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Kommentarer til 1. følgebrev til politisk høring

I tillæg til 1. følgebrev til politisk høring har jeg yderligere kommentarer.

“..Bendzvej 6, 1., 2. og 3. sal tv. har alle fået godkendt altan mod syd. Ved tilsagn til Bendzvej 3. 
sal th. vil der komme til at være 3 altaner over hinanden, 1.sal th., 2. sal th. og 3. sal th., magen til 
de andre der bor i opgangen til venstre. Æstetisk vil det også se pænest ud, hvis der er tre altaner 
over hinanden og ikke tre på den ene side af opgangen og to på den anden side.” At det ser ens ud.

O. V. Kjettinges Allé ligger i forlængelse af Bendzvej. Her ses opført altaner på 1., 2. og 3. sal, over 
hinanden, ensartet, udvendige og ved mansardtag, ud til vejen, mod syd. jf. 3 vedhæftede 
fotografier. På Bendzvej og O. V. Kjettinges Allé ses fire bygninger med lejligheder. Alle 
bygningerne er lige høje, til og med 3. sal.  Alle lejlighederne har en altan ud til vejen, mod syd.

Jeg er informeret om at jeg er den eneste på Bendzvej, der ikke har fået tilsagn til at opføre en 
udvendig altan som de andre, ud til vejen, mod syd. Alle andre der ønsker sig en altan har fået lov, 
også dem der bor på 3. sal, ligesom jeg, f.eks. mine naboer. Jeg er fuldstændig uforstående overfor 
det. Hvorfor skal jeg særbehandles med negativt fortegn? Hvorfor skal jeg diskrimineres? Hvorfor 
skal jeg behandles dårligere end alle andre? Jeg synes det er fuldstændigt urimeligt og unfair! Det 
vil være rimeligt og på sin plads, at jeg også må få lov til at opføre mit altanønske, som de andre på 
Bendzvej har fået lov til! Jeg ønsker at blive behandlet ligesom de andre.

“Jeg har observeret masser af tre etagers lejligheder som vores, med 1., 2. og 3. sals altaner uden på 
bygningen, hvor 3. sals beboerne har mansardtag og altanerne vender ud til gaden, mod syd. Det ser 
rigtig fint ud på Peter Bangs vej ved Damhussøen, Valby, på Rødovre Parkvej, Rødovre, på 
Birkmosevej, Rødovre, på Ålekistevej, Vanløse mm. Mange lejligheder har sådanne altaner, dog i 
andre kommuner, men jeg håber at vi som borgere på Frederiksberg kan få samme muligheder. 

Jeg håber at kommunen vil se positivt på ovenstående og imødekomme vores ønske.”

Med venlig hilsen

Hjorth
Bendzvej 6, 3. th.
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