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Vedr.: Sags id 17/4300 – Tagkviste Vestgrønningen 12 - Nabohøring
Vi finder indsigelsen fra beboerne Vognmandsgade 4 og 6 useriøs og udokumenteret, og den har ikke
meget med den aktuelle sag at gøre. Skrivelsen bærer desværre tydeligt præg af at være skrevet af en
person, der aldrig har været i haverne Vognmandsgade 4 og 6 samt i lejlighederne/loft på Vestgrønningen
12 og i den moderniserede lejlighed Badstuevælen 5, 2.sal.
Det kan ligeledes bemærkes, at det efter vores mening ikke tilkommer vedkommende at klage på vegne af
alle i karréen Vestgrønningen, Lillegade, Vognmandsgade og Badstuevælen, når beboerne selv er blevet
hørt og ikke har nogle indvendinger.
Enhver er velkommen til ved selvsyn at se, at der ikke bliver mere indblik fra loftet til haverne
Vognmandsgade 4 og 6, end der er nu fra lejlighederne/loft på Vestgrønningen 12. Til orientering er der
allerede 14 små vinduer i loftetagen.
I øvrigt er der allerede nu direkte indkig fra 7-8 ejendomme samt fra alle der går i Vognmandsgade til
haverne/ejendommene Vognmandsgade 4 og 6.
En indsigelse fra Vognmandsgade 4 er svær at forstå, da ejerne formentlig selv har stor glæde af 2 store 3
fags kviste samt 3 store Velux vinduer.
Det kan tilføjes, at den normale trappe i opgangen går direkte op til loftetagen Vestgrønningen 12.
Loftetagen har fra gammel tid og indtil for nyligt været indrettet til delvis beboelse med 2 pigeværelser
samt opbevaringsrum.
Enhver er også velkommen på Badstuevælen 5, 2.sal og ved selvsyn se, at det er umuligt at kigge ned i
haverne til Vognmandsgade 4 og 6.
I forbindelse med skrivelse fra Tom Adrian Petersen, Vestgrønningen 10 kan det nævnes, at kvistene
selvfølgelig vil blive udformet som normale zink kviste uden vinduer i siden, som der er masser af i den
gamle by.
Kvistene vil give et fantastisk lysindfald og fra de østvendte kviste en enestående smuk udsigt over Øresund
og en dermed forbedret boligkvalitet. Der er vel ikke noget galt i at udnytte de m2, der nu engang er til
rådighed.
Vi er også meget interesserede i at bevare den gamle by, men mener også, at der skal være plads til
forbedringer, og i øvrigt mener vi at kvistene vil klæde bygningen.
Vi håber, at I vil finde tid til at komme forbi og se, at det ikke er så slemt, som nogle prøver at gøre det til.
Med venlig hilsen
Birgitte og Geert Petersen
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