Skal de kommende altaner inddækkes af glas eller tremmer?
Det er et af de spørgsmål altangruppen har diskuteret mest. Alle er enige om at der er fordele og ulemper
ved begge dele og også enige om at de nye gule huse skal have samme type inddækning. Pakhuset kan
eventuelt være anderledes, men der skal heller ikke være forskellige slags inddækning på pakhuset.
Nedenfor er argumenterne for hvert af de 2 synspunkter:

Tremmeinddækning
Tremmeinddækning ser smukt ud, og svarer til det design, som i forvejen er gennemgående for vores
ejendom, hvor de franske altaner er inddækket af tremmer. I forhold til at bevare pakhusets oprindelige
æstetiske udtryk bedst muligt vil tremmealtaner falde mest naturligt ind og bedre respektere den tidsalder,
som pakhuset stammer fra og bevare husets samlede nostalgiske udseende. Derudover vil tremmer få
altanopsætningen til at virke mindre dominerende på husfacaden.
Da det må forventes, at ikke alle lejeligheder i pakhuset vil ønske altan, vil en række lejligheder bevare
deres franske altaner med tremmer. Opsætter vi glasaltaner vil det give et uensartet udtryk med franske
tremmealtaner og glasaltaner på den samme side af huset. Samtidig vil de tre sider af pakhuset, som der
ikke sættes altaner op på, bevare de franske tremmealtaner, og glasaltaner på husets sydvestside vil
dermed komme til at stå i disharmoni med det samlede hus.
Det overordnede udtryk i kvarteret er også generelt præget af tremmeinddækkede altaner.
Tremmer skaber luft på altanerne så de ikke bliver for varme.
Tremmeinddækning skåner planter for at solen bager, hvis der opsættes presenninger.

Glasinddækning
Vi bor et sted med meget blæst, og rundt om store bebyggelser som vores opstår vindtunneler, som
forstærker blæsten. Glas vi skabe læ, og det vil betyde at altanerne kan bruges mere, end hvis vi inddækker
med tremmer.
Tidligt og sent på året vil altanerne kunne bruges når der er sol, fordi glas vi give læ og skabe et lunt
uderum.
Glasinddækning vil være mere sikkert fordi der ikke vil kunne falde ting fra altanen ud og ned på
forbipasserende.
Planter vil trives godt på en glasaltan fordi de vil være skærmet for vinden, hvilket bl.a. vil medføre mindre
udtørring.
Glas sikrer et optimalt udsyn INDE fra lejlighederne, fordi der ikke lukkes til.
Der vil ikke være støj i forbindelse med blæst, fordi glas er helt fast, tremmeinddækning vil betyde at en del
har behov for at afskærme for vinden med træinddækning, eller presenning, som kan komme til stå og
blafre, ligesom stole og borde vil kunne stå og banke i vinden.

Glasinddækning vil reducere vindpresset på dørene til lejligheden, og vil formentlig kunne reducere
varmeregningen en smule (undersøges).
Glasinddækning har et let og smukt udtryk, og fordi der ikke er behov for yderligere inddækning vil der også
blive et mere ensartet udtryk.
I vores søsterejendom ”det hvide snit” er der glasinddækning, som beboerne er meget glade for generelt.
Det er tydeligt at der er flere på altanerne end på de altaner, hvor der er tremmer. Det hvide snit har også
tremmer på de oprindelige franske altaner.

