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Kære beboere i Den Grønne Trekant
Her er nyt fra din organisations- og afdelings-
bestyrelse.

For fem år siden arbejdede vi med en udviklings- og 
renoveringsplan for Den Grønne Trekant. På det 
tidspunkt var Københavns Kommune ikke parat til 
at gå i gang med opgaven, men nu er Københavns 
Kommune i gang igen med en forandrings- og 
investeringsplan på 78,8 mio. kr. i Aldersrogade-
kvarteret. 

Derfor arbejder vi nu med en fysisk helhedsplan 
med renovering og udvikling af Den Grønne 
Trekant. 

Det skal understreges, at vi arbejder med den fysiske 
helhedsplan. Intet er besluttet endnu.

HVAD BETYDER DET, 
AT VI ER PÅ GHETTOLISTEN?
Den Grønne Trekant har været på ghettolisten i fire 
år. Hvis vi stadig er på ghettolisten den 1. december 
2021, siger loven, at vi bliver kategoriseret som en 
hård ghetto. Bliver Den Grønne Trekant en hård 
ghetto, står der i ghettoloven, at vi skal nedbringe 
antallet af almene familieboliger til 40 %. 

I øjeblikket arbejder vi på at få fireårsreglen i 
ghettoloven forlænget til fem år. Det gør vi, for 
at de boligsociale medarbejdere får mere tid til at 

tale med jer beboere om jeres uddannelse. Jo flere 
beboere, der har en uddannelse over 9. klasse – jo 
længere væk kommer vi fra ghettolisten. 

VÆK FRA GHETTOLISTEN FOR EVIGT
Ghettoloven fortsætter frem til år 2030. Det er 
marginaler, der i dag afgør, om vi bliver en hård 
ghetto eller ej. 

Ifølge loven har vi forskellige muligheder for at 
komme væk fra ghettolisten. Vi kan rive boliger ned, 
vi kan fortætte eller ommærke boliger, så boligerne 
går fra at være familieboliger til at være ældre- eller 
studieboliger. 

Københavns Kommune har givet tilladelse til, at der 
må bygges flere boliger i boligområdet. Ved at vi 
bygger flere private boliger i Den Grønne Trekant, 
kan vi sikre, at vi også i fremtiden kommer væk fra 
ghettolisten. Jo flere private boliger, vi bygger – jo 
længere væk kommer vi fra ghettolisten. 

STIGER HUSLEJEN?
Vi forventer ikke, at huslejen vil stige på grund af 
renoverings- og udviklingsplanen, fordi: 

1. Vi er i øjeblikket i gang med at søge Landsbyg-
   gefonden om økonomisk støtte til at gennemføre 
   den fysiske helhedsplan. 
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2. Ved at vi bygger flere boliger i vores boligområde 
   og sælger dem som private boliger, forventer vi, at 
   salget giver et overskud, der kan være med til at 
   finansiere renoveringen.
3. Ved at vi bliver en del af Københavns Kommunes 
   forandringsplan, bliver vi også en del af investerin-
   gen i området på 78,8 mio. kr. 

SKAL VI FLYTTE?
Alle, der ønsker at blive boende i Den Grønne 
Trekant, kan blive boende. Det er muligt, fordi der 
minimum går et par år, før vi kan gå i gang med at 
renovere og udvikle. 

I vores boligområde er der altid nogle, der naturligt 
flytter. De boliger, som bliver naturligt fraflyttet, vil vi 
starte med at udleje på midlertidige lejekontrakter, 
hvis Københavns Kommune siger ’ja’ til det foreløbi-
ge forslag til vores fysiske helhedsplan. På den måde 
kan alle, der ønsker at blive boende, blive boende i 
Den Grønne Trekant. 
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HVAD SKAL VI GØRE NU?
For at den fysiske helhedsplan med at renovere og 
bygge flere boliger i Den Grønne Trekant kan blive 
til virkelighed, kræver det jeres støtte og involvering 
som beboere. Derfor inviterer vi til møder og sender 
nyhedsbreve, når der er nyt at sige. 

Du kan til hver en tid følge med på helhedsplanens 
hjemmeside under dengronnetrekant.dk. Se 
præsentation af hjemmesiden på næste side.

Har du spørgsmål, må du endelig kontakte os. Vi vil 
gøre vores bedste for at hjælpe. 

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i Den Grønne Trekant 
og 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

I menuen 
kan du læse om: 

• Seneste nyt
• Tidsplan  

(når den er klar)
• Spørgsmål og svar 

(der kommer flere)
• Byggeudvalget 

(når det er dannet)
• Kontaktinformation
• Flere punkter kommer, 

efterhånden som  
sagen udvikler sig ...

HELHEDSPLANENS 
HJEMMESIDE

Har du 
spørgsmål?

Kontakt din 

afdelings- eller 

organisations-
bestyrelse

På vores nye hjemmeside kan du til enhver tid finde 
information om byggesagen i Den Grønne Trekant. 
Vores byggesag er lige startet, og derfor er der ikke 
så meget indhold, men her kan du altid følge med. 

Hjemmesiden finder du her: dengronnetrekant.dk


