
Husordensregler for altaner i andelsboligforeningen AB Sigersted 

 
Bestyrelsen i AB Sigersted har udarbejdet følgende regler og anbefalinger for brug af altaner. Reglerne 
følger samtidig vores naboforenings samt gældende lovmæssige krav. Vi anbefaler, at andelshavere 
generelt viser hensyn til naboer, og at altanerne fremstår pæne og velholdte.  
 

Altankasser m.m. 

 Altankasser og krukker skal monteres så de hænger indvendigt på altanerne. Udvendige 

altankasser og krukker er ikke tilladt, da de udgør en sikkerhedsmæssig risiko og medfører 

vand og jord gener for underboen. Dette gælder begge nabo andelsboligforeninger. 

 Blomstervanding på altaner skal foretages under hensyntagen til underboen. 

 

Generelle regler 

 Side afskærmninger og altan sejl er tilladt inden for altanens omfang. Vær opmærksom på ikke 

at afskærme sol for dine naboer til siderne.  

 Markisser og parasoller er tilladt, hvis disse ikke breder sig ud over altanens omfang. 

 Flag, bannere og lignende bedes begrænset til højtider. 

 Altaner, gulve samt vægge må ikke males 

 Der må ikke opsættes paraboler ol. på altanerne. 

 Vis hensyn til andre beboere ved tæpperystning og luftning af dyner m.m.  

 Der må ikke smides eller kastes ting ned fra altanen, herunder cigaretskodder. 

 Husk, at ved fest m.m. skal foreningens husorden og regler for støj i gården overholdes.   

 

Belysning: 

 Det er tilladt at have lamper på altanen. Disse skal opfylde følgende krav: 

o Lamper skal være godkendt til udendørsbrug; 

o Lamper skal lyse nedad; og 

o Undgå belysning, og blinkende eller stærkt lys, der generer andre andelshavere. 

 

Grill og åben ild: 

 Vi opfordrer så vidt muligt til, at andelshavere bruger gården til at grille. 

 Elektrisk grill eller gasgrill er tilladt på altaner. Husk ubrandbart underlag. Vær opmærksom 

på, at grill ikke må tilføre røggener for naboerne ifølge Københavns Kommunes regler. 

 Kulgrill, engangsgrill, åben ild og lignende er ikke tilladt på altaner pga. brandrisiko. 

 Det er ikke tilladt at fyre fyrværkeri af fra altanerne. 

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 26. maj 2014.   


