
Resultatet af Altanundersøgelse foråret 2020 

- præsenteret på generalforsamlingen 25. august 2020 
 
Som lovet, kommer her resultatet fra vores altan undersøgelse, som er foretaget her 
i foråret 2020. 
Da der var udtrykt interesse blandt beboerne i at tilkøbe en altan, vil vi gerne 
undersøge hvor mange der er interesseret.  
Vi understreger at det i første omgang er interessen, vi har undersøgt.  
 
Ligesom til cykelparkering rundspørgen var deltagelsen stor med 40 svar og er nok 
til at kortlægge interessen for altaner i vores forening. 

I 
I spørgsmålet, ønsker du altan :   

• Ja - 75% af vores adspurgte har sagt ja, så der er et flertal af interesse i 
altaner i vores forening. 
 
Af kommentarer til dette har mange udtrykt glæde og begejstring over at det 
er blevet taget op og længe ventet, da mange lejligheder allerede har 
franske døre og meget eftermiddagssol. 
Det er udsigten til ekstra m2, da mange lejligheder er små især for par med 
børn, og muligheden for at kunne træde ud i frisk luft og køle af, da 
lejlighederne bliver varme over dagen.  
En idé var også at at der skal komme et forpligtende regelsæt for brug af 
altanen, hvad angår opbevaring af ting og sager, udsmykning af balkonen, 
musik og højrøstet snak mm. så alle kan trives. 
 

• Måske  - 7.5% ønsker mere information før de vil bestemme sig. 
 
Af kommentarer til dette vil nogle gerne have mere information for 
stuelejligheder, hvor altan er mulig (over trappeskakt) og mener at det bør indgå 

i projektet at stuelejligheder får en individuel vurdering om mulig altan. Andre ønsker 
mere information om tab af lys i lejlighederne, samt om hvordan det 
samlede arkitektoniske udtryk vil blive i tråd med bygningen. Hvis det 



lykkedes, så er de umiddelbart interesseret.  
(Umiddelbart kan disse spørgsmål besvares bedst af en altan leverandør, 
som tager sig af alt fra start til slut, og som kommer med beregninger og en 
løsning af hvad der er muligt for bygningen)  
 

• Nej - 17,5% ønsker ikke altan. 
 
Af kommentarer til dette er der både imod og for - med forbehold. 
F.eks. vil én ikke have noget imod at det bliver lavet, men det skal ikke 
være tvunget at alle skal have det. 
Nogle er bekymret over at det vil medføre mere larm i gården og at det vil 
påvirke lysindfaldet mens andre vil overveje det positivt, hvis det var mod 
Adelgade og græsplænen. 
Enkelte mener at det vil skæmme bygningen, men hvis det kommer til 
videre, at i så fald at det arkitektoniske udtryk for altaner og konstruktion skal 

godkendes af bestyrelsen. Nogle mener at det bør fremgå at evt, skader på 
ejendommen ved påsætning af altaner skal påhvile dem der får sat en op 
ligesom en fremtidig vedligeholdelse og evt. senskader skal.    
Enkelte har indbygget altan i forvejen, så de er derfor ikke interesseret.  
 

 

I spørgsmålet, hvad er dit max prisniveau, havde vi afsat nogle pris intervaller for at 
få en indikation af hvad folk ville være villig til at investere, såfremt interessen var 
der.  
 

• 50% - 200.000 - 250.000 kr. 
• 5% - 150.000 - 200.000 kr. 
• 20% - 100.000 - 150.000 kr. 
• 7,5% - 80.000 - 100.000 kr. 
• 17,5% - udgør nej sigere.  

 
Kigger vi på tallene ovenover kan vi konkludere at 50% af ja sigerne gerne vil 
investere i et større beløb for at få altanen, hvor størstedelen ligger på 200.000 og 
op efter.  
  



Nedenunder er spørgeskemaet, som var udsendt d. 16. april 2020, som danner 

grundlag for resultatet. 

 

 

Ja 

Nej 

Ved ikke, ønsker mere information 

Kronprinsessegården 1 - Altan 

undersøgelse 

Kære beboer 

Da der er udtrykt interesse blandt beboerne i at tilkøbe en altan, vil vi gerne undersøge hvor   

mange der er interesseret. Vi understreger at det i første omgang er interessen, vi   

undersøger.  

Ved at besvare spørgeskemaet har du ikke "bestilt" en altan, men blot luftet din interesse. 

Undersøgelsen skal danne baggrund for orientering på generelforsamlingen 

Tak for dit svar! 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen hos Kronprinssegården 1 

*Skal udfyldes 

Ønsker du altan?  * 

Hvis nej, hvorfor? 

Dit svar 



} 

 kr. 80.000 - 100.000 

 kr. 100.000 - 150.000 

 kr 150.000 - 200.000 

 kr 200.000 - 250.000 

Andet: 

Max prisniveau?  * 

Umiddelbart vil de fleste sige at det kommer an på prisen. Så derfor vil det være brugbart for os at vide 
hvilket prisniveau du kan gå med til, hvis vi skal indhente priser og regne ud hvad det vil koste for den 
enkelte. Da mange allerede har franske altaner med svingdøre, kan det umiddelbart gøres billigere end 
normalt. Prisen afhænger naturligvis også af størrelsen på altanen. Ikke desto mindre ville det være 
brugbart at vide, hvilket prisniveau du max kunne gå med til. 

Kommentarer og/eller spørgsmål 

Dit svar 

Hvad er dit navn?  * 

Dit svar 

Hvad er din adresse?  * 

Dit svar 

Send 


