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CASA ER VALGT SOM HOVEDENTREPRENØR TIL 
AT RENOVERE OG UDVIKLE MJØLNERPARKEN
I 2015 stemte beboerne i Mjølnerparken ”ja” til en 
ambitiøs, fysisk helhedsplan om at renovere og 
udvikle Mjølnerparken med det formål at skabe et 
boligkvarter, hvor tryghed og trivsel har de bed-
ste vilkår for at vokse, både i vores lejligheder og i 
fællesarealerne. Den opgave er CASA nu valgt til at 
varetage. Opgaven er på i alt ca. 640 millioner kroner 
ekskl. moms.

Det er en stor opgave, som CASA skal hjælpe os 
med at udføre. Vores boliger skal renoveres med nyt 
køkken, bad og altaner. Opgange og kældre bliver 
også renoveret, og vi bygger nye ungdoms- og 
tagboliger og boliger med bedre adgang for gang-
besværede.

Vores fællesarealer og vej- og stinettet omkring 
Mjølnerparken får nyt liv. Offentlige gader trækkes 
ind gennem kvarteret, og stuelejlighederne langs 
Mimersparken laves om til vaskerier, beboerakti-
viteter og butikker. Gårdrummene lukkes af, så vi får 
de klassiske ”københavnerkarréer” med de hyggelige 
gårdmiljøer.

HVORNÅR STARTER RENOVERINGEN?
Vi afventer de sidste tilladelser fra Teknik- og Miljø-
forvaltningen i Københavns Kommune, inden vi kan 
gå i gang med at renovere. Vi håber, det bliver lige 
efter sommerferien. Du bliver nærmere informeret, 
så snart vi har en tidsplan og en godkendelse. 

MIDLERTIDIG OG PERMANENT GENHUSNING
Under renoveringen skal du som beboer flytte 
midlertidigt til en bolig på Hothers Plads eller i High 
Five. Du kan læse mere om den midlertidige gen-
husning på mjolnerparken.dk/Beboerinformation/
Midlertidig genhusning.

Som følge af parallelsamfundsloven (tidl. ghettolov) 
er vi stadig i forhandling omkring salget af karré 2 
og 3.  I forbindelse med de permanente genhusnin-
ger af Mjølnerparkens beboere med en permanent 
lejekontrakt har Bo-Vita besluttet, at ved ledige 
boliger i Bo-Vitas afdelinger i København, skal Mjøl-
nerparkens beboere prioriteres lige efter boligafde-
lingens egne beboere. På den måde kan der tilbydes 
flere ledige boliger til dem, der frivilligt ønsker at 
flytte.

INDIVIDUELLE GENHUSNINGSSAMTALER MED 
ALLE BEBOERE I MJØLNERPARKEN
Til at hjælpe med spørgsmål omkring både den 
midlertidige og permanente genhusning vil Søren 
og Ole fra Tryghedsteamet tale med alle 370 fami-
lier i Mjølnerparken. Det bliver individuelle samtaler 
inden for en periode af seks måneder, som starter i 
september måned. Se en præsentation af Søren og 
Ole fra Tryghedsteamet på næste side, og læs mere 
om samtalerne.

Du er også altid velkommen til at tage kontakt til 
driften, hvis du har spørgsmål i det daglige, der 
drejer sig om din bolig. I den forbindelse byder vi 
velkommen til Morten Kærbye Christoffersen, der er 
ny ejendomsfunktionær i Mjølnerparken. 
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VINDUERNE PÅ HOTHERS PLADS 
ER SNART SLUTRENOVERET
Beboerne var enige om, at vinduerne på 
Hothers Plads trængte til en udskiftning, men 
det er sjældent en fornøjelse at bo i en renove-
ring. Vi er derfor glade for, at renoveringen er 
gået efter planen, og det sidste vindue bliver 
udskiftet den 29. april 2021.

Vi vender tilbage med mere nyt i næste måned. 

Du kan også altid følge med på mjolnerparken.dk 
eller tage kontakt til os. 

Med venlig hilsen

Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita

FAKTA: SÅDAN RENOVERES ...

• MJØLNERPARKEN

Alle boliger renoveres med nyt køkken, bad, 
vinduer og altanværn. Facader, opgange og 
kældre bliver også renoveret. Gårdrummene 
lukkes af, så vi får de københavnerklassiske, 
private gårdrum.

Der opføres 43 nye ungdomsboliger, 82 nye 
tagboliger og 122 familieboliger bliver tilgæn-
geligsboliger.

Stuelejlighederne langs Mimersparken laves om 
til vaskerier, beboeraktiviteter og butikker.

Efter ombygningen rummer Mjølnerparken 466 
familieboliger, 75 ungdomsboliger, 16 erhvervs-
lejemål, fællesrum og vaskerier.

• HOTHERS PLADS

Efter renovering vil bebyggelsen rumme 37 
familieboliger, 43 ældre boliger og 20 ung-
domsboliger. Der etableres nyt fælleshus og 
driftskontor i opgang nr. 2 samt et mindre fæl-
leslokale i stueetagen i opgang 14.

CASA A/S vandt opgaven i EU-udbud foran 
Enemærke & Petersen og NCC.

– Vi er glade for at være en del af det spændende og 
væsentlige projekt omkring Mjølnerparken, og vi 
glæder os til at bringe vores kompetencer i spil med 
beboerne i fokus. Torben Modvig, administrerende 
direktør hos CASA.
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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

FÅ HJÆLP FRA 
TRYGHEDSTEAMET

الحصول عىل مساعدة للفهم

من فريق األمن

GET HELP FOR 
UNDERSTANDING

FROM THE SECURITY TEAM 
(TRYGHEDSTEAMET)

DALBO CAAWINAAD SI AAD U 
FAHANTO

KOOXAHA AMMAANKA

MØD
SØREN OG OLE 

FRA TRYGHEDSTEAMET
– til en snak om genhusning ...

I SEPTEMBER MÅNED VIL DU SOM BEBOER I 
MJØLNERPARKEN BLIVE INVITERET AF SØREN 
WIBORG OG OLE HAACK PEDERSEN TIL EN 
1:1-SAMTALE OM GENHUSNING

– Formålet er at få det helt klart, hvor du ønsker at 
bo i forbindelse med den permanente genhusning 
i Mjølnerparken, siger Søren. – Vi har hjulpet 60 
familier med frivillig flytning og i øjeblikket ønsker 
ca. 120 familier at flytte fra Mjølnerparken. Det vil vi 
gerne høre mere om og hjælpe til med efter bedste 
evne, fortsætter Søren. – På grund af parallelsam-
fundsloven (tidl. ghettolov) er det ikke muligt, at alle 
beboere kan blive boende i Mjølnerparken. Derfor 
hjælper vi beboerne med at finde nye boliger og 
med at få økonomisk hjælp til at flytte. 

ADGANG TIL FLERE LEDIGE BOLIGER I BO-VITA
I forbindelse med de permanente genhusninger af 
Mjølnerparkens beboere har Bo-Vita besluttet, at 
ved ledige boliger i Bo-Vitas afdelinger i Købehavn, 
skal Mjølnerparkens beboere prioriteres lige efter 
boligafdelingens egne beboere. På den måde vil 
der fremover blive flere ledige boliger til at genhuse 
Mjølnerparkens beboere.
– Fra september måned og et halvt år frem inviterer 
vi alle godt 370 familier over på vores kontor hver 
især, siger Søren. – Der er sket meget siden genhus-
ningssamtalerne i 2016. Vi er nu tættere på at starte 

op med renoveringen. Derfor har vi som Trygheds-
konsulenter en større viden om, hvordan renoveringen 
kommer til at foregå, ligesom vi nu ved, at det er 
karré 2 og 3, der bliver solgt. 

OPSTART AF SAMTALER I SEPTEMBER MED 
BEBOERNE I KARRÉ 1
– Vi vil starte med at tale med beboerne i karré 1 og 
have god tid til at få afklaret alle spørgsmål og svar. 
Hvis der er behov for det, vil der også være tolk med 
på møderne, slutter Søren.

Du kan læse mere om midlertidig/permanent gen-
husning på mjolnerparken.dk/Beboerinformation/
Midlertidig genhusning/Permanent genhusning. Se 
også spørgsmål/svar under Beboerinformation.

Til venstre ser du tryghedskonsulent Søren Wiborg og til højre Ole Haack Pedersen, der begge har god erfaring med at skabe tryghed og tale med 
beboere. 

FAKTA: TRYGHEDSTEAMET
Tryghedsteamet arbejder med den personlige 
kontakt til beboerne. De hjælper til med trivslen 
blandt beboerne og trygheden i boligafdelingen. 
Det kan fx være, hvis naboerne er i konflikt eller 
bekymrede for hinanden. Tryghedskonsulenterne 
er bindeleddet mellem beboere, ejendomskonto-
ret, bestyrelsen, Københavns Kommune, lokalom-
rådet og de offentlige myndigheder. Trygheds-
konsulenterne kan kontaktes på tlf. 6190 0537 
eller e-mail: sor@bo-vest.dk.


