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NU GÅR RENOVEINGEN RIGTIG I GANG 
I MJØLNERPARKEN OG PÅ HOTHERS PLADS

Budgettet, i form af Skema B, er vedtaget i Bor-
gerrepræsentationen i Københavns Kommune. 

Det betyder, at renoveringen af Mjølnerparken og 
Hothers Plads nu for alvor går i gang. 

For dig, som beboer, betyder det, at hvis du bor i 
de opgange, der skal renoveres først, skal du flytte 
permanent/midlertidigt, afhængigt af hvilken 
bolig du bor i. Her til venstre kan du se tidsplanen 
for uge 39 til 42. 

SKAL DU TIL AT FLYTTE?
Husk, at du skal fjerne alt fra din terrasse/altan/
facade også det, som evt. er fastmonteret af para-
boler m.v. 

DET LARMER OG STØVER AT BO 
MED EN BYGGEPLADS
Imens vi renoverer og udvikler i Mjølnerparken og 
på Hothers Plads, må du forvente og forberede 
dig på mere larm, støv og trafik på byggepladsen 
mellem kl. 7 og 17. Vi skal blandt andet opsætte 
stilladser og etablere skurby. 

HAR DU SPØRGSMÅL? 
KONTAKT TRYGHEDSTEAMET
Kontakte Søren Wiborg på sor@bo-vest.dk. Du er 
også altid velkommen til åbent hus. Se næste side 
for detaljer.
 
Med venlig hilsen 
Bo-Vita
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UGE 39
27. septem-
ber til og 
med
1. oktober

Klargøring til stillads og etablering 
af skurby på parkeringsplads/
grønne areal ud mod Nørrebroru-
ten er igangsat. Se også omdelt 
nyhedsbrev september #2 eller 
på mjolnerparken.dk.

UGE 40
4. til og med
8. oktober

• Beboere i opgang 6, 8 og 10 
skal flytte. Tag kontakt til Tryg-
hedsteamet v./Søren på sor@
bo-vest.dk, hvis du har spørgs-
mål. Se også næste side, for 
detaljer omkring, hvornår der 
er åbent hus.  

• P-pladser foran opgang 6, 8 
og 10 er spærret på grund af 
stilladsopsætning.

• Stillads sættes op ved altaner 
og gavl.

• Der opsættes containere til 
byggepladsaffald. Husk, du 
skal som beboer stadig bruge 
containergården til dit affald.

UGE 41
11. til og 
med
15. oktober

• Stillads sættes op i gården.

UGE 42
18. til og 
med
22. oktober

• Sidste del af overdækning op-
sættes ved opgang 6, 8 og 10.

• Sidste beboere i opgang 6, 8 
og 10 flytter.



NYHEDSBREV RENOVERING OG UDVIKLING AF MJØLNERPARKEN 2

KOM FORBI TIRSDAG OG TORSDAG TIL EN SNAK OM 
RENOVERING OG FLYTNING/GENHUSNING
Hvis du har spørgsmål til renoveringen af din bolig og din permanente 
eller midlertidige flytning/genhusning, er der åbent hus for alle beboere i 
Mjølnerparken med en permanent lejekontrakt:

Hver tirsdag fra kl. 10 til 14 og hver torsdag fra kl. 9 til 14 
på adressen Hothers Plads 2.

Der er afsat en time til første samtale. Alle er velkommen til at kigge forbi 
og få en snak med Ole Haack Pedersen, Per Pedersen og Søren Wiborg, 
der får support fra Ninna Lysen fra Boliggruppen i BO-VEST.

Midlertidig flytning af post
Via postnord.dk kan du få flyttet din post midlertidigt imens du genhuses. 
Du skal vælge flytning/genhusning. Du skal ikke melde din flytning hos 
folkeregistret. Se også de 7 gode huskeråd her. 
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Bo-Vita administreret af BO-VEST
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf. 8818 0880
www.bo-vest.dk og mjolnerparken.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


