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Ang. ansøgning om tilladelse til montering af altan, Frederiksberg alle 44 1. sal, matr. Nr. 75 d Fre-
deriksberg.
_____________________________________________________________________________
I forlængelse af ansøgning af 30-08-2016 fremsendes hermed kommentarer til indsigelser.

Hjørnetrappen ind til butikslokalet  i stuen har efter de gamle tegninger altid haft den udformning 
med de runde hjørner, som den har i dag. Det er derfor meget oplagt at lade altanen på hjørnet følge 
denne udformning.

Alle de grønne gardinkarnapper på ejendommen bevares. Det er kun båndet med de noget umotive-
rede og nye betonfliser, der er monteret under vinduet, der fjernes, for at der kan etableres en dobbelt 
glasdør. De to foto af hjørnet med og uden altanen giver et meget tydeligt billede af, hvor smukt det 
er, at den nye altan binder de to karnapper mod Frederiksberg allé og Myntersvej sammen rundt om 
hjørnet i stedet for at blive brudt af den lille række af betonfliser.

Der er ikke mere indblik/indkig fra den nye altan end der er i dag fra det store vindue. 
Endvidere: Ingen vil stille sig op på en altan og kigge bevidst direkte ind i en modstående lejlighed. 
Alle og enhver vil jo kunne se den person, der gør det. 
Det kan man derimod gøre, fra et vindue, hvor ingen kan se den person, der står og kigger.
Endvidere står der et træ i forhaven lige ud for den lejlighed, der er bange for indblik. Træet dækker 
effektivt for alle lejlighedens vinduer, så om sommeren, når der er blade på træet, er der absolut ikke 
nogen indbliksmuligheder, og om vinteren vil man ikke opholde sig på altanen. 
Afslutningsvis skal det nævnes, at ejendommen, hvorpå altanen skal monteres, ligger længere ud 
mod Frederiksberg Allé (fortovet er smallere) således at man fra altanen vil kigge op ad Frederiks-
berg Allé og ikke ind i ejendommen på den anden side af Mynstersvej.

Det er ikke fremmed med altaner for ejendommen. Der har som tidligere nævnt været mange altaner 
mod Frederiksberg alle og Myntersvej. Disse blev dog nedlagt i 1970’erne.

Med venlig hilsen Jakob Rasmussen
Bilag 
Foto Hjørnet af ejendommen uden altan

Hjørnet af ejendommen med altan.
Udsyn fra et af lejlighedens fjerneste vinduer over mod den modståen-
de lejlighed, hvor man kan se trækronen, der dækker for vinduerne.


