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Selvom sommeren hidtil ikke har været den
allerbedste, så er der dog her op til
sommerferien lyspunkter. Vi er glade for, at 
kunne fortælle, at der er kommet en god aftale 
på plads med seniorbofællesskabet Midgården.

Seniorbofællesskabet Midgården flytter
Hvis aftalen bliver godkendt af Københavns
Kommune, betyder det, at Seniorbofællesskabet
Midgården flytter til Hothers Plads nr.12 og 14
samt enkelte lejligheder i nr. 10.

Aftalen tegner godt for et fremtidigt samarbejde. 
Både i forhold til Midgårdens medlemmer og 
for samarbejdet omkring frivillig flytning for de 
beboere, der har tilmeldt sig Bo-Vitas tilbud om 
flyttehjælp. Aftalen med seniorbofællesskabet 
betyder nemlig, at nu behøver yderligere 16  
familier ikke at flytte fra Mjølnerparken, men 
kan blive boende i gård et eller fire.

Til en snak med Tryghedsteamet
Efter sommerferien bliver hvert lejemål i Mjøl-
nerparken inviteret til en individuel snak med
Tryghedsteamet. På den måde håber vi, at du

som beboer oplever den størst mulige tryghed i
en tid, hvor der er mange ændringer.

Salget af gård to og tre
Vi er stadig i en god proces omkring salget af 
gård to og tre. Vi forventer snart at kunne  
underskrive en købsaftale med en køber, der 
har en langsigtet interesse i lokalområdet, og
som ønsker at bidrage til, at Mjølnerparken bliver 
en tryg og blandet bydel i København. Efter
sommerferien kommer der mere nyt om salget.

Vi glæder os i Bo-Vita til et godt og tillidsfuldt
samarbejde om udviklingen af Mjølnerparken 
efter sommerferien.

Jeg vil ønske alle beboere i Mjølnerparken og 
på Hothers Plads en god og solrig sommer.

Med venlig hilsen

Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita
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