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Da parallelsamfundsloven blev vedtaget af et bredt
flertal i Folketinget, fik Bo-Vita, og dermed jeg, en
bunden opgave med at implementere loven i Mjølnerparken. Den opgave har vi taget, og tager vi
forsat meget seriøst.

Beboerdemokratiet bakker planen op
Udviklingsplanen er vedtaget af Bo-Vitas repræsentantskab og Københavns Kommunes Borgerrepræsentation med stort flertal. Endeligt er den godkendt
af Boligministeren.

Bo-Vita har, som loven kræver det, sammen med
kommunen udarbejdet en Udviklingsplan.

Der er rejst kritik mod udviklingsplanen fra forskellige
sider, fordi man ikke mener, at man skal følge parallelsamfundsplanens lovgivning overhovedet. Men det
vil have endnu mere vidtgående konsekvenser for
Mjølnerparken og beboerne, hvis man ikke gør det.

I dette arbejde har vores muligheder for at implementere loven været nøje diskuteret. Herunder også
mulighederne for nedrivning og for ommærkning.
Begge dele er forkastet. I stedet er vi endt med en
udviklingsplan for Mjølnerparken, der betyder, at
cirka 260 boliger i gård 2 og 3 bliver solgt til en
privat investor.
Ommærkning ikke realistisk
Nedrivning er fravalgt, fordi det ikke giver flere
boliger. Vi er blevet kritiseret for ikke at ommærke
de mange familieboliger til andre almene boligtyper.
Men det er ikke realistisk. Boligerne er bygget på en
måde, som vil gøre det meget kostbart, at ombygge
dem til enten ungdoms- eller ældreboliger. Derudover er der i forvejen rigtig mange ungdoms- og
ældreboliger i vores hjørne af Nørrebro.
Ved at sælge boligerne, får vi penge til at bygge nye
og tidssvarende familieboliger et andet sted i København. Det er simpelthen den eneste måde, hvor vi er
sikre på, at antallet af almene familieboliger, forbliver
på samme niveau som nu.

Alvorlige konsekvenser
Ifølge loven vil boligministeriet overtage administrationen af de såkaldte ”hårde ghettoer”, der ikke
udarbejder helhedsplaner, som lever op til at familieboligerne maksimalt udgør 40 %. Ministeriet skal
ifølge loven så reducere antallet af familieboliger, så
de kun udgør 25 %.
Hvis vi ikke følger loven, vil det således betyde, at
endnu flere beboere må flytte, og der bliver endnu
færre familieboliger.
Vi arbejder af samme årsag målbevist for at opfylde og implementere parallelsamfundsloven og den
vedtagne Udviklingsplans målsætninger. Det er
sådan et boligselskab, der er ansvarlig over for sine
beboere og den opgave, vi skal løse for samfundet,
må arbejde. Nogen er nødt til at flytte. Men vi har
udviklet en plan, der går ud på at tilbyde så meget
hjælp som det overhovedet er muligt til de beboere,
der som følge af parallelsamfundsloven - desværre,
men nødvendigvis må fraflytte Mjølnerparken.
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Sammen om Mjølnerparkens fremtid
Som jeg sagde i indledningen tager vi opgaven i
Mjølnerparken meget seriøst.
Derfor har vi været glade for at møde over 100 beboere
til vores gårdopdelte møder den 25. februar med
gård 2 og 3 og den 27. februar med gård 1 og 4.
Møderne har være gårdopdelte, sådan at vi kan
målrette informationen bedst muligt i forhold til at
boligerne i gård 2 og 3 skal sælges, og størstedelen
af boligerne i gård 1 og 4 skal renoveres.
Vi har samlet 14 af de spørgsmål/svar, som fyldte
mest på beboermøderne fra den forgangne uge.
Læs dem på de næste sider.
Det er vigtigt for os, at I føler jer orienterede om de
tiltag og ændringer, der vil finde sted i den kommende tid. Vi tror på, at en god og øget dialog vil
bidrage til Mjølnerparkens positive udvikling, og
vi ser det som en fælles opgave at sikre en debat
om Mjølnerparken baseret på fakta af hensyn til jer
beboere, som bor i Mjølnerparken.
Skal jeg pege på noget, der kan komme i vejen for,
at vi når godt i mål, er det hvis nogen får held til at
spænde ben for et godt samarbejde.
Vi håber I vil tage godt imod vores tilbud om at henvende sig til os direkte, hvis der er tvivl eller spørgsmål. Vi stiller gerne en tolk til rådighed, hvis der er
et behov og ønske om dette.
Med venlig hilsen
Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita
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? Gælder tilbud om genhusning alle i

Mjølnerparken?
! Ja, hvis du har en permanent lejekontrakt.
Har du en midlertidig kontrakt, er du meget velkommen til at skrive dig op til en ny
bolig. Se mere på bo-vest.dk.

? Hvor skal jeg bo, hvis min bolig skal

sælges?
! Indtil videre har vi tilbudt boliger uden for
Mjølnerparken.
I december måned var 22 beboere fra
Mjølnerparken efter eget ønske flyttet til
så forskellige byer som Kolding, Ballerup,
Bornholm og København.

? Hvordan får jeg en ny bolig?
! Du skal skrive dig op. Se hvordan på mjolnerparken.dk, eller tal med en udlejningsmedarbejder fra BO-VEST hver tirsdag på
Hothers Plads mellem kl. 9 og 14.
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? Hvornår får jeg en ny bolig, når jeg har

skrevet mig op?
! Så hurtigt, som det er muligt. Alle skal
være flyttet fra gård 2 og 3, inden boligerne
er solgt.

? Hvad er tidsplanen for renoveringen

og salget?
! Vi arbejder med en foreløbig tidsplan for
renoveringen og salget af Mjølnerparken.
Husk, den er foreløbig. Der kan komme
ændringer til et projekt, der er så stort som
i Mjølnerparken.

!

Svar

Den foreløbige plan er, at vi starter med
renovering af Hothers Plads i 2021. Herefter
renoveres gård 1, 2, 3 og til sidst gård 4.
Projektet forventes at være afsluttet i 2025.
I efteråret 2020 afholder vi licitation. Herefter kan du få en detaljeret tidsplan for, hvad
der skal ske med din bolig.

6 ? Får jeg hjælp til at flytte?
! Ja, hvis du skal permanent genhuses, får

du betalt din flytning, låner flyttekasser og
får 25.000 kr. til rekvisitioner til køb af indbo
til din nye bolig. Se mere på mjolnerparken.
dk under Beboerinformation/Permanent og
Midlertidig genhusning.

7 ? Skal jeg flytte?
! Ja, når vi går i gang med renoveringen

af din gård, skal alle genhuses, dvs. flytte
midlertidigt eller permanent.

8 ? Hvad sker der, hvis jeg ikke flytter?
! Hvis man bliver boende, selvom man bli-

ver opsagt, bliver man ifølge loven sat ud af
boligen for egen regning.
Vi skal overholde loven, også regeringens
ghettolov. Derfor håber vi, at vi kan samarbejde om at få de bedste løsninger til jer
hver især som beboere i Mjølnerparken.
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? Hvad er midlertidig genhusning?
! Det er, når du flytter midlertidigt, fordi din
bolig skal renoveres.
I gård 1 og 4 skal de fleste boliger renoveres, men der er også boliger, der skal
omlægges eller nedlægges.
Skal din bolig renoveres, flytter du i ca. tre
måneder.
Skal din bolig omlægges eller nedlægges,
kan vi ikke garantere, at du kommer tilbage
til din gamle bolig.

89 % af 509 beboere i Mjølnerparken stemte i 2015 ”ja” til, at Mjølnerparken skal renoveres med nye køkkener, vinduer, badeværelser, facader og altaner.
Se film på mjolnerparken.dk om renoveringen.
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? Hvor skal jeg bo midlertidigt?
! Der er tre forskellige muligheder i forhold

til din midlertidige bolig:
1. I en bolig i Mjølnerparken, der endnu
ikke er renoveret
2. I en bolig i Bo-Vita i København uden for
Mjølnerparken
3. I et midlertidigt boligmodul, hvor vi i øjeblikket arbejder med beliggenheden
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? Hvad er permanent genhusning?
! Det er, når du flytter permanent fra Mjøl-

nerparken og ikke kommer tilbage, fordi
din bolig skal sælges, nedlægges eller
omlægges.
Gård 2 og 3 skal sælges, derfor skal alle
beboere fra disse gårde flytte permanent.
Salget er løsningen på regeringens krav i
ghettoloven om, at familieboliger højst må
udgøre 40 %.

12 ? Kan jeg komme tilbage til Mjølnerpar-

ken, hvis min bolig bliver solgt, nedlagt
eller omlagt?
! Bor du i gård 2 og 3, kan du komme tilbage til Mjølnerparken, hvis der er en ledig
bolig.
Bor du i gård 1 og 4, har du fortrinsret til at
komme tilbage til egen bolig i gård 1 og 4,
hvis din lejlighed ikke skal nedlægges eller
omlægges.

13 ? Hvornår ved jeg, hvad der skal ske med
min bolig?
! I løbet af efteråret 2020, når der er afholdt
licitation, kan du få klar besked om, hvad
der sker med din bolig.

14 ? Hvad skal jeg gøre nu?

Hvad hvis jeg har flere spørgsmål?
• Skriv dig op til en bolig.
• Tag fat i en udlejningsmedarbejder om
tirsdagen på Hothers Plads.
• Tal med Tryghedsteamet.
• Kom til beboermøderne.
• Kom til beboerkontoret, når det åbner.
• Hvis du kan samle mere end fem, der taler
samme sprog, kan I få et privat informationsmøde.
• Kontakt BO-VEST.
• Følg med på mjolnerparken.dk.
Har du en permanent lejekontrakt, inviterer
vi dig til personligt møde, så snart vi kender
tidspunktet for renovering af din lejlighed.

Bo-Vita administreret af BO-VEST, Stationsparken 37, 2600 NYHEDSBREV
Glostrup,
Tlf. 8818
0880 AF MJØLNERPARKEN
RENOVERING
OG UDVIKLING
www.bo-vest.dk og mjolnerparken.dk
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