
Afdelingsbestyrelsen 
Afdeling 127, Runddelen I & II 

 

 
København N., den 1. juli 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. Jagtvej 101 har ikke givet lyd fra sig siden 
januar 2022, og har dermed ikke ønsket at fortsætte forhandlingerne med os. Vi holder dog alle 
muligheder åbne, også hvis Jagtvej 101 ønsker at forhandle igen. 
 
Som du sikkert har bemærket, har Jagtvej 101 nu opsat byggehegn som er placeret meget tæt 
på vores boliger. Hverken vi, i bestyrelsen, eller VIBO er blevet informeret på forhånd, og vi 
kender heller ikke planerne for det videre arbejde. Vi kan derfor desværre ikke afklare mange af 
de spørgsmål, I som beboere ligger inde med. Der vil løbende komme opdateringer, hvis der er 
nyt i sagen.  
 
Vi er desuden opmærksomme på at mange beboere er bekymrede over den korte afstand fra 
det opsatte byggehegn til deres boliger, i forhold til om brand og redning kan få adgang i tilfælde 
af det bliver nødvendigt. Vi kan kun opfordre til at man som beboer melder det til Politiet, hvis 
man føler sig utryg. 
 
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/0221.pdf  
 
Der findes også en facebook gruppe, hvor man kan blive opdateret løbende. Tag gerne kontakt 
til os, hvis du ønsker at blive medlem af gruppen. 
 
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 QR koden ud i højre side med din mobil. 
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