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Det er ikke i en ønskesituation at stå i som boligorganisation. 60 % af Mjølnerparkens familieboliger
skal sælges, og vi har opfordret beboere i Mjølnerparken til at skrive sig op til en ny bolig for at flytte.
Vi er derfor glade for at opleve, at tilbuddet er
blevet vel modtaget. Godt 80 beboere har skrevet
sig op til en ny bolig i én af Bo-Vitas andre boligafdelinger. Med vores 105 midlertidige lejekontrakter
og med den naturlige fraflytning, vi almindeligvis
oplever, er vi godt på vej.
ER DE RIGTIGE BESLUTNINGER TRUFFET?
Hvis man som beboer rent faktisk ikke har lyst til at
flytte, kan det opleves som et pres og et indgreb i
ens private liv, at man bliver opfordret til at flytte.
Man kan også stille spørgsmål ved, om det er den
rigtige beslutning, der er truffet i forhold til at sælge
nogle af Mjølnerparkens boliger. Måske man bare
kunne omdanne boligerne til studie- eller ældre-/
tilgængelighedsboliger?
Ifølge loven har vi forskellige muligheder for at nedbringe antallet af familieboliger. Vi kan rive boliger
ned, vi kan fortætte eller ommærke til fx ældre- eller
studieboliger. Endelig kan vi sælge.

RÅDERUM TIL HUSRUM
Ved at vi sælger boligerne, giver det os råderum
til at hjælpe de beboere, der flytter – økonomisk,
praktisk og i form af støtte gennem Tryghedsteamet
til at komme på plads i den nye bolig og det nye
boligområde.
Det er hjælp, som gives, fordi vi i vores boligorganisation ønsker at give den støtte til vores beboere.
NY HJEMMESIDE
For at give yderligere hjælp til et nemt overblik over
renoveringen og vores fysiske helhedsplan har vi
opfrisket vores hjemmeside, mjolnerparken.dk. Vi
håber, at du på hjemmesiden kan få svar på nogle af
de spørgsmål, du måske har. Du er også velkommen
til at kontakte Tryghedsteamet eller BO-VEST.
Vi står klar til at hjælpe.
Med venlig hilsen
Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita

For Mjølnerparken er de tre første muligheder hverken juridisk, praktisk, økonomisk eller politisk mulige.
Desuden vil det stadig indebære, at nuværende
lejere skal flytte. Tilbage er frasalg.
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MJOLNERPARKEN.
DK
Se kontaktoplysninger
under ”Kontakt”, og få
oplysninger omkring
parterne i byggesagen

I menuen ”Nyheder” kan
du læse sidste nyt og se
nyhedsbreve

I menuen
”Om projektet”
kan du læse om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 10 spor i vores
fysiske helhedsplan
Sådan bliver din bolig
renoveret
Frasalg af boliger
Tagboliger
Ungdomsboliger
Handelsgaden
Kvartershus/
Beboerhus
Daginstitutioner
Området

Bo-Vita administreret af BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf. 8818 0880
Fax 8818 0881
www.bo-vest.dk
bo-vest@bo-vest.dk

I menuen
”Beboerinformation”
kan du læse om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permanent
genhusning
Midlertidig
genhusning
Hvad sker der med
min bolig?
Fremtidig husleje
Tids- og procesplan
Beboertilvalg og
-tilkøb
Få hjælp fra
Tryghedsteamet
Prøvebolig
Spørgsmål og svar

GET HELP FOR
UNDERSTANDING
FROM THE SECURITY TEAM
(TRYGHEDSTEAMET)
DALBO CAAWINAAD SI AAD U
FAHANTO
KOOXAHA AMMAANKA

Se også en

præsentation af vores
fysiske helhedsplan
som film på den nye
hjemmeside
mjolnerparken.dk

FÅ HJÆLP FRA

TRYGHEDSTEAMET

الحصول عىل مساعدة للفهم
من فريق األمن

