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Beboerne i Den Grønne Trekant har stemt ”ja”
79,4 % af de fremmødte beboere stemte den 23. november 2022 ”ja” på ekstraordinært afdelings-
møde i Den Grønne Trekant. Bo-Vita skal arbejde videre med planerne for renovering, delvis/partiel 
nedrivning, til- og ombygning samt salg af byggeretter i Den Grønne Trekant. 

• Der blev afgivet 175 stemmer
• 2 stemte blankt
• 34 stemte imod med et ”nej”
• 139 stemte for med et ”ja”

Der var en god tone og mange gode spørgsmål fra de mange fremmødte. 
Her ser du en FAQ med de spørgsmål og svar, der blev stillet flest gange til mødet.

  TIL- OG OMBYGNING
   DEN GRØNNE TREKANT

   RENOVERING
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SPØRGSMÅL SVAR

Er der kun negative 
ting ved at stemme 
”nej”?

Det kan næsten virke som propaganda, men hvis der stemmes ”nej” til 
at arbejde videre med planerne, skal vi stadig renovere boligerne i Den 
Grønne Trekant, som vi har pligt til ifølge almenloven. 
Hvis der stemmes ”nej” til planerne, bliver der ikke solgt nogen byggeret-
ter, hvilket ellers ville give en økonomisk indtægt. Penge, der kan bruges 
til at renovere Den Grønne Trekant. Det betyder, at beboerne selv skal 
betale for renoveringen af Den Grønne Trekant over huslejen. Tilbuddet 
på renovering lyder på 375 mio. kr., hvilket vil betyde en huslejestigning 
på 37 %. 
Hvis der stemmes ”nej”, bliver der ikke bygget private boliger i Den Grøn-
ne Trekant. Hvis der ikke bygges private boliger, er der større risiko for 
i fremtiden at blive det, som regeringen kalder et omdannelsesområde, 
det, der tidligere hed en hård ghetto. Bliver man et omdannelsesområde, 
skal antallet af familieboliger reduceres med 60 %. 



Beboerne i Den Grønne Trekant har 
givet samtykke til den foreløbige 
plan for renovering, til- og ombyg-
ning.

Hvis du vil vide mere om planen, er 
du velkommen på beboermøder, i 
beboerhuset eller på Bo-Vita.dk  
under byggeri/Den Grønne Trekant.

Der arbejdes videre med den  
endelige helhedsplan.

SPØRGSMÅL SVAR

Hvor mange boli-
ger rives der ned?

Rådgiverne anbefaler en løsning, hvor der rives 90 boliger ned. Den løs-
ning er ikke vedtaget af beboerne i Den Grønne Trekant. Den 23. novem-
ber 2022 blev der stemt ”ja” til at arbejde videre med planerne. Beboerne 
i Den Grønne Trekant skal stemme om de endelige planer, før de sættes i 
gang.

Hvorfor skal der 
rives boliger ned?

Rådgiverne anbefaler en løsning, hvor der rives boliger ned for at gøre 
plads til, at boligstrukturen kan ændres, så der kan bygges flere boliger i 
Den Grønne Trekant. Samtidig skabes de klassiske københavnerkarréer 
med de nære gårdmiljøer. 

Der bliver bygget det samme antal nye almene boliger i Den Grønne 
Trekant, som rådgiverne anbefaler, at vi river ned. Det betyder, at alle 
der ønsker at blive boende i Den Grønne Trekant, kan blive boende i Den 
Grønne Trekant.

Hvor skal jeg bo, 
hvis min bolig  
bliver revet ned?

I en tilsvarende bolig et andet sted i Den Grønne Trekant. Alle, der vil blive 
boende i Den Grønne Trekant, kan blive boende. Der bliver bygget det 
samme antal nye almene boliger i Den Grønne Trekant, som rådgiverne 
anbefaler, at vi river ned.

Får vi penge fra fx 
Landsbyggefonden 
til at renovere?

Som udgangspunkt skal man som almen beboer selv spare op til at  
renovere de boliger, som man bor i. Det betyder, at vi i den Grønne 
Trekant kun må forvente meget lidt i støtte fra Landsbyggefonden. Vi vil 
arbejde for at få støtte fra fonde m.v., hvor det er muligt.

Hvorfor bliver byg-
geretterne solgt til 
private investorer?

Kun ved at sælge byggeretter til private investorer får vi penge til at finan-
siere renoveringen af Den Grønne Trekant.

Kan vi blive boen-
de i den Grønne 
Trekant, imens der 
renoveres?

Renoveringen ligger langt ude i fremtiden. Allerede nu udlejer vi boliger i 
Den Grønne Trekant på midlertidige lejekontrakter. Boligerne på midler-
tidige kontrakter kan vi bruge i forbindelse med genhusningen. Inden der 
skal stemmes om den endelige plan for renovering, bliver der også frem-
lagt en plan for genhusning.
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Beboerne i Den Grønne 
Trekant giver input til  
den endelige helheds- 
plan/byggeprojektet.

Vi stemmer om den endelige 
helhedsplan.

Hvis beboerne stemmer ‘ja’ 
til den endelige helhedsplan, 
starter byggeriet i 2025. 

SPØRGSMÅL SVAR

Er planerne beslut-
tet?  
Må vi få en  
detaljeret beskri-
velse af planerne?

Beboerne kan nu deltage i workshops m.m. for at få indflydelse på bygge-
projektet. De endelige planer skal vedtages på demokratisk vis af beboer-
ne ved en afstemning på samme vis, som der var afstemning i går. 
Det giver på nuværende tidspunkt ikke mening at gå i detaljer med de 
foreløbige planer, som rådgiverne anbefaler, fordi det kun er foreløbige 
planer. Det egentlige arbejde med byggeprojektet starter først nu.

Kan vi som beboe-
re få indflydelse på 
byggeprojektet?

Ja, der vil være workshops m.m., hvor du som beboer kan få indflydelse 
på byggeprojektet. Tag kontakt til Michael Agerbæk på mich@bo-vita.dk, 
eller kom forbi Beboerhuset, hvor forandringsplanens sekretariat dagligt 
er til stede.

Hvad er et omdan-
nelsesområde?

Omdannelsesområder er boligområder, der 5 år i træk har været udpeget 
som parallelsamfund (tidligere kaldt ghettoområder). Folketinget vedtog i 
2018 et mål om, at der i 2030 højst må være 40 % almene familieboliger i 
omdannelsesområder (tidligere hårde ghettoområder). 

Her kan du læse mere om, hvad det betyder at være et omdannelses-
område: bl.dk/politik-og-analyser/temaer/parallelsamfund/hvad-bety-
der-det-at-vaere-et-omdannelsesomraade

Hvad er en bygge-
ret?

Det er retten til at opføre bygninger på en grund, som der ikke er bygget 
på i forvejen. Der skal overholdes særlige bestemmelser om bebyggelses-
procent, grundens størrelse, etageantal, højde- og afstandsforhold.

Hvorfor skal vi 
renovere?

Fordi det står i almenloven, at vi har pligt til at vedligeholde og renovere 
vores boliger. Derfor er der udfærdiget en tilstandsrapport, som viser, 
at Den Grønne Trekant trænger til en renovering. Se, hvad der skal reno-
veres på Bo-Vita.dk under Byggeri/Den Grønne Trekant.

Hvorfor skal vi 
stemme nu?

Fordi der er udarbejdet en tilstandsrapport, der viser, at Den Grønne 
Trekant skal renoveres. Ved at få beboernes opbakning står afdelings-
bestyrelsen og Bo-Vita stærkere i det videre arbejde med myndigheder, 
rådgivere m.v.
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Resultatet af afstemningen betyder, at afdelingsbestyrelsen i Den Grønne Trekant og Bo-Vita 
nu arbejder videre med:

• Den endelige helhedsplan/byggeprojekt.
• At inddrage beboerne i byggeprojektet gennem workshops m.m. 

Intet er besluttet endeligt
Inden byggeprojektet starter, skal beboerne igen stemme om den endelige helhedsplan.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte forandringsplanens sekretariat i Be-
boerhuset. Se mere på Bo-Vita.dk under ”Byggeri/Den Grønne Trekant”. 

Tak for den store deltagelse til vores ekstraordinære afdelingsmøde. 
Vi ønsker dig og dine en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen i Den Grønne Trekant 
og Bo-Vita

  TIL- OG OMBYGNING
   DEN GRØNNE TREKANT
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