
DAGENS PROGRAM

• Hvorfor arbejdes der med en forandringsplan i Den Grønne Trekant? 
Velkomst og introduktion v./Youssef Senounou, formand for afdelingsbestyrelsen

• Hvad sker der i forandringsplanen?
Jan Hyttel, formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita fortæller 
om, hvad forandringsplanen løser i Den Grønne Trekant. 
Georg Schmidt, der er projektudviklingsdirektør i Bo-Vita, fortæller om byggeprojektet i 
forandringsplanen.

• Møder og workshops om forandringsplanen 
Michael Agerbæk, der er teamleder for Beredskabet i Den Grønne Trekant, fortæller om hvordan I 
som beboere kan blive inddraget i forandringsplanen.



• Vi samarbejder med Bo-Vita om en forandringsplan for at undgå at 
blive det som regeringen kalder et omdannelsesområde (tidligere hård 
ghetto).

• I dag har vi mulighed for at få mere viden og bidrage til denne proces. 
• Det er vigtigt, at vi i Den Grønne Trekant har et godt sted at bo for alle 

til en fornuftig husleje.
• Vi arbejder med en løsning, hvor alle der ønsker at blive boende, kan 

blive boende.

HVORFOR ARBEJDER VI MED EN FORANDRINGSPLAN? v. Youssef Senounou



HVAD SKER DER I FORANDRINGSPLANEN? v./Jan Hyttel

1. Hvad sker der, hvis vi bliver 
et omdannelsesområde 
inden år 2030?

2. Hvad er vores løsning? 
Blandede boliger er vores løsning.
Vi undgår frasalg og får hjælp til 
at finansiere vores ombygning/
renovering.

3. Det er en tidskrævende proces
– her er de overordnede faser

4. I år skal vi stemme
Vi skal stemme om en 
helhedsplan, der først starter
om 3 år.



HVAD SKER DER I FORANDRINGSPLANEN? v./Jan Hyttel

• Vi er i forhandling med investorer om bygge private boliger ud mod 
Rovsingsgade. 

• Vi udsender nyhedsbrev, når der er nyt og har et godt team i 
beboerhuset, der kan hjælpe med spørgsmål i det daglige.

• Vi samarbejder med arkitekter om en mulig løsning, som Georg 
Schmidt vil fortælle om.






HVAD SKER DER I FORANDRINGSPLANEN? v./Georg Schmidt



HVAD SKER DER I FORANDRINGSPLANEN? v./Georg Schmidt



VI KAN ÅBNE OP MOD VERMUNDSGADE v./Georg Schmidt

Overordnet plan/vision.  
Intet er endnu godkendt eller
besluttet af jer beboere.



Tidsplan Krakas Plads og Sigyndsgade

OVERBLIK v./Georg Schmidt

Overordnet plan/vision.  
Intet er endnu godkendt eller
besluttet af jer beboere.



Tidsplan Krakas Plads og Sigyndsgade

OVERBLIK v./Georg Schmidt

Overordnet plan/vision.  
Intet er endnu godkendt eller
besluttet af jer beboere.



GM-BYGNINGEN v./Georg Schmidt

Overordnet plan/vision.  
Intet er endnu godkendt eller
besluttet af jer beboere.



PARKERING v./Georg Schmidt



Tidsplan – som den kunne se ud og med forbehold 

FORELØBIG TIDSPLAN v./Georg Schmidt

2022
Beboerinddragelse og
afstemning om 
helhedsplan/renoverings-
og forandringsplan

2023
Ansøgning om støtte hos 
Landsbyggefonden
I starten af 2024
Godkendelse af lokalplan

2025
Byggeprojektet opstarter
(evt. opstarter nybyggeriet
mod Vermundsgade
tidligere).



DEN GRØNNE TREKANT ER EN DEL AF EN OMRÅDEFORNYELSE

Københavns kommune
investerer lige nu i vores 
område.



DEN GRØNNE TREKANT ER EN DEL AF EN OMRÅDEFORNYELSE

Tidsplan for Krakas Plads og 
Sigynsgade



VIL DU VÆRE MED I FORANDRINGSPLANEN? v./Michael Agerbæk

På sigt kan du som beboer være med i et byggeudvalg, når forandringsplanen 
er vedtaget. 

Indtil da er du velkommen til fx at deltage i: 

• Workshops/gruppearbejde for jer beboere
Du kan være med til at give input til udvalgte dele af planen, fx udearealer nær boligen, 
grønne arealer, fællesaktiviteter m.m. afhængigt af indholdet i helhedsplanen.

• Lokal byggeavis/film
Unge i Den Grønne Trekant kan fx være med til at lave film/skrive byggeavis om 
forandringsplanen.

• Sociale arrangementer
Vi kan afholde sociale arrangementer i afdelingen, fx i form af en grøn dag, en kunstdag eller
andre sociale aktiviteter, som sidenhen kan bruges i Den Grønne Trekant.

Skriv dig på listen, hvis du gerne vil deltage i forandringsplanen, og så vil vi kontakte dig. 
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