
i.nr.: P19-1015-16 — Bemrkninger til ansøgning om tilladelse til at opstte altaner p Peter Bangs Vej
91-95 I Hoffmeyersvej 1-7 I Bendzvej 2-6.

11. august 2017

Byggeri og Arkitektur, Frederiksberg Kommune, har via en nabo-orienteringsskrivelse af 26. juli givet
mulighed for bemrkninger til ovennvnte ansøgning med journalnummer P19-1015-16. Vi er 3 husstande
pa Bendzvej som gerne vii benytte denne mulighed med følgende udtalelse:

Vi har som udgangspunkt intet imod opstning af altaner de beskrevne steder pa Bendzvej. Dog har vi
følgende kommentarer og indvendinger til projektet:

Altanerne i varmgalvaniseret stâl er pne og star godt til ejendommen, som er en pn rødstensbygning.
Derfor vii vi gerne sikre os, at det ikke buyer tilladt at bekIde siderne af altanerne med plader, stof eller
anden form for afdkning i varierende farver. Dette for at sikre det pne og stetiske udtryk af
ejendom men.

Skulle det vise sig at dette krav buyer tilbagevist, vii vi gerne sikre os, at det standardiseres, hvilken type
bekIdning der ma anvendes, at der kun ma anvendes en og samme type af bekIdning pg at farven p
bekIdningen altid skal vre den samme og vre rødbrun.

Ligeledes vii vi gerne sikre os at de nye altaner matcher de eksisterende altaner pa hjørnet af Bendzvej og
Hoffmeyersvej med hensyn til farve og konstruktion for at sikre et ensartet visuelt udtryk.

Paraboer my p aftanerne bør forbydes uanset ejendommens nuvrende status med hensyn til kabel-W.

Farven p underbekIdningen af altanerne er vigtig for ejendommens udtryk, da disse undersider vii kunne
ses som store flader nede fra vejen. I opIgget beskrives underbekIdningen som “en lys plade. 21mm
fiberbeton, kiasse 1”. Vi vii gerne sikre os at farven ndres fra ‘lys’ til en rødbrun farve der matcher facaden
enten ved at blande farve i betonen eller ved maling med en vejrbestandig maling.

Endelig vii vi gerne høre om der er regler for hvilket tidsrum pa dagen arbejdet ma udføres og at det kun
m udføres p hverdage?
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