En rundtur i ”Lyset” på godt og ondt
Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i ”Lyset”.
Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye
ejere er gået i gang med at renovere de gamle huse i foreningen. De mange
renoveringer har i den grad løftet kvarteret, endda så meget at journalisten
Peter Olesen har medtaget vores forening i sin nyeste bog ”Mine 25 yndlingssteder i København” hvad mere kan man næsten forlange. –Og jo, det er da
også en sand fornøjelse at gå rundt i ”Lyset” og nyde de smukke nyrenoverede huse.
Men! Desværre er der en del nye ejere, som ikke helt har bemærket at vores
forening er underlagt en lokalplan ( nr. 270) fra Københavns Kommune.
Formålet med lokalplanen er at sikre bevaring af den eksisterende byggeforeningsbebyggelse, der rummer særlige kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter.
Det er herunder hensigten, at bestemmelserne vedrørende bebyggelsens ydre
fremtræden skal sikre en bevaring af såvel bebyggelsens arkitektoniske helhedsvirkning som bygningsdetaljer på det enkelte byggeforeningshus.
Formålet er desuden at afløse de hidtil gældende servitutter vedrørende anvendelse og bebyggelse med mere tidssvarende bestemmelser. ( afskrift fra
lokalplanen udskrevet af Københavns Kommune)
De følgende billeder er blot ment som en registrering af tingenes tilstand her
i ”Lyset” - så man kan bruge billederne som inspiration hvis man selv står og
skal i gang med en renovering—dog vil vi fra forskønnelsesudvalget påpege
at det er vigtigt, man overholder kommunens lokalplan der især omhandler:
Vinduer, døre, tage, trapper til hoveddøren, tilbygninger, udhæng samt stakit
ud mod sti og vej.

Gult er mange ting og det er sjovt at se, hvor forskellige husene tager sig ud afhængig af
hvilken nuance man vælger. Hvilket man også kan sige om vinduerne.
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Der var ikke mange der troede at husene kunne males
sorte, men når det gøres som her, falder det smukt ind i
helheden

Husene her ligger lige over for hinanden og giver et godt
indtryk af hvor meget de rigtige vinduer betyder for husets arkitektur

Bor man på Steenbergsvej,
skal stakitterne have en nedadvendt bue, som vist her.

Altandørene på 1. sal er mange
steder udført i strid med lokalplanen. Der må IKKE være
glas hele vejen ned, Den nederste halvdel skal være udført
som en fyldningsdør.

Renoveringen af huset her er
udført efter alle kunstens regler,
men ærgerligt at man ikke har
taget lokalplanen alvorlig. I planen står der: at tagvinduer uføres som enkeltsiddende vinduer . Ligeledes må de oprindelige
murhuller ikke ændres. Dog må
der isættes en havedør efter fjernelse af brystning, såfremt bredden af murhullet bevares. Her
sidder havedøren i 1. sals højde
ud til en terrasse?
Gad vide hvad naboerne synes
om den ?
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Tre meget forskellige indgangspartier på samme vej. De to første indgangsparter er udført
I overensstemmelse med lokalplanen der siger: Der kan opføres mindre tilbygninger på husene i
form af havestuer, karnapper, altaner, vindfang og lignende udført som let konstruktion, hovedsageligt i glas. Ikke et ord om hvordan de ser ud...Tilbygninger må IKKE opføres på facader mod vej
med mindre man har godkendelse fra Magistraten. Den sidste og tredje løsning fremstår jo særdeles indbydende og charmerende, men er altså ikke lovlig i flg. Lokalplanen.

Så let og elegant kan en carport laves

En lignende carport i en noget tungere udgave…
Lignende carporte må ikke længere opføres da
de ikke må opføres på facader mod vejen.

Ja kønt er det jo ikke. Stien mellem Carl Langesvej og Steenbergsvej. Her ville man gerne se en
1,8 meter høj hæk eller et mørkbejdset raftehegn i
samme højde—præcis som lokalplanen beskriver
det.
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Det er ganske vist udført i træ, men det er også det
eneste der stemmer overens med lokalplanen.
Stakitterne må ikke være højere end 115 cm for at
sikre det åbne og indbydende facadelook. Denne model er især et godt eksempel på, hvorfor det skal være sådan.

De er malet hvide, som de skal, men de
har slet ikke udformningen og så er det alt
for højt i forhold til lokalplanens beskrivelse. De høje stakitter skjuler jo de smukke gamle huse.

Tre fine indgangspartier i Lyset.
Men mon ikke indgangen på hjørnehuset
af Eschrichtsvej og Fengersvej tager prisen. Smukkere kan det næsten ikke gøres.

Smuk er også en solopgang over Lyset i
December
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Bor du på
Carl Langesvej og
påtænker
at opføre et
nyt stakit,
så tjek lige
dette stakit
ud først.
Stakittet er
udført til
UG plus og
er som taget ud af
lokalplanens beskrivelse.
( næstsidste hus før
Fengersvej)

Se hvor smukt gadebilledet bliver, når flere går sammen om at lave et enslydende stakit…
Ej blåt til lyst..
Blå er som bekendt mange
ting,
og hvad man
bedst kan lide er
naturligvis en
smagssag . Det
er imidlertid fint
at vores vinduer
skal være sprossede, da det giver huset sit oprindelige udseende tilbage
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Der er mange delikate detaljer at finde på huset
på Fengersvej 27. Alene husnummeret er en fornøjelse at se på ligesom nedløbsrørene, indgangspartiet og indgangen til haven. På den
modsatte gavl har man tillige overholdt lokalplanen ved at sætte den rigtige dør i ved altanen. Og
naturligvis er også stakittet udført som det skalSÅDAN.

Skulle man finde et af foreningens smukkeste huse, kommer man ikke uden om dette på Steins Pl.
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”Lysets” købmandshus er igen
kommet til ære og
værdighed takke
være en familie,
der med stor respekt for kvarterets arkitektur har
moderniseret huset fra kælder til
kvist.
Hatten af for det.

Uanset om man har
været en tur på Kalymnos i det græske
ø-hav eller man bare
er til prinsessedrømme, så kan inspiration hentes mange steder fra. Hvad man er
mest til er op til en
selv.

To gode eksempler på hvorfor Lyset er blevet løftet op i en
liga ”næsten” for sig selv.

Læg mærke til det øverste vindue som bestemt ikke er efter
forskrifterne
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Er man i tvivl om hvilken farve man skal give sit hus, er der masser af inspiration at hente, se blot
på disse to meget æstetiske udgaver der hver for sig er med til at give ”Lyset” sit unikke udtryk.

Solnedgang i ”Lyset”

På Eschrichtsvej kan man finde dette fine indgangsparti og bor man på vejen, skal stakittet se sådan ud—lige med undtagelse af den høje overligger som desværre er blevet et forstyrrende element i helhedsindtrykket.
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