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København N., den 4. januar 2022 
 
 
Kære beboer, 
med denne informationsskrivelse vil vi gerne give seneste status på sagen, hvor nabo-
ejendommen Jagtvej 101 vil opføre parkeringspladser i stor-gården.  
Vi har forsøgt at forhandle os frem til en aftale med Jagtvej 101 om at leje det pågældende 
areal, men det er ikke lykkedes at nå til enighed og Jagtvej 101 har ikke ønsket at fortsætte 
forhandlingerne. Se kort over arealet på side 2. 
 
Situationen er nu således, at ejerne af Jagtvej 101 har den 23. december 2021 meddelt, at de 
fra den 17. januar 2022 går i gang med at anlægge de 10 parkeringspladser, som de har fået 
tilladelse til i december 2018, og at gynger, boldbane, belægning af fliser, cykelparkering og del 
af haver, mv. skal fjernes i den del af gården, som er Jagtvej 101’s grund.  
 
Vi kender ikke til detaljerne omkring hvordan anlægsarbejdet kommer til at foregår eller hvornår 
det præcis forventes at starte, men man må som beboer desværre forvente store uønskede 
ændringer i Stor-gårdens gårdmiljø, når arbejdet går i gang. 
Manglende kendskab til 
detaljeringsgraden skyldes at 
kommunikationen kun foregår mellem to 
advokater.  
 
Med hensyn til flere detaljer omkring 
sagen henvises til vores 
informationsskrivelse fra februar 2021, 
som findes på forsiden af hjemmesiden 
www.afd127.dk eller via dette link: 
www.afd127.dk/brev022021.pdf  
 
I bestyrelsen følger vi fortsat sagen tæt. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Afdelingsbestyrelsen 
E-mail: ab@afd127.dk 
Mobil: 5250 3853 
Hjemmeside: www.afd127.dk 
 
 
 
 
SMS-service & digital nyhedsbrev fra bestyrelsen 
Bestyrelsen har mulighed for at udsende en sms til de beboere, der er tilmeldt, 
i tilfælde af driftsforstyrrelser, fx manglende vand, el eller TV-signal. Ydermere 
udsender vi nyhedsbreve om hvad der berører sig i vores boligafdeling 6-8 
gange om året.  
Hvis du ikke har tilmeldt til dig, kan du tilmelde dig på www.afd127.dk  
Alternativt kan du scanne stregkoden ud i højre side med din mobil. 
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Kort over vores afdeling, som er markeret med rød farve.  
Nabo ejendommen Jagtvej 101 vil opføre 10 parkeringspladser her. 
 

 
 
 
 


