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Kommentarer til Arne Fribos brev

I tillæg til Arne Fribos skrivelse har jeg en række yderligere kommentarer.

Jeg ønsker en altan ud til Bendzvej, da det er favoritsiden. Det er mod stik syd. Her er stille og 
ugenert. Her færdes kun os få, der bor på vejen. Der er mindst luftforurening fra bilerne på Peter 
Bangs vej, som er en stor befærdet vej. En altan mod Bendzvej vil give væsentlig forbedret 
livskvalitet ved at kunne opholde sig ude i det fri, få frisk luft og sol og lys på kroppen. 
Grundlæggende faktorer for at kunne opretholde sin sundhed og forebygge somatiske og psykiske 
sygdomme, forsaget af ikke at være ude og at få for lidt lys og sol i hverdagen. Også derfor er det så 
vigtigt for os at få lov til at opføre altanerne mod syd, mod Bendzvej og Hoffmeyersvej. 

Rent personligt er der mere på spil for mig. Min skæbne er desværre at jeg er ramt af en kronisk 
sygdom, og derfor har jeg et større behov for lys og sol for at kunne trives rimeligt og passe mit 
arbejde. Jeg har ikke mulighed for at opholde mig i gården eller en af Frederiksbergs mange dejlige 
parker. Derfor opholder jeg mig altid indendørs. Jeg håber på forståelse for min situation og særlige 
behov. At få lov til at kunne opføre en altan mod syd, vil betyde en verden til forskel for mig, og jeg 
vil komme til at trives bedre med mine sygdomssymptomer pga. den øgede tilgang af lys og sol. 
Det er min eneste mulighed for at komme ud. Det vil også blive lysere indenfor, da der vil komme 
mere lys ind gennem altandøren end det nuværende lille vindue. Os der bor ud for mansardtag på 3. 
sal har mindre vinduespartier end de resterende lejligheder, og vi vil derfor drage endnu større gavn 
af en altan, pga. af det lille lysindfald.

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. 

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.
2000 Frederiksberg


