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Hej 
 
Jeg skriver på vegne af følgende 3 boligforeninger med tilhørende kontaktpersoner: 
 
A/B Ågaarden, Falkoner Alle 120-122 - Birgitte Fogelstrøm, Falkoner Alle 122, 2. tv. 
 
A/B Falkoner Alle 124 - Katrine Gajhede, Falkoner Alle 124 st. th. 
 
EF Falkoner Alle 126 - Jeppe Toftgaard Nielsen, Falkoner Alle 126 st. tv. (undertegnede) 
 
Til åbent-hus arrangementet fik jeg fortalt af de tilstedeværende aktører i forbindelse med byggeprojektet på Falkoner Allé 128, at vi 
kunne anmode om medindflydelse ift. udformningen af det fremtidige byggeprojekt og især projekteringen af det fremtidige gårdareal. 
Dette gøres med henblik på, at få udformet et gårdareal, som fremadrettet kan skabe et grundlag for et godt naboskab mellem de 

eksisterende foreninger og de fremtidige beboere i nr. 128. Det er et mål for de 3 eksisterende foreninger, som jeg skriver på vegne af, at 
vi i fremtiden kan åbne vores gårde mod syd samt få renoveret vores gårdarealer og dermed få lavet ét stort fælles gårdareal. 
 
Her er lidt baggrundsinformation for de 3 eksisterende foreninger: 
 
Vi er 3 foreninger, som har sammenlagt vores gårdarealer. I den tid, hvor gårdene har været sammenlagt har vi i foreningerne haft et 
ønske om et mere harmonisk og varmt gårdmiljø. Foreningerne, i fælleskab, har flere arrangementer i løbet af året, hvor vi blandt andet 
fejrer skt. Hans, juletræstænding, fælles gårddage mm. I vores 3 foreninger har vi således et socialt årshjul, som de nye beboere ville 
kunne blive en del af.  
 
I forbindelse med nybyggeriet ved Falkoner Alle 128, ser vi en oplagt mulighed for, at få skabt nogle gode fysiske rammer for et unikt 
gårdmiljø, som fremadrettet kan biddrage til de nuværende (nr. 120-126) samt fremtidige beboeres (nr. 128) brug af gårdarealet samt 
styrke relationen mellem beboerne. 
 
Mvh. 
Jeppe Toftgaard Nielsen  
Falkoner Allé 126 st. tv. 
60 66 77 85 
 
 




