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	Opsamling på borgerpanelsundersøgelse om nye retningslinjer for altaner i København
	Antal respondenter: 2.291 personer (svarprocent på 33%)
	Bor du i en ældre bygning fra før 1920?
	Hvilken etage bor du på?
	Har du altan?
	Har der altid været altan på bygningen?
	Forslag om færre altaner på gadefacader med dekorationer  Retningslinjerne for altaner foreslås ændret, så der ikke længere kan etableres altaner mod gaden på de bygninger, der har flest dekorationer.  På gadefacader med færre dekorationer foreslås de...
	Forslag om færre altaner mod gaden på bevaringsværdige bygninger  Ca 30% af alle bygninger bygget før 1960 har en høj bevaringsværdi.  Retningslinjerne for altaner foreslås ændret, så der ikke længere kan etableres altaner mod gaden på bygninger med e...
	Forslag om mindre dybe altaner mod gaden generelt  Forvaltningen anbefaler, at dybden på altaner mod gaden reduceres til maksimalt 90 cm af hensyn til oplevelsen af gaderummet og gadefacadernes arkitektur. Altaner, der er dybere end 90 cm, vil ofte op...
	Forslag om større krav til symmetri og færre huller i rankerne  "Det er vigtigt, at der ikke er huller i rankerne og altanerne er symmetrisk placeret på bygningsfacader".   Hvor enig eller uenig er du i dette udsagn?
	Forslag om færre altaner i stueetagen  Altaner i stueetagen er til glæde for beboerne i stueetagen, men gør fællesarealer mindre og kan opleves dominerende, når man opholder sig tæt på dem i en gård, særligt hvis de hænger i hovedhøjde.  Retnings...
	Forslag om færre altaner på 1. sal af hensyn til stuelejligheder  Retningslinjerne foreslås ændret så altaner på 1. sal kun kan tillades, hvis stuelejligheden nedenunder etablerer en fransk altan eller trappe til terræn.  Forslaget vil beskytte de...
	Baggrundsdata på respondenterne
	Hvad er dit køn?
	Angiv din boligform:
	Hvor mange personer bor i alt på adressen?(inklusiv fx delebørn der ikke har folkeregister på adressen)
	Hvor mange børn bor der på adressen? (personer under 15 år)
	Har husstanden egen bil?:
	Hvad er din højeste gennemførte uddannelse?
	Hvad er din beskæftigelse?
	Hvad er din årlige indkomst før skat?

