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Kære beboer i Mjølnerparken og på Hothers 
Plads,

Vores byggeprojekt i Mjølnerparken og på Ho-
thers Plads forløber rimeligt. Vi arbejder med 
leveringsvanskeligheder på byggematerialer, og 
det giver forsinkelser og problemer, som vi hele 
tiden forsøger at løse.  

For at råde bod på de forsinkelser, vi oplever på 
levering af materialer, har vi skruet op for arbej-
der i udeområderne. Det kan opleves generende 
for beboerne. Det er støjende og støvende at bo 
på en byggeplads.

Hothers Plads flytter snart hjem igen
I starten af januar flytter beboerne på Hothers 
Plads hjem i deres nyrenoverede boliger. De fore-
løbige tilbageflytningsdatoer er: 

•         Hothers Plads 4 og 6: primo januar 2023
•         Hothers Plads 8 og 10: medio januar 2023
•         Hothers Plads 12 og 14: medio januar 2023
•         Hothers Plads 16: medio marts 2023

Hothers Plads 2: Dato oplyses, så snart den er 
afklaret. 

Du bliver som beboer informeret af genhusnings-
teamet i forhold til, hvordan det kommer til at 
foregå med tilbageflytningen. 

Hærværk
Vi oplever stadig hærværk på entreprenørernes 
maskiner, og byggepladshegn bliver dagligt øde-
lagt. Det er ekstraregninger, som i sidste ende skal 
betales af beboerne. Vi vil derfor opfordre alle til 
at hjælpe til med at få hærværket stoppet. Du er 
altid velkommen til at kontakte driften eller gen-
husningsteamet.
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Midlertidigt fælleslokale
Vi undersøger muligheden for at bruge daginsti-
tutionen Mjølnerparken 108A som midlertidigt 
fælleslokale, indtil Hothers Plads 2 er færdigre-
noveret. Du får mere information, hvis det bliver 
muligt. Følg med på mjolnerparken.dk.

Nemmere adgang til Mimersparken og Superkilen
Vi samarbejder med Københavns Kommune om 
at koble veje og stisystemer i Mjølnerparken/på 
Hothers Plads sammen med Mimersparken og 
Superkilen.

Genhusningsteamet
Genhusningsteamet har efterhånden talt med 
hver eneste beboer i Mjølnerparken og på  
Hothers Plads, for at informere og svare på 
spørgsmål om renoverings- og udviklingsplanen.
Faktaboks: Husk, at genhusningsteamet er flyttet 
til adressen Mjølnerparken 100, st. th. 

Der er åbent for henvendelse for alle beboere 
med en permanent lejekontrakt hver tirsdag fra 
kl. 10 til 14 og hver torsdag fra kl. 9 til 15. Du er 
også altid velkommen til at kontakte teamleder 
Søren Wiborg på tlf. 6190 0537, e-mail: sor@ 
bo-vita.dk.

Husk at du kan følge med i renoveringen på 
www.mjolnerparken.dk. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Bo-Vita
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