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Høringssvar	vedrørende	byggesag	nr.	02.34.02-P19-706-20

Tak for tilsendte materiale om mulig ombygning af ejendommen og gårdarealerne, hvor jeg bor.

 

Jeg har følgende bemærkninger til projektet, som skal inddrages ved afgivelse af byggetilladelse. En generel betragtning til bygherres
ansøgning om at etablere nye lejligheder er, at ejendommens generelle stand er meget ringe. I de år jeg har boet i ejendommen, er
der ikke vedligeholdt på ejendommen. Der er revner og huller i murværk både inde og ude. Fugt og skimmelsvamp på både for- og
bagtrapper. Bygningen er misvedligeholdt og i meget dårlig stand, og man burde prioritere at renovere ejendommen frem for at
etablere nye boliger.  

Vinduesrammer er rådne og vinduerne meget utætte i hele ejendommen, hvorfor en udskiftning af vinduer burde være af høj prioritet i
byggeprojektet.

 

Loftsrum

Loftet hvor de nye lejligheder skal etableres, benyttes i dag som depotrum. Det fremgår umiddelbart ikke af bygherres ansøgning,
hvor der etableres nye depotrum som erstatning for de nuværende depotrum. Siden 2003 har mit lejemål haft tilknyttet et depotrum,
jeg benytter.

Af den tidligere byggetilladelse til sag nr.  02.34.02-P19-43-18 er det et vilkår for tilladelsen jf. pkt. 17 Indretning, at bygherre fortsat
stiller depotrum til rådighed for eksisterende lejere.

Hvor vil bygherre etablere depotrum, når loftetagen bebygges?

 

Etablering af ekstra værelse i eksisterende lejligheder

En fin tanke at udvide eksistrende lejligheder med arealet fra bagtrappen. Dog vækker det bekymring med den høje huslejestigning,
det kan medføre at udvide lejemålene. 

Etablering af parkeringspladser i gården

Som beboer lige ovenover ejendommens eneste portadgang til gården, er jeg dagligt generet af støj fra den mekaniske portlåge.
Portlågens mekanik giver i sig selv støj, og den banker både op og i, når lågen benyttes. Støjen høres helt op til 3. salt i ejendommen
via de gamle vægge. Lågens stand er meget dårlig, og den bliver ofte repareret.

Ved etablering af 11 nye parkeringspladser i gården, vil støjen fra portlågen selvsagt øges i betragtelig grad potentielt døgnet rundt. I
det hele taget vil det tilføre en del bilstøj at hele 11 biler får adgang til den ellers fredelige og stille gård, som jeg har soveværelse ud
til.

 

Hvad vil bygherre gøre for at minimere støjen fra biler og mekanisk portlåge? Er der planen om at udskifte lågen til en mere
støjsvag og ny type portlåge?

Der nævnes ungdomsboliger i opgørelsen over antal p-pladser. Mig bekendt har vi ingen ungdomsboliger i de to ejendomme på
matriklen.

 

Nedlægning af bagtrappe

Bagtrappen i ejendommen fungerer som flugtvej og brandvej. Ved at rive bagtrappen ned og benytte arealet til udvidelse af
lejlighederne, er fortrappen eneste udvej ved brand. Fortrappen er en gammel trappe i træ.

 

Er den nuværende gamle fortrappe brandsikret som eneste flugtvej?

 



Etablering af et reelt grønt gårdmiljø har været planlagt i over et årti, og jeg med glæde se frem til, hvis denne del af byggeprojektet
bliver en realitet - dog plejer alt det at blive sparet væk fra projekterne. Det lyder flot og fint i en byggeansøgning at lægge vægt på
grønne områder og biodiversitet. Det blev også fremlagt ved bygning af baghuset, men bortset fra få m2 rullegræs fremstår gården
med grov grusbelægning og affaldsjord fra byggearbejdet. Så lige den del af projektet, tvivler jeg kraftigt på bliver en økonomisk
prioritet fra bygherres side. 

 

Med venlig hilsen

Rikke Nymann
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