
Til ejere af matrikler på Skovparken - vedr. støjmur. Skovparken A/S 

Hej alle sammen 

Jeg kontakter jer på denne måde, da jeg synes, at det har været svært at trænge igennem muren af 
"tovholdere". 

Jeg måtte for år tilbage overtage hele Horup Skovparken AJS, som på daværende tidspunkt var stærkt 
nødlidende. 

Som i ved, ser regnskaberne ikke for godt ud, og det kommer de nok aldrig til, men trods dette er det 
dog lykkedes at komme rimeligt i mål med byggeriet af jeres ejendomme. 

Vores reelt eneste hængeparti er støjmuren, som i ved, at jeg har brugt ganske store ressourcer på at 

undgå opførelsen af. 

Jeg havde en oplevelse af, at dette var efter et gensidigt ønske, men jeg må ærligt erkende, at jeg 
efterhånden er kommet i tvivl herom. 

Jeg har personligt ofret anseelige midler på at undgå støjmuren, midler der både i tid og direkte 
omkostninger overstiger de reelle omkostninger ved en opførelse af støjmuren. 

Som i sikkert også ved har ABENA AJS anlagt sag mod både selskaberne Horup Skovparken AJS, 

Horup Skovparken 42 ApS, Aabenraa Kommune, jer som ejere af ejendomme i området og 
grundejerfareningen. 

Sagerne mod jer og grundejerforeningen er farligt ved, at i har accepteret at skulle opføre muren. 

Sagen mod kommunen er hævet af ABENA. 

Vi mener med sikkerhed også, at sagerne mod selskaberne Horup Skovparken AJS og Horup 
Skovparken 42 ApS vil blive hævet af ABENA AJS uden yderligere. 

Sagen anlagt af ABENA er dog ikke et led i forholdet mellem jer og Horup Skovparken AJS. 

Der har været nogle forhandlinger mellem nogle af jeres talsmænd og mig, men desværre er vi aldrig 
nået særlig langt. 

Det er ikke nemt at forhandle noget, når forhandlingerne bliver ført på et personligt plan med og 
manglede tillid og dels trusler om "shitstorm" mv. 
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Bilag 2
Tilbud til alle beboerne trods deres trusler om "shitstorm"

Nina
Linje  










