
   
  
 

 

Herlev, 10.2.2020 

Til andelshavere i A/B Haraldsted 

 
Det er nu blevet tid til at tilmelde sig altanprojektet i A/B Haraldsted. 

 

Tilmelding og deadline 

Tilmeldingen er endelig og hvis du ønsker at tilmelde din andel til projektet, så sender du blot 

en mail retur til os på gf-dk@azets.com, hvorefter vi udfærdiger en formel, bindende aftale 

og fremsender denne til din påtegning via esignatur, hvor der kan underskrives digitalt via 

NemID. 

Først når du har underskrevet via esignatur, er du en officiel del af projektet. Er I to 

andelshavere, skal I svare retur med begge navne + mailadresser, da begge i så fald skal 

skrive under. Udkast til aftalen er vedlagt. 

Deadline for tilmelding til projektet er søndag den 8. marts 2020. 

 

Forventede priser 

Vi vedlægger beregningerne på priserne for en altan (eller fransk altan) baseret på en 

tilslutning på henholdsvis 50 og 80 altaner. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse nøje. 

Vi vedlægger endvidere økonomiberegningen for projektet og de forudsætninger og 

bemærkninger til beregningerne, som er gældende og som vi opfordrer dig til nøje at 

gennemgå. Ligeledes vedlægges tilbud fra entreprenør samt budget fra byggeteknisk 

rådgiver, der er brugt til baggrund for materialet. 

Kontakt os endelig for eventuelle spørgsmål hertil. 

  

Afhængigt af antal altaner og den nuværende projektøkonomi og obligationskurser, vil den 

aftalte boligforbedring pr. måned være som i skemaet. Hvis flere tilslutter sig projektet, så vil 

prisen blive lavere og omvendt. 

 v/50 altaner v/80 altaner 

Almindelig altan 504,17 kr. 479,17 kr. 

Fransk altan 130,82 kr. 130,69 kr. 

Der tages forbehold for ændringer i obligationskurser eller andet, uden at dette påvirker den bindende 
virkning af aftalen mellem foreningen og andelshaver. 

 
  



   
  
 

Side 2 af 2 

 

 

Altantyper og undtagelser 

Alle andelshavere, der ikke er nævnt i de to nedenstående undtagelser, kan tilvælge altan. 

Hvis man har en dobbeltlejlighed, skal man ved tilmelding angive, til hvilken side man ønsker 

altanen monteret, eller om man ønsker to altaner. 

Alle almindelige altaner forventes at blive 415 x 130 cm. 

 

Følgende andelshavere kan få fransk altan: 

HG 19, st.th. HG 21, st.tv. HG 25, st.th. HG 27, st.tv. HG 29, st.th. 

HG 31, st.tv. HG 33, st.th. HG 35, st.tv. HG 37, st.th. HG 39, st.tv. 

HG 43, st.th. HG 45, st.tv. HG 47, st.th. HG 49, st.tv. HG, 49, st.th. 

HG 51, st.tv.     

 

Følgende andelshavere kan desværre ikke få altan (grundet to altaner i gavlen) 

HG 51, st.th. HG 51, 1.th. HG 51, 2.th. HG 51, 3.th. HG 51, 4.th. 

Andelshavere, der ikke har mulighed for at få altan jævnfør ovenstående liste modtager dog stadig 

dette materiale til orientering. 

 

På vegne af bestyrelsen og altanudvalget ser Azets ATB frem til at modtage jeres 

tilbagemeldinger. 

 

Mvh 

Azets ATB 

 


