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Mjølnerparken skal renoveres, og med regeringens 
vedtagelse af ghettoplanen skal vi også sælge 60 % 
af familieboligerne. 

Derfor får du tilbud om at flytte nu. 

Hvis du i dag har en permanent lejekontrakt i Mjøl-
nerparken, tilbydes du permanent genhusning i en 
af Bo-Vitas andre boligafdelinger i København.

Skriv dig op allerede nu. Så bliver du blandt de før-
ste, der får tilbudt en ledig bolig i det boligområde, 

du gerne vil bo i. Ved at du allerede skriver dig op 
nu, bliver der også mere tid til at hjælpe dig.

Læs mere på bagsiden om hvordan du kan få hjælp 
til at flytte. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Bo-Vita

  RENOVERING og 

 UDVIKLING

  af MJØLNERPARKEN



Har du i dag en permanent lejekontrakt i Mjølnerparken? Så kan du skrive dig op til en ny bolig i én af Bo-Vitas 
boligafdelinger i København ved at kontakte: 

1. Boliggruppen i BO-VEST, der administrerer udlejningen af Bo-Vitas boliger, på tlf. 8818 0880 eller  
e-mail mjolnerparken@bo-vest.dk

2. Tryghedskonsulent Søren Wiborg på tlf. 6190 0537, e-mail: sor@bo-vest.dk 
3. Tryghedskonsulent Torben Randrup på tlf. 6190 0533, e-mail: tra@bo-vest.dk 
4. Tryghedschef Eskild Dahl Pedersen på tlf. 2020 4700, e-mail edp@bo-vest.dk 

Hvis du skriver dig op som den første, er du også den første, der får tilbud om en bolig i det boligområde, du 
godt kunne tænke dig at bo i. Når vi ved, hvilke boliger, der skal sælges, vil beboerne i disse boliger få 
førsteprioritet.

Det at flytte er meget mere end at finde en ny bolig. Det er også et nyt boligområde, og der er mange praktiske 
overvejelser i forbindelse med en flytning. Helt overordnet får du hjælp til/skal du vide:

• Du betaler kun husleje, indtil du flytter, altså til din fraflytningsdato.
• Du får betalt din flytning, låner flyttekasser og kan evt. få hjælp til at pakke ned.
• Du får rimelig økonomisk hjælp til dækning af rammerne for og justering af dit indbo, så det passer til din nye 

bolig (fx møblement, gardiner, gulvbelægning og opsætning af lamper).
• Du kan få hjælp til at tage kontakt til det offentlige, fx angående boligstøtte/-ydelse, Udbetaling Danmark m.v.
• Du kan få hjælp til at flytte telefon/internet.
• Du kan få hjælp til at finde ny skole/daginstitution.
• Du kan få hjælp til at etablere kontakt til dit nye ejendomskontor/din nye afdelingsbestyrelse.

Med hensyn til dit indskud er der tre ting, du skal vide:

   1. Dit nuværende indskud fra Mjølnerparken kan overføres til din nye bolig. 
       Du skal kun betale, hvis der er en forskel – altså hvis indskuddet i din nye bolig er højere end i din nuværende 
       bolig.
   2. Hvis du har indskudslån eller udlæg, betales det automatisk tilbage ved fraflytningsopgørelsen.
   3. Du kan få et rentefrit lån til dit nye indskud, der skal afdrages inden for maks. ti år.

VIL DU 
FLYTTE NU?

KONTAKT ...

VI HJÆLPER DIG MED AT FLYTTE ...

Bo-Vita administreret af BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf. 8818 0880
www.bo-vest.dk

FÅ HJÆLP TIL FORSTÅELSE
FRA TRYGHEDSTEAMET


