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Som du måske har hørt, har Folketinget vedtaget en 
lov, der tvinger os til at reducere antallet af familie-
boliger i Mjølnerparken med 60 %.

Det er på alle måder en svær situation. Vi har ikke 
mulighed for at rive ned, fortætte eller omdanne til 
flere ældre- og ungdomsboliger. Bo-Vita og Køben-
havns Kommune har derfor afgjort, at den eneste 
mulighed for at opfylde lovens krav er ved at frasæl-
ge minimum 221 familieboliger. 

Det er derfor besluttet at sælge gård 2 og 3, 
Mjølnerparken nr. 20-70.

De første opgange skal fraflyttes i sommeren 2020 
og herefter en opgang/blok ad gangen de næste to 
år. I sommeren 2022 skal gård 2 og 3 være endelig 
fraflyttet, renoveret og solgt. 

Herefter fortsætter renoveringen af gård 1 og 4, 
som ikke bliver solgt, men som fortsat vil være 
almene udlejningsboliger. Imens der renoveres, skal 
beboerne i gård 1 og 4 stadig midlertidigt genhuses, 
som vedtaget i vores fysiske helhedsplan i juni 2015.

I Bo-Vita ønsker vi at give den bedste støtte til vores 
beboere i denne situation. Det betyder, for det før-
ste, at vi stadig opfordrer alle beboere i Mjølnerpar-
ken til at skrive sig op til en ny bolig. På den måde 
er der mest tid, til at finde den bedste løsning. 

Til at hjælpe dig i processen med at søge bolig, vil 
du hver tirsdag fra den 4. juni have mulighed for at 
mødes og tale med en udlejningsmedarbejder fra 
BO-VEST på ejendomskontoret på Hothers Plads. 
Her kan du få hjælp til at skrive dig op til en bolig 
og få svar på spørgsmål omkring fx genhusning, 
husleje, indskud, økonomisk tilskud m.m. Læs mere 
på mjolnerparken.dk. 

Derudover hjælper Bo-Vita dig med at flytte, hvis du 
i dag har en permanent lejekontrakt.   
•   Du får betalt din flytning, låner flyttekasser og 
     kan evt. få hjælp til at pakke ned.
•   Du skal kun betale husleje, til den dag du flytter, 
     din fraflytningsdato.
•   Du får rimelig økonomisk hjælp til indbo, så det 
     passer til din nye bolig. Se på modsatte side hvordan.

I folderen omkring permanent genhusning, som 
også er omdelt til dig i dag, håber vi, du kan få svar 
på nogle af de spørgsmål, du måske har. Vi vil gøre 
alt, der er i vores magt, for at genhuse og støtte dig, 
på bedst mulig og ordentlig vis. Tag endelig kontakt 
til os. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at hjælpe.
 
Med venlig hilsen

Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita
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Skal du flytte? 

SÅDAN FÅR DU 
ØKONOMISK 

STØTTE 
TIL AT KOMME PÅ PLADS

I DIN NYE BOLIG

UD OVER ØKONOMISK STØTTE FÅR DU OGSÅ STØTTE I FORM AF: 
• Bo-Vita betaler din flytning, du kan låne flyttekasser og evt. få hjælp til at pakke ned.
• Du kan få hjælp af Tryghedsteamet til at: 

 • Forstå, hvad der sker i den fysiske helhedsplan, og hvad det har af betydning for dig.
 • Tage kontakt til det offentlige, fx angående boligstøtte/-ydelse, Udbetaling Danmark m.v.
 • Flytte telefon/internet.
 • Finde ny skole/daginstitution.
 • Etablere kontakt til dit nye ejendomskontor/din nye afdelingsbestyrelse.

KONTAKTINFORMATION TIL TRYGHEDSTEAMET:
• Tryghedskonsulent Søren Wiborg på tlf. 61 90 05 37, e-mail: sor@bo-vest.dk
• Tryghedskonsulent Torben Randrup på tlf. 61 90 05 33, e-mail: tra@bo-vest.dk
• Tryghedschef Eskild Dahl Pedersen på tlf. 20 20 47 00, e-mail edp@bo-vest.dk

 

Har du i dag en permanent lejekontrakt, og skal du flytte, er der mulighed 
for at få rimelig økonomisk hjælp til at komme på plads i din nye bolig.

Du kan få op til 25.000 kr. i støtte til at købe indbo, sådan at det 
passer til rammerne i din nye bolig. 

Kontakt Tryghedsteamet, og lav en aftale omkring, hvad du har brug for i din 
nye bolig. Tryghedsteamet sørger for tilskud vurderet i forhold til hvert enkelt 
behov.

Den økonomiske støtte får du i form af indkøbsrekvisitioner til:
Ikea, JYSK og Elgiganten (i Elgiganten kan kun købes hårde hvidevarer).

Foretag dine indkøb.
Betal med dine rekvisitioner.
Rekvisitionerne betales af Bo-Vita.

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

FÅ HJÆLP FRA 
TRYGHEDSTEAMET

الحصول عىل مساعدة للفهم

من فريق األمن

GET HELP FOR 
UNDERSTANDING

FROM THE SECURITY TEAM

DALBO CAAWINAAD SI AAD U FAHANTO
KOOXAHA AMMAANKA


