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UNDERSKRIFTEN ER SAT …
Onsdag den 12. maj 2021 underskrev Bo-Vita aftalen med CASA om renoveringen af Mjølnerparken. Det 
var en historisk dag, og beboernes ønsker, i form af en fysisk helhedsplan, kommer nu væk fra tegnebordet, 
og begynder snart at kunne ses i Mjølnerparken. Som følge af parallelsamfundsloven pågår salget stadig af 
karré 2 og 3 samt stuelejligheder ud mod Mimersparken. 

Den overordnede tidsplan for renoveringen ser således ud: 

I slutningen af juni og starten af juli opmåles der vinduer fra lift i Mjølnerparken 6, 8 og 10.

Byggeplads etableres i august 2021, inden 
opstart af renoveringen. Når en karré er 

  RENOVERING og 

 UDVIKLING

  af MJØLNERPARKEN

færdigrenoveret, kan der stadig være 
arbejder, som skal afsluttes i forhold 
til installationer og udeområder.

Du bliver varslet ca. 3 måneder inden 
renoveringen af din lejlighed begyn-
der og igen 14 dage og 3 dage inden 
du skal fraflytte din lejlighed. 

BYGGEPLADSER
På tegningen til højre kan du se 
området, hvor der opsættes bygge-
pladser. Derudover bliver parkerings-
pladser ud for ca. 12 opgange også 
brugt, mens der bygges. 
 



FOKUSMØDER
JUNI 2021

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.

FOKUSMØDER I MJØLNERPARKEN
De beboere, som skal genhuses først, bliver 
inviteret til følgende møder: 

•  Informationsmøder i mindre grupper
   Beboere i opgang 6, 8 og 10 samt afdelings-
   bestyrelsen bliver snart inviteret til et informa-
   tionsmøde om genhusning.  
   Informationsmødet afholdes i midten af juni. 

•  Individuelle møder
   Beboere i blok 2 bliver inviteret til individuelle 
   møder med Tryghedsteamet i perioden fra 
   den 15. til 23. juni 2021.

   Imens din bolig bliver renoveret, bliver du 
   tilbudt midlertidig genhusning i en anden 
   lejlighed i Mjølnerparken. 

   Du skal være opmærksom på, at hvis du bor   
   i stueetagen eller på 4. sal bliver din lejlig-
   hed omdannet eller omlagt, og derfor skal du 
   permanent genhuses. Læs mere om perma-
   nent genhusning på mjolnerparken.dk. 

Du er velkommen til at tage kontakt til Tryg-
hedsteamet på tlf. 6190 0537 eller e-mail: sor@
bo-vest.dk, hvis du har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jan Hyttel
Organisationsformand, Bo-Vita

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


