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Spørgemøder
Lejerbo inviterer alle beboere til 
spørgemøder, hvor den fysiske 

helhedsplan vil blive gennemgået.

Gård 1 lørdag d. 6. juni kl. 10-12 
Osramhuset, Valhalsgade 4

Gård 2 lørdag d. 6. juni kl. 13-15 
Osramhuset, Valhalsgade 4 

Gård 3 søndag d. 7. juni kl. 10-12 
Fælleshuset, Mjølnerparken

Gård 4 søndag d. 7. juni kl. 13-15 
Fælleshuset, Mjølnerparken
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D. 14. juni 2015 skal du stemme om den fysiske 

helhedsplan. Det er en dag vi har ventet længe på. 

Den fysiske helhedsplan er et resultat af et godt 

samarbejde med mange beboere. Der er gennemført 

interviews, afholdt mange møder og  studieture. 

Det er en ambitiøs plan, hvor det er lykkedes at

få rigtig mange ting med. Planen indeholder ren-

overing af boliger, nye boliger, et nyt kvarterhus, 

forbedrede udearealer og meget mere. De store 

ambitioner betyder, at vi kan få støtte i millionklassen. 

Københavns Kommune, Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter og Landsbyggefonden har valgt at 

støtte projektet. Støtten gives på betingelse af, at 

det er den samlede plan, der bliver vedtaget.

Huslejen vil stige – det kommer vi ikke uden om. 

Men den økonomiske støtte betyder, at husleje-

stigningen kan holdes nede.

I hæftet her kan du se, hvad der skal laves, hvis 

beboerne stemmer ja til helhedsplanen. Du kan se, 

hvad det vil koste og hvordan Lejerbo vil håndtere 

genhusningen i byggeperioden. 

Store forandringer og huslejestigninger vil for nogle 

være utrygt. Det er vigtigt for os, at slå fast, at den 

fysiske helhedsplan skal være en forbedring for 

beboerne i Mjølnerparken. Det betyder også, at in-

gen bliver smidt ud, og at Mjølnerparken stadig skal 

være et af de billigste steder at bo på Nørrebro.

Kom til spørgemøde eller møde op i prøveboligen, 

hvis du vil høre mere om projektet.

Brug din stemme – det er beboerne som afgør om 

det skal blive til noget.

God læselyst

Afdelingsbestyrelsen, Lejerbo København og

Byggeudvalget

Forord

Kort over fremtidens Mjølnerparken

Åbent hus i prøveboligen



Renovering er nødvendig
•  Badeværelserne har byggeskader

•  Køkkenerne trænger til at blive udskiftet.

•  Vinduerne er slidte og utætte

•  Mange beboere oplever, at Mjølnerparken kan 

være utryg

•  Byen har udviklet sig rundt om Mjølnerparken.  

Det kan vi bruge til at gøre Mjølnerparken til et endnu 

bedre sted at bo

Hvorfor skal beslutningen 
om den fysiske helhedsplan 
gennemføres nu? 

•  Netop nu er der en sjælden mulighed for at få

økonomisk støtte til at renovere Mjølnerparken

•  Københavns Kommune, Ministeriet for By, Bolig

og Landdistrikter og Landsbyggefonden har valgt at 

støtte helhedsplanen med millionbeløb. Det betyder, at 

renoveringen af Mjølnerparken bliver billigere for bebo-

erne og huslejestigning kan mindskes

•  Den økonomiske støtte er givet under forudsætning

af, at beboerne stemmer ja til den samlede helhedsplan. 

Derfor skal beboerne stemme nu

Hvorfor skal Mjølnerparken 
have en fysisk helhedsplan?

Afstemningstema
•  Beboerne i Mjølnerparken skal tage stilling til om

den fysiske helhedsplan skal gennemføres

•  Der kan stemmes JA eller NEJ til forslaget

På stemmedagen
•  Søndag d. 14. juni 2015 kl. 15 – 18 i Mødestedet,

Hothers Plads 2

•  Afstemningen vil foregå skrifteligt og anonymt

•  2 stemmesedler pr. bolig

•  Stemmesedlerne uddeles ved fremmøde og 

afl everes med det samme i Mødestedet

•  Husk at medbringe billede legitimation og 

sygesikringskort

Brevstemme
•  Kan du ikke møde op d.14. juni 2015, kan du

brevstemme

•  Det foregår d. 8-12. juni 2015 ml. kl. 15-18 i 

Prøveboligen, Mjølnerparken 22 st.tv.

•  Husk at medbringe billede legitimation og 

sygesikringskort

Resultat
•  Beslutningen træffes ved simpelt flertal. Dvs. hvis

der er flest, der stemmer ja, vil helhedsplanen blive 

gennemført. Hvis der er flest der stemmer nej, bliver 

helhedsplanen ikke til noget. Hvis der er lige mange 

stemmer, bortfalder forslaget

•  Et stemmeudvalg bestående af en medarbejder fra

Lejerbo, en repræsentant fra afdelingsbestyrelsen 

og 3 tilfældigt valgt beboer vil stå for optælling af 

stemmer

Hvad skal vi stemme om 
og hvordan vil det foregå?

54

Somali

Dadka degena xaafada waa in ay codkooda haa iyo mayaba u bixiyaan fysiske helhedsplan 14.jun 

2015. doorashadana waa qoraal aadan ku qorey qofka aad tahay.

Arabisk

Somali

Maxay tahay sababta Mjølnerparken loo dayactirayo?

Giryaha aya si qalad ah loo dhisey iyo ayagoo gaboobey, dad ka mid ahna deegaanka ayaa ka qaba 

kalsooni la`aan iyo baqitaan.

Arabisk

Boliger og opgange trænger til renovering

Afstemning d. 14. juni 2015

Beboere har været med til at drømme om hvad der skal ske
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Hvad er med i 
den fysiske helhedsplan?

Hvis beboerne i Mjølnerparken stemmer ja til den 

fysiske helhedsplan vil følgende primære arbejde 

blive lavet.

Bedre boliger
•  Nye køkkener

•  Nye badeværelser 

•  Nye vinduer

•  Ny ventilation

•  Nye tagboliger på 4-5 værelser og nye ungdomsboliger 

•  Indretning af handicapboliger 

Mere tryghed
•  Gårde renoveres og lukkes af med 2 porte med lås

•  Hver opgang får en indgang fra gaden og fra gården

•  Opgangene renoveres 

•  Klubber i kældre fl yttes til det nye kvarterhus

•  Vaskerier rykker op i stueetagen

•  Kældrene opdeles i mindre enheder og sikres 

mod oversvømmelse

Bedre sammenhæng 
med Nørrebro
•  Nyt og større kvarterhus

•  Stuelejlighederne mod Mimersparken omdannes 

til butikker

•  Vejforløb ændres så biler kan sive gennem området 

på de bløde trafi kanters præmisser

•  Brandveje bliver boliggader med fortove, cykelstier 

og  parkeringspladser

•  Stuelejlighederne i opgang 40, 42, 44, 66, 68, 70

omdannes til daginstitution
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Fokusgrupper
Hvis der stemmes Ja vil alle beboere blive inviteret til 

at deltage i fokusgrupper. Her kan beboerne være med 

til at bestemme dele af projektet. f.eks. valg af fl iser 

og farver til køkkenlåger. Det vil være byggeudvalget, 

som træffer de endelige beslutninger for projektet. 

Arabisk

Waa maxay qorshaha fysiske helhedsplan?

Qaorsha waa in la badelo jikooyinka,musqulaha iyo dariishadaha guryaha oo idil.waxaa kale oo la 

dayactirayaa irdaha (opgang),kala xirka kaylada, guriga cusub ee xafladaha,bedelaada jidadka laga 

soo galo xaafada.ka dib doorashadana waxaa leydinku casumi doonaa in aad ka mid noqon karto 

kooxda fiirada gaarka ah.

Boliger renoveres med bl.a køkken og badeværelser

Mere tryghed 

Mjølnerparken får bedre sammenhæng med Nørrebro

Somali
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Køkken og badeværelse i 
prøveboligen
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Besøg prøveboligen og se hvordan 
køkken og bad kan komme til at se ud.

Prøveboligen er åben hver torsdag 
kl. 15-17 og i perioden 8-12. juni kl. 
15-18

Mange beboere har allerede besøgt 
prøveboligen og givet kommentarer til 
indretningen. Det vil blive taget med i 
det videre arbejde

Det nye køkken i prøveboligen

Det nye badeværelse i prøveboligen



Hvad koster 
renoveringen?

Københavns Kommune, Ministeriet for By, Bolig og 

Landdistrikter og Landsbyggefonden støtter den 

fysiske helhedsplan med store million beløb. På den måde 

kan vi holde huslejestigningen nede. 

Renovering vil give en huslejestigning på ca. 83 kr. pr. m² 

årligt for alle boliger. Det svarer til: 

 

 

 

  Den fysiske helhedsplan                    Kollektiv råderet500-800 kr.

Hvordan får jeg 
en bedre bolig 

og mere tryghed?

500-800 kr.

For den samme pris får 
jeg altså meget mere med 
den fysiske helhedsplan

Bedre og trygge gader

Nyt badeværelse

Nyt køkken

Nyt Kvaterhus

Trygge kældre

Trygge kældre

Renoverede opgange
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Arabisk

Somali

Maxuu noqonayaa qiimaha dayactirka?

Dayactirku wuu keeni doonaa kor u kicida kirada guryaha.ayadoo laga heley taageero doowlada iyo 

kumunahaba waxay cawintey in uu kirada noqoto in lagu kordhiyo 83kr.pr.m2.sanadiiba. taas uu 

macdaheeda yahay inta u dhaxeysa 530-755 krbishiiba.

(prisniveau aug. 2015) 

Der vil være en forventet varmebesparelse på 

ca. 70-100 kr. pr. måned afhængig af individuelt 

forbrug. 

Det betyder, at en lejlighed på 80 m2, som i dag 

koster 5.792 kr. pr. måned efter renoveringen vil 

koste 6.348 kr. pr. måned. derudover fratrækkes 

en varmebesvarelse på ml. 70-100 kr.

Hvis du i dag modtager boligstøtte, vil 
din boligstøtte blive korrigeret ift. den 
fremtidige husleje.

        ,        
              

 83                         530 755 
 .  

Boligstørrelse  værelse og m²                   Huslejestigning   Ny leje (uden vand, el og varme) 
          efter renovering (2015 priser)

1 vær. Ungdomsbolig 30 m²  207 kr.    2.329 kr.

2 vær. Ungdomsbolig 40 m²        277 kr.    3.105 kr.

2 vær. 70 m²          484 kr.    5.682 kr.

3 vær. 80 m²           556 kr.    6.348 kr.

3 vær. 90 m²    623 kr.    7.105 kr.

4 vær. 105 m²           726 kr.    8.131 kr.



Hvordan skal 
jeg genhuses?

Alle beboere vil løbende blive genhuset i en periode 

på ca. 2-3 måneder. Før byggeriet går i gang, vil alle 

beboere få et personligt møde, hvor beboeren og Lejerbo 

sammen afklarer ønsker og muligheder for genhusningen. 

Læs her, hvad der skal ske med din bolig og hvordan 

du skal genhuses.

Der bliver to former for genhusning

Midlertidig genhusning
Midlertidig genhusning betyder, at du i en periode på 

ca. 2-3 måneder skal bo i en anden bolig svarende til 

den du bor i nu. Den vil ligge i Mjølnerparken eller et 

andet sted i Københavns Kommune. 

Du skal ikke betale indskud i den midlertidige bolig, 

og huslejen er uændret. 

Inden du bliver genhuset, vil Lejerbo lave et flyttesyn 

i din oprindelige lejlighed for at dokumentere 

lejlighedens stand.

Permanent genhusning
Permanent genhusning betyder, at du permanent skal 

flytte til en anden lejlighed

Lejerbo flytter dit indskud fra den gamle lejlighed over 

i den nye. Er der en difference skal den betales eller 

udbetales.

  

  

 

Hvad sker der med min bolig?

1.  Find din gård

2.  Find din opgang

3.  Find din etage

4.  Find din lejlighed th eller tv

5.  Se farve og læs hvad der skal ske med din bolig
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Du kan komme med ønsker om, hvilken størrelse bolig 

og hvilken afdeling du kunne tænke dig at flytte til. 

Lejerbo stiller ingen garanti for at ønsket kan indfries.

Lejerbo betaler alle dokumenterede fl ytteomkostninger 

op til 5.000 kr.

Arabisk

Somali

Dajinta guryaha

inta aan labilaabina waxaa shir gaar ah yeelanaya reer kasta oo ka mid ah dadka degen xaafada iyo 

Lejerbo si aad u wada qorsheysan codsigiina guryaha ku meel gaarka ah. Marka dhismaha bilaaban-

ayana dadka oo dhan waa la rari doonaa mudo 2-3 bilood.

Sådan finder du ud af hvad der skal ske med din bolig

 
 

Min lejlighed renoveres men ændrer ikke størrelse 
– hvad sker der med mig?

Min lejlighed bliver større eller mindre 
– hvad sker der med mig?

Min lejlighed skal nedlægges 
– hvad sker der med mig?
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Min lejlighed renoveres men 
ændrer ikke størrelse – hvad 
sker der med mig?
•  Du vender tilbage til en nyrenoveret lejlighed efter

en midlertidig genhusning

•  Du skal fortsætte med at betale din nuværende

husleje, mens du er midlertidigt genhuset

•  Hvis du ønsker at f lytte til en anden lejlighed i 

Mjølnerparken end din oprindelige, vil dette først 

blive muligt, når hele renoveringen er afsluttet. 

Flytning til en anden lejlighed skal ske på baggrund 

af den interne venteliste

Min lejlighed bliver større eller 
mindre – hvad sker der med mig?
•  Bor du i en lejlighed der ændrer størrelse, kan du

selv vælge om du efter renoveringen vil flytte tilbage til 

lejligheden eller om du straks vil permanent genhuses i 

en anden lejlighed

•  Ønsker du at flytte tilbage til din oprindelige 

lejlighed vil du blive midlertidigt genhuset under 

renoveringen

•  Ønsker du ikke at flytte tilbage til din oprindelige 

lejlighed vil du blive tilbudt en anden lejlighed 

svarende til den lejlighed du bor i nu 

Min lejlighed skal nedlægges 
– hvad sker der med mig?
Jeg bor på 4. sal i en lejlighed der skal nedlægges

•  Du vil blive permanent genhuset

•  Som 4. salsbeboer har du sammen med din nabo første

ret til at ønske at flytte ind i en af de nye lejligheder 

på  4. sal. Kommer der flere ønsker end der er 

lejligheder, vil dem med højeste anciennitet blive 

tilbudt lejlighederne først

 

 

 

 

 
 

 
 

•  Flytter du tilbage til en 4. sals lejlighed efter 

renoveringen skal du betale differencen fra dit indskud 

i din gamle lejlighed og det nye indskud i den nye 

lejlighed

•  Ønsker du ikke at flytte tilbage i en 4. sals lejlighed, 

vil du få tilbudt en lejlighed, der svarer til den du bor i nu 

•  Du kan komme med ønsker om, hvilken størrelse

bolig og hvilken afdeling du kunne tænke dig at flytte til. 

Lejerbo stiller ingen garanti for at ønsket kan indfries

•  Der skal ikke laves flyttesyn i de lejligheder der skal

nedlægges

Jeg bor i en stuelejlighed der skal nedlægges

•  Du vil blive permanent genhuset 

•  Du vil blive tilbudt en lejlighed, der svarer til den du

har i dag

•  Du kan komme med ønsker om, hvilken størrelse

bolig og hvilken afdeling du kunne tænke dig at flytte til. 

Lejerbo stiller ingen garanti for at ønsket kan indfries

•  Der skal ikke laves flyttesyn i de lejligheder der 

skal nedlægges

Renovering giver mulighed for 
at flytte til en anden lejlighed i 
Mjølnerparken
Med mindre der ovenfor er beskrevet særlige forhold, 

som giver dig fortrinsret til at vælge en anden lejlighed 

end den du bor i nu, vil afdelingens interne venteliste 

være gældende til fordelingen af overskydende 

lejligheder. 
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Lejerbo forventer, at byggeriet vil starte om ca. et 

år og vare ca. fire år. Det vil ske i etaper, og alle 

beboere får direkte personlig besked i god tid, inden 

byggeriet går i gang.

 

Hvornår går byggeriet i 
gang og hvor kan jeg få 
mere af vide?

www. Mjolnerparken.dk  
På hjemmesiden www. Mjolnerparken.dk kan du 

fi nde deltaljer om projektet.

Facebook
Følg med i processen på Mjølnerparkens facebook 

side www.facebook.com/mjolnerparkennorrebro  

^
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Arabisk

Hadii aad wax su´aalo ah aad qabto waxaad cawimaad ka helaysa shirarka  xaafada loo qaban doono,in 

aad timaado guriga tijabada, bogainternetka iyo facebook.

Somali

Goorma ayuu dhismaha bilabanaya?

Dhismuhu wuxu bilabanaya 1sano  kadib wuxuuna socon doona mudo lagu qiyaasay 4 sanadood.waqti 

fiicana waxaad heliysan khabaar ku saabsan marxalada dhismaha inta aan la guda galin.

Har du spørgsmål til indholdet i den fysiske 

helhedsplan, din bolig, din fremtidige husleje eller 

genhusning. Så kan du få hjælp på flere måder. 

Informationscafé 
i prøveboligen
D. 8-12. juni 2015 ml. kl. 15-18 kan du få svar på 

spørgsmål i prøveboligen, Mjølnerparken 22 st.tv. 
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