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HJÆLP TIL BEBOERNE FRA NYE OG KENDTE 
ANSIGTER I DEN GRØNNE TREKANT

De tre solbeskinnede, smilende ansigter, som du ser 
her på billedet på trappen foran beboerhuset, kan 
du altid kontakte, hvis du har spørgsmål til det at bo i 
Den Grønne Trekant.

Youssef Senounou har du måske set før. 
Han er igen i år blevet valgt af jer bebo-
ere til at være formand for afdelings-
bestyrelsen i Den Grønne Trekant. 
Youssef er altid klar til at lytte til 
beboerne, og som han selv siger:  
”Jeg er meget optaget af, at støtte 
op om en god forandringsplan i Den 
Grønne Trekant. Det er vigtigt, at vi 
har et trygt og godt sted at bo, at huslejen 
holdes i ro, og at vores boligområde er godt driftet og 
vedligeholdt.” 

Mette Krab er beboerkoordi-
nator i Den Grønne Trekant. 
”Mit arbejde er at støtte op 
om bestyrelsens arbejde 
og beboernes aktiviteter i 
boligafdelingen,” fortæller 

Mette. ”Det er hjælp til at 
koordinere alt omkring bebo-

  FORANDRINGSPLANEN
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På billedet ser du yderst til venstre 
Youssef Senounou, Mette Krab og 
forrest til højre – Michael Agerbæk.
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erhuset, fx når Ungdommens Røde Kors har 
lektieklub, eller der er strikkeklub, foredrag, 
beboercafé eller yoga. Som beboer er du 
altid velkommen til at kontakte Mette. Du 
finder Mette hver dag i beboerhuset fra kl. 10 
til 15.

Michael Agerbæk er teamleder 
i Beredskabet i Den Grøn-
ne Trekant. ”Jeg er en del af 
Tryghedsteamet i Bo-Vita. Min 
opgave er at koordinere den 
kommende forandringsplan 
med beboerne, bestyrelsen, 

Bo-Vita og parterne i byggesa-
gen,” fortæller Michael.  

”Beboerne må endelig kontakte mig, 
hvis de har spørgsmål til den kommende for-
andringsplan,” siger Michael. 

Jan Hyttel, der er formand for organisations-
bestyrelsen i Bo-Vita, hjælper bestyrelsen og 
beboerne i Den Grønne Trekant med foran-
dringsplanen i forhold til myndighederne, 
rådgivere og selve byggesagen. ”Med foran-
dringsplanen arbejder vi for, at Den Grønne 
Trekant ikke bliver et omdannelsesområde. 
Intet er endnu besluttet af jer beboere, men 
vi arbejder med en forandringsplan, hvor alle, 
der ønsker at blive boende, kan blive boende 
til en fornuftig husleje.

En forandringsplan tager lang tid, før den 
bliver til noget i virkeligheden. Du kan på  
næste side, få et overblik over, hvor vi er nu, 
og hvad der kommer til at ske.  

FASER I FORANDRINGSPLANEN
I DEN GRØNNE TREKANT

Planlægningen af en forandringsplan som i 
Den Grønne Trekant tager lang tid. Både jer 
beboere, bestyrelsen i Den Grønne Trekant, 
organisationsbestyrelsen i Bo-Vita, Køben-
havns Kommune, Landsbyggefonden m.fl. er 
en del af planen. 

Det er jer beboere i Den Grønne Trekant, der 
skal stemme om forandringsplanen. Køben-
havns Kommune og Landsbyggefonden skal 
også godkende projektet. 

Se forandringsplanen 3 faser på næste side.

Team Trivsel
Den Grønne Trekant har ikke længere økono-
misk støtte til en boligsocial helhedsplan fra 
Landsbyggefonden. Fremover vil der der-
for være hjælp at hente fra Trivselsteamet i 
Bo-Vita og i det daglige fra Mette Krab. Triv-
selsteamet hjælper bestyrelsen og beboere 
med aktiviteter, sociale arrangementer og det 
frivillige arbejde i boligafdelingen.



HAR DU SPØRGSMÅL? HER ER KONTAKTINFORMATION:

Bestyrelsen i Den Grønne Trekant kan kontaktes på e-mail: dengronnetrekant24@gmail.com. 
Læs mere om bestyrelsens arbejde på bo-vita.dk/bestyrelse/alt-om-din-afdelingsbestyrelse/.

Mette Krab kan kontaktes ved spørgsmål om beboerhuset, bestyrelsen og ved generelle 
spørgsmål om det at bo i Den Grønne Trekant. Du kan træffe Mette i beboerhuset alle 
ugens dage mellem kl. 10 og 15. Tlf.nr.: 61 90 05 36. E-mail: met@bo-vest.dk

Michael Agerbæk kan kontaktes ved spørgsmål til forandringsplanen på tlf.nr. 61 90 05 28, 
e-mail: mich@bo-vest.dk 

Følg med i forandringsplanen i Den Grønne Trekant her:  
bo-vita.dk/byggeri/den-groenne-trekant/.

Bo-Vita kan kontaktes på bo-vita@bo-vest.dk. Se mere på bo-vita.dk.

FØRSTE FASE. FORBEREDELSE – HER ER VI LIGE NU!
Arbejdet med forandringsplanen i Den Grønne Trekant er lige nu i sin første 
fase, men godt på vej til anden fase. 

I første fase arbejdes der med en foreløbig forandringsplan, som skal god-
kendes af myndigheder, Københavns Kommune og Landsbyggefonden, før 
beboerne kan få præsenteret planen.

1
ANDEN FASE – IDÉUDVIKLING OG PROJEKTUDVIKLING
I denne fase inddrages I som beboere i Den Grønne Trekant. 
Som beboere bliver I inviteret til fællesmøder og workshops, hvor I kan kom-
me med spørgsmål, kommentarer og stille forslag til forandringsplanen. På 
baggrund af jeres input udarbejdes det første forslag til en forandringsplan i 
Den Grønne Trekant.

Hold øje med din postkasse! 
I juni måned bliver du inviteret til beboermøde om forandringsplanen. 

2
TREDJE FASE – AFSTEMNING OM FORANDRINGSPLANEN 
Forslaget til den endelige forandringsplan godkendes af jer beboere på et 
afdelings-/beboermøde.3
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FASER I FORAN-
DRINGSPLANEN

Forandringsplanens faser:


