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Kære Beboere, 

Vi er i afdelings- og organisationsbestyrelsen 
i gang med en renoverings- og udviklingsplan 
for Den Grønne Trekant. Ingenting er beslut-
tet af jer beboere, men så snart forslaget er 
klart, vil det blive præsenteret for jer.

Vi arbejder med en renoverings- og  
udviklingsplan, hvor ...

... vi ikke forventer, at huslejen kommer 
til at stige

... ingen bliver tvunget til at flytte væk fra 
Den Grønne Trekant

DERFOR FORVENTER VI IKKE, AT DIN 
HUSLEJE KOMMER TIL AT STIGE …

1. Vi er ved at søge om økonomisk støtte til 
renoverings- og udviklingsplanen fra Lands-
byggefonden. Støtten går til renoveringen, 
sådan at det ikke bliver dyrere at bo i vores 
boliger. 

2. Vi arbejder i renoverings- og udviklingsplanen 
med at bygge private boliger i Den Grønne 
Trekant, som vi herefter sælger. 

Ved at vi bygger og sælger private boliger, 
giver det både penge til at finansiere vores 
renovering, og en blanding af almene og 
private boliger betyder, at vi kommer længere 
væk fra regeringens klassificering som en 
hård ghetto.

3. Københavns Kommune er i øjeblikket i 
gang med en forandringsplan af hele Alders-
rogadekvarteret. Ved at vi renoverer nu, bliver 
vi en del kommunens investering på 78,8 
mio.kr. i området.

DERFOR BLIVER INGEN TVUNGET TIL AT 
FLYTTE FRA DEN GRØNNE TREKANT …
Alle, der ønsker at blive boende i Den Grønne 
Trekant, kan blive boende – også efter  
renoveringen. 

Det er muligt, fordi der minimum går et par 
år, før vi kan gå i gang med at renovere og 
udvikle. I de år vil der være nogle, som ønsker 
at flytte, og de boliger udlejer vi på midlertidige 
lejekontrakter. Derfor kan alle, der ønsker at 
blive boende, blive i Den Grønne Trekant.

ER DEN GRØNNE TREKANT EN HÅRD 
GHETTO, OG SKAL VI SÆLGE 60 % AF 
FAMILIEBOLIGERNE? 

  RENOVERING og 

 UDVIKLING

  af DEN GRØNNE TREKANT
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Nej, Den Grønne Trekant er ikke en hård 
ghetto. Det er dog marginaler, der afgør, om 
vi bliver en hård ghetto eller ej. Vi gør i orga-
nisations- og afdelingsbestyrelsen alt, hvad 
vi kan, for at holde os væk fra regeringens 
ghettoliste.

BREV UDEN AFSENDER I OMLØB I DEN 
GRØNNE TREKANT
I har måske set et brev uden afsender med 
overskriften ”Beskyt vores hjem, vores lige-
værd og vores demokratiske rettigheder”. 

Uden at gå nærmere ind på indholdet vil vi, 
fra organisations- og afdelingsbestyrelsen i 
Bo-Vita og Den Grønne Trekant, understrege, 
at oplysningerne i brevet er forkerte. Kontakt 
os endelig, hvis I er tvivl, har spørgsmål eller 
er bekymrede for om I skal flytte, eller hvad 
der skal ske. Vi er her for at hjælpe.
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HVAD SKAL VI GØRE NU?
For at den fysiske helhedsplan med at reno-
vere og bygge flere boliger i Den Grønne Tre-
kant 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 helheds-
planens hjemmeside dengronnetrekant.dk. 
Se præsentation af hjemmesiden på næste 
side.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

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


