Husorden for altaner i A/B Borthigsgaard.
Brugen af altanen bør bero på almindelig sund fornuft og i virkeligheden bør det ikke adskille sig væsentlig
fra et åbent vindue.
1. Altanerne skal holdes rene og ryddelige og ikke bruges til kasser eller opbevaring af møbler i stil med et
loftrum.
2. Det er ikke tilladt at gøre brug af åben ild på altanerne. Det er kun tilladt at bruge små el og gasgrill,
største grillareal størrelse på 65x50 cm og gasflaske på max. 11 kg af hensyn til brandfare og røggener.
3. For at undgå gener med fugle, der slår sig ned på altanerne, er det ikke tilladt at hænge fuglefoder op,
efterlade madvare eller dyrefoder ude på altanerne.
4. Der må ikke smides affald eller cigaretter ud fra altanerne.
5. Brug af lamper på altanen må ikke være til gene for de øvrige beboere.
6. Altanerne må ikke indhegnes med net eller lignende. Til eventuel afskærmning af altanerne må der kun
bruges matte glasplader både mellem altanerne og på siderne af altanerne, eller altansejl i neutral ens
farve, som i forvejen skal godkendes af bestyrelsen.
7. Tørring vasketøj må kun foregå på et dertil indrettet tørrestativ, som ikke rager op over altanen.
8. Der må ikke plantes planter, der ødelægger murværk med deres hæfterødder o.l. op ad bygningens
ydermure.
9. Der må ikke monteres ting på murstensvæg, døre vinduer og loft, herunder diverse larmende objekter.
10. Altankasser skal monteres, så de vender ind i altanen.
11. Vanding af planter og rengøring af altanen skal ske med forsigtighed af hensyn til underboerne.
12. Der må ikke spilles musik på altanerne. I øvrigt gælder de almindelige husordensregler for
ejendommen.
13. Andelshavere med altan er selv ansvarlig for løbende vedligeholdelse og oliering af altanens trægulv og
håndliste i træ.
14. Foreningen står for al anden udvendig vedligeholdelse af altanerne.
Hvis en beboer gentagne gange overtræder husordenen trods mundtlig og skriftlig påmindelse fra
bestyrelsen, kan pågældende ekskluderes fra andelsboligforeningen - se i øvrigt vedtægter.

