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Kære beboere
Vi har i den seneste tid været vidne til to uheldige
episoder i Mjølnerparken, der begge er anmeldt
til politiet.
Mandag den 13. juni besatte et mindre antal
mennesker fælleshuset i Mjølnerparken. Vi er blevet oplyst, at besættelsen skete i håb om, at man
kunne forhindre ghetoloven/nedrivningen, som
skete senere samme dag.
Nedrivningen af fælleshuset, har intet at gøre
med ghettoloven eller salget af de 2 karréer i
Mjølnerparken. Nedrivning af fælleshuset er kun
sket på baggrund af den fysiske helhedsplan, som
blev vedtaget på afdelingsmødet i 2015 med 89 %
af de fremmødte beboere, hvor ca. halvdelen af
alle Mjølnerparkens beboere var til stede.
Det er altså et stort flertal af Mjølnerparkens beboere, der har bestemt at fælleshuset skal rives
ned. Nedrivningen af fælleshuset giver plads til en
cykel- og gangsti mellem Superkilen og Lygten på
den anden side af Mimersparken. Desuden bliver
der etableret beboerlokaler på Hothers Plads 2.
Fredag 24. juni mødte et mindre antal mennesker op på kontoret hos Bo-Vita/BO-VEST. Her
ville de dele løbesedler ud, med en opfordring til
at de ansatte skulle sige deres stilling op, fordi de
ellers bidrog til at gennemføre en racistisk ghettolov.

Bo-Vita
Stationsparken 37
2600 Glostrup
Tlf. 8818 0880
www.bo-vita.dk/mjolnerparken.dk

Bo-Vita har intet at gøre med ghettoloven
(parallelsamfundsloven). Det er folketinget, der
har vedtaget loven med et flertal på 80 %. Vi er
forpligtiget til at følge den gældende lov. Det gør
vi ved at sælge to af de fire karréer i Mjølnerparken.
Salget er desuden godkendt af Bo-Vitas repræsentantskab, som består af beboerrepræsentanter fra alle Bo-Vitas boligafdelinger. Herudover
har Borgerrepræsentation i København godkendt
salget.
I begge sager bliver Bo-Vita anklaget for racisme.
Hverken Bo-Vitas repræsentantskab, organisationsbestyrelsen eller de ansatte i Bo-Vita er racister
eller støtter racistiske synspunkter/handlinger.
Vi synes på ingen måde, at det er OK at medarbejderne i Bo-Vita/BO-VEST skal føle sig truet, og
det er heller ikke i orden at besætte fælleshuset
og dermed forsinke nedrivningen.
Hvis der er spørgsmål til denne orientering eller
til planen for renovering og udvikling af Mjølnerparken, må I gerne kontakte os. Se også mere på
mjolnerparken.dk.
Med venlig hilsen
Jan Hyttel,
organisationsformand i Bo-Vita og
Steffen Boel Jørgen,
forretningsfører i Bo-Vita
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