Kære alle Kongens Vænge-beboere
Endelig er det igen blevet sæson for det lune liv udendøre. Derfor vil vi genopfriske vores alle sammens

Regler om livet på altanen:
Altankasser
Man må meget gerne sætte altankasser op. Man skal blot huske at bruge altankassebeslag i aluminium eller
plastik, da jernbeslag kan ødelægge altanens rækværker med rust. Aluminiumsbeslag kan købes på
ejendomskontoret i kælderen på Stradellasvej 2. Hvis man bruger plastikbeslag, skal de være af plastik hele
vejen igennem. Man må altså ikke bruge jernbeslag – heller ikke selvom de er belagt med plastik.
Rengøring
Når altanens rækværk og gulv trænger til at blive gjort rent, skal det gøres med vand, og eventuelt mild
sæbe – endelig ikke salmiak som fx Ajax eller universalrengøring.
Skader i belægning eller rækværk
Hvis der opstår skader i gulvbelægningen eller rækværket på altanen, skal man straks henvende sig til
ejendomskontoret i kælderen Stradellasvej 2 i åbningstiden.
Duer
Vi er til tider plaget af duer, som elsker at sidde på vores altaner, og som også gerne vil bygge reder på
dem. For at undgå det, er det vigtigt at altanerne holdes rene, og opmagasinering af møbler, flyttekasser
osv. må ikke finde sted på altanerne. Man må ikke fodre duer eller andre dyr på altanen og heller ikke kaste
fx brødkrummer udover altankanten. Det er nemmere at forebygge en dueplage end at slippe af med den
igen – derfor er det vigtigt, at alle overholder disse regler.
Grill
Man må meget gerne grille på fliseområdet ved pergoalen mellem Stradellas- og Tartinisvej, men det er
forbudt at grille på altanerne. Her er hverken kul- eller gasgrill tilladt.
Larm
Som alle andre steder i foreningen gælder foreningens vedtægter og husregler også på altanen. Der skal
tages hensyn til naboer, overboer, genboer og underboer. Tænk over ikke at støje så meget, at det generer
andre.
Pas på altandøren ikke slås skæv
Det er dejligt med åbne altandøre og vinduer i sommervarmen. Husk blot at låse håndtaget på din altandør,
så den ikke banker ind i altanen og slås skæv, hvis der kommer et vindstød.
I håb om at alle får en dejlig sommer – på og uden for altanen.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

