  så  vil  vi

gerne  hjælpe  med  at  guide.

Grill:  Det  er  tilladt  at  grille  med  gasgrill  af  mindre  størrelse  på  altanerne.  Der  er  for
stor  brandfare  ved  kulgriller  og  at  blæsten  herude  både  kan  kaste  aske  og  gløder

rundt,  ligesom  røgen  ved  kulgriller  kan  virke  generende  på  naboerne.  Grill  på  altan

skal  altid  foregå  under  hensyntagen  til  naboer  og  under-,  og  overboer.  Læs  venligst

særligt  bilag  om  ‘Retningslinjer  for  grill  i  AB  Gunløg.’

Altankasser  /  plantekasser  /  tørrestativ:  Tilladt,  hvis  de  hænger  indvendigt  og
altså  ikke  ud  over  kanten.  Det  blæser  ofte  på  gaderne  og  vi  vil  undgå  ulykker.

Altankasser  skal  sidde  forsvarligt  fast.  Der  er  mange  gode  løsninger  på  indvendige

altankasser  i  foreningen,  så  kig  rundt  og  se,  hvad  andre  gør  for  inspiration!

Borde  og  stole:  Det  styrer  beboerne  selv.  Simpelt  er  godt.  Der  henvises  til



generelle  retningslinjer  om  at  holde  altanerne  ryddelige.  Da  de  fleste  altaner  er

relativt  små,  er  det  en  god  idé  at  tænke  i  sammenklappelige  møbler.

Blomster  /  Krydderurter:  Beboerne  styrer  selv,  hvor  vild  en  have,  man  vil  have
på  sin  altan,  men  tænk  i  mobile  krukker!    Der  henvises  til  den  generelle  anbefaling

om,  at  man  holder  sin  altan  ryddelig  og  pæn  og  ikke  lader  sine  planter  kravle  rundt

på  murværket  uden  kontrol!

Altanvarmere:  Det  er  som  udgangspunkt  ikke  tilladt  at  opsætte  altanvarmere  på
altanen.  Men  påtænker  du  dette,  så  henvend  dig  til  bestyrelsen  med  konkrete

ønsker.  Vi  har  ikke  overblik  over  hele  markedet,  men  ved,  der  findes  mindre  af

slagsen.

Markiser:  Er  ikke  tilladt.
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