
 

 

 

Til Andelshaverne i AB Stjernen 

 

 

 

 

I forlængelse af beboermødet fremsendes følgende 

• Uigenkaldeligt tilsagn  

• Budget for altaner 

• Oversigt over typen af altan, afhængig af adressen 

• Billede af altanen 

Der er deadline for aflevering af altantilsagnet den 15. juli 2019.  

 

Er der spørgsmål til fremsendte, er du/I meget velkomne til at kontakte mig på rha@swe.dk eller på telefon 

33 76 47 48 / 50 49 06 10. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

  

 

René Holmbergius Anias 

Direkte 33 76 47 48 

Afdelingen for Låne- og byggesager 
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AB Stjernen 

Uigenkaldeligt tilsagn om tilvalg af altan 

 

Undertegnede andelshaver i Andelsboligforeningen Stjernen:  

 

 

ønsker at få monteret altan til min/vores lejlighed såfremt det er teknisk muligt og altanprojektet opnår 

myndighedsgodkendelse.  

Jeg/vi er klar over, at prisen ikke er endeligt fastsat, idet prisen bl.a. afhænger af antallet af altaner, der skal 

monteres i foreningen. Dog er nærværende tilsagn betinget af, at jeg/vi ikke bliver pålagt at betale mere 

end maksimalpriserne angivet i fremsendte skema.  

De månedlige priser angivet i oversigten ”Altan priser AB Stjernen” udgør et ”altantillæg” og svarer til 

ydelsen på et 30-årigt fastforrentet kontantlån med afdrag, som vil blive opkrævet sammen med 

boligafgiften når altanen er færdig. 

Jeg/vi er klar over, at prisen ikke inkluderer omkostninger angående eventuelle nødvendige følgearbejder 

inde i min/vores lejlighed i forbindelse med projektet og at jeg selv skal afholde udgifterne hertil.  

Jeg/vi er ligeledes klar over og accepterer, at jeg/vi kan blive ekskluderet af foreningen med den virkning, at 

jeg/vi skal fraflytte min/vores lejlighed, hvis jeg/vi ikke foretager indbetaling af de månedlige altantillæg og 

vedligeholdelsestillæg efter påbud fra administrator på vegne af bestyrelsen for Andelsboligforeningen 

Stjernen. 

Jeg/vi er klar over og accepterer, at dette tilsagn er bindende, og at jeg/vi ikke senere kan trække tilsagnet 

tilbage. 

Det uigenkaldelige tilsagn skal være afleveret senest den 15. juli 2019 hos altanudvalget eller på mail 

rha@swe.dk. 

Påfør venligst tlf.nr. og e-mail, som du/I kan træffes på.  

 

Tlf.: 

E-mail:  

Dato: 

 

____________________________ 

Underskrift 

 


