Hvor er det dejligt og VIGTIGT vi beboere kan blive hørt, når fremtidig tilbygning, set med mine øjne, ikke gavner
brugen af lejemålet.
Af udlejer, er jeg gjort bekendt med de ikke har indsigelser mod, at placere altanerne mod gården
Derfor benytter jeg muligheden for at råbe højt her.
- Til min fordel, som beboer.

Giv os udsigt mod vores egen grønne gård, fremfor genboens triste mursten...
Det giver, efter min mening, ingen mening at placere altan mod gaden - INGEN!
Jeg har boet her i lidt over 19 år.
(på 3. sal med masser af lys og skøn udsigt)
I de 19 år, har min drøm bla. været at få altan.
Men mod gaden, hvor jeg skal sidde i trafikstøj og os, hvis jeg skal benytte den?
- NEJ TAK!
Så plantegningen med altan mod gaden, hvor der er støj, trafikos og udsigt direkte ind i genboeres stuer...
Ellers tak - Det lyder som en dårlig joke.
Arkitektonisk set vil altaner mod gaden påvirke bybilledet negativt...hvis vi skal tale i kloge ord...
Omkringliggende bygninger har installeret deres altaner på gårdsiden.
Kun en enkelt opgang, har den mod gaden, på et hjørne hvor solen er hele dagen
- Se dèt giver mening.
Jeg er helt med på det er nemmest (standard), at installere altan med udgang fra opholdsrum.
Der mangler så info om, flere beboere her, har spisestue i netop det store rum mod gården.
Det vil derfor (også) vil give god mening at rykke altanen derom.
Arbejdet vil blive det samme, da udgang fra soveværelse/spisestue er af samme rummål i vinduesparti.
For os der bor fra 2. sal og op, vil altan mod gården give den luksus, at nyde solen til den går ned...
(se vedhæftet billeder, der viser udsigten mod gaden vs. mod gården)
Hvilken livskvalitet det vil give.
Udover der mod gården, vil være ro, nye flotte grønne områder OG sol!
At kunne komme hjem fra arbejde, smække benene op og trække vejret dybt ind...
....uden det er ren bilos der kommer i lungerne.
Da der i samme omfang, vil blive bygget op på bygninger mod Amagerbrogade, vil det give ekstra bonus.
Så kan vi sidde på altanen mod gården og virkelig få ro for trafik støj...
Ja undskyld mig, men det giver SÅ meget mere mening at sætte den dér, når nu arbejdet er det samme.
Det vil være en klar forbedring i mine øjne.
Jeg håber I lytter og ser meningen i at ændre på altanens placering, set med mine beboerbriller på.
Fremfor en skrivebordsansat, laver en standard beslutning, der ikke giver mening i den verden, hvor jeg bor...
Det ses tydeligt på vedhæftet billeder, hvor meget mening det giver, at placere altan mod gården.
Det er jo kun hjemmegående, der vil få gavn af de få timer, solen er mod gaden...
...og vil give en altan uden sol, for alle os beboere med 9-16 job
Og dem er vi nu altså en hel del af...
Det vil bestemt gavne størstedelen af beboerne her, at have den mod gården i stedet.
Stuelejlighederne vil også på den facon, få mere privatliv i deres kommende haver...

Håber det giver lige så meget mening for jer, som for mig, som beboer.
Jeg vil godt nok være ked af at få altan mod gaden...
Og ende med en huslejestigning, for noget der hverken giver mening eller vil blive benyttet.
- For den sags skyld.
Ifølge skyggediagrammet, der er tilføjet lokalplanen, illustreres det også fint, hvorfor det giver mening at have
altanerne om på gårdsiden.
Frem med JA-hatten og giv os altan mod gården.
Giv os (mig) en bid livskvalitet...

Giv os udsigt mod vores egen grønne gård, fremfor genboens triste mursten...
...udover det, er jeg VILD med hele projektet...
Tak for at læse mit høringssvar.
/Jeanette Warming

