
Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde
Den Grønne Trekant



Dagsorden

• Velkomst og introduktion v./Jan Hyttel
• Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 
• Præsentation af de foreløbige helhedsplaner

- Hvad skal vi stemme om i dag? v./Jan Hyttel?
- Præsentation af planen v./Georg Schmidt
- Beboerinddragelse v./Michael Agerbæk

• Spørgsmål 
• Afstemning
• Afstemningens resultat og tak for fremmøde

v./Jan Hyttel



• Organisationsbestyrelsen i Bo-Vita, er valgt af beboerne i Bo-Vita til at varetage byggeprojekter.
• Vi samarbejder med jer om at renovere, bygge om og bygge til for at undgå at blive det som 

regeringen kalder et omdannelsesområde (tidligere hård ghetto). 
• Vi har ifølge Almenloven pligt til at vedligeholde vores boliger/bygninger. 
• Det er vigtigt, at vi 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.

Velkommen og introduktion 
v./Jan Hyttel



Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 






HVAD SKAL VI STEMME OM I DAG? v./Jan Hyttel

1. For at vi kan arbejde videre med projektet har vi brug for jeres samtykke

HVAD SKER DER, HVIS DER STEMMES ’NEJ’ TIL PLANERNE? 
• Den Grønne Trekant risikerer at blive et omdannelsesområde den 1. december 2022, hvis 

kriterierne på regeringens liste for omdannelsesområder er opfyldt. Hvis det sker, skal vi 
reducere 60 % af boligerne i Den Grønne Trekant. 

• Beboerne får ikke fortjenesten ved salget af byggeretterne, hvis der stemmes
nej til, at vi arbejder videre med planerne. 

• Der kan ikke opnås støtte fra Landsbyggefonden uden en helhedsplan. 
• Beboerne skal selv finansiere renoveringen af Den Grønne Trekant over huslejen. Hvis vi ikke 

sælger byggeretter, vil huslejen stige ca. stige med 37 % om måneden for at vi kan finansiere de 
renoveringsopgaver, som der er beskrevet i tilstandsrapporten. (beregningen af husleje er steget 
efter tilbud er modtaget. Tidligere var der anslået en huslejestigning på 20-25 %). 

HVAD SKER DER, HVIS DER STEMMES ’JA’ TIL PLANERNE? 
• Arbejdet begynder med at skabe den endelige plan for byggeprojektet i Den Grønne Trekant. 
• Beboerne får gennem workshops mulighed for at bidrage til de endelige planer for renovering af 

Den Grønne Trekant. 
• Der skal stemmes om den endelige helhedsplan/byggeprojekt, inden den sættes i gang. 
• Hvis beboerne stemmer ’ja’ til den endelige helhedsplan, starter renoveringen omkring 2025. 

HVAD SKAL VI STEMME OM? 
Vi har brug for jeres samtykke til at 
arbejde videre med planerne om at 
renovere, bygge om/til og salg af 
byggeretter i Den Grønne Trekant. 

Ved at der gives samtykke til at arbejde 
videre med planerne, står vi stærkere i 
arbejdet med myndigheder, investorer 
og i forhold til at indhente tilbud på 
renoveringsopgaver. 



Til- og ombygning – hvad er planen? v. Georg Schmidt, 

Forslag er udarbejdet i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, Københavns Kommune og faglige byggeeksperter som Niels Bjørn, 
ingeniører, BO-VEST m.fl.

Grønt strøg og aktiviteter på Sigynsgade

Ny parkering er 
indtænkt over for 
Den Grønne Trekant, i 
Konstruktion og 
på den nye stillevej
gennem Den Grønne 
Trekant



Renovering– hvad er planen? v. Georg Schmidt, 

Den Grønne Trekant skal renoveres uanset om vi bliver et omdannelsesområde.
Ifølge Almenloven har vi pligt til at vedligeholde vores bygninger. 

Der er udarbejdet en tilstandsrapport, som viser, at følgende skal renoveres:

• Tag, tagrender, facader og sokler. 
• Opgange, altaner, kældertrapper og elevatorskakte. 
• Elinstallationer og udskiftning til LED-belysning. 
• Ventilation.
• Vinduer i GM-bygningen. 
• Badeværelser og køkkener. 
• Indvendige gulve og indbyggede skabe. 
• Legepladser og gårdrum. 
• Klimatilpasning i forhold til fremtidens større regnmængder. 
• Optimering af brandforhold
• Besigtigelse af kloakker 
• Undersøgelse af muligheder for solceller og ladestandere

HVAD KOSTER DET AT 
RENOVERE DEN GRØNNE 
TREKANT? 
Det overordnede tilbud lyder 
på 375 mio.kr. inkl. moms. 



ØKONOMI v./Georg Schmidt

Tilbud på renovering  
Den Grønne Trekant 
som beskrevet i tilstandsrapport 375.000.000 kr. 

Vi arbejder for at huslejestigningen med salg af byggeretter
bliver så lav som mulig.

Husleje uden 
indtægt fra salg 
af byggeretter

Forrentning 5 % i 
gennemsnit 

18.750.000 kr.

Huslejestigning 
pr. kvm.

384 kr.

Husleje pr. 30. 
juni 2021

1.050 kr.

Huslejestigning i 
procent

37 % 
(36,57 %)

Huslejestigning 
pr. måned/for 
bolig på 80 kvm.

2.554 kr.
Der er tidligere oplyst en anslået 
huslejestigning på 20-25 %.
Efter modtaget tilbud viser beregninger, at 
huslejestigningen uden salg af byggeretter vil 
udgøre 37 %.



Tidsplan – som den kunne se ud og med forbehold 
FORELØBIG TIDS- OG PROCESPLAN v./Georg Schmidt

2022
* Beboerinddragelse
påbegyndes. 
* Afstemning om samtykke til
at arbejde videre med planer 
for renovering, til- og
ombygning

2023/2024
Ansøgning om støtte hos 
Landsbyggefonden
2024
Godkendelse af lokalplan

Ca. 2025
Byggeprojektet opstarter



SPØRGSMÅL fra beboerne og FAQ v./Georg Schmidt

• Er planerne besluttet? 
Nej, intet er besluttet endnu. Der skal være samtykke og et flertal blandt beboerne i den grønne trekant, før der kan arbejdes videre 
med planerne. 

• Hvad sker der hvis vi ikke bliver et omdannelsesområde? 
Så skal vi ikke reducere antallet af familieboliger. Vi har ifølge Almenloven dog stadig pligt til at renovere vores boliger/bygninger. 

• Hvem har vedtaget loven om parallelsamfund og omdannelsesområder?
Det har regeringen i Folketinget. 

• Kan jeg blive boende i den grønne trekant? 
Ja, planen er, at vi bevarer det samme antal almene boliger. På den måde kan alle blive boende, hvis man ønsker det.

• Kommer huslejen til at stige på grund af renoveringen? 
Nej, vi forventer ikke væsentlige huslejestigninger. 
Den endelige husleje afhænger af:
• Den endelige helhedsplan som bliver vedtaget
• Hvilken økonomisk støtte der kan opnås fra Landsbyggefonden
• Hvilken pris der kan opnås ved salget af byggeretter

• Hvad gør man for at holde huslejen nede? 
For at holde huslejen nede ansøger vi om støtte fra landsbyggefonden og sælger byggeretter for at bygge til/fortætte med private
boliger i Den Grønne Trekant. På den måde bliver renoveringen overordnet finansieret. 

• Skal vi flytte/genhuses midlertidigt, imens der renoveres? 
Ja, det er ikke muligt at bo i boligen, imens den renoveres. Vi forventer, at al genhusning kommer til at ske i en anden bolig i den 
grønne trekant.  

Har du 
spørgsmål? 



KOM OG VÆR MED SOM BEBOER v./Michael Agerbæk

Hvis der stemmes ”ja” til planerne vil det være muligt at deltage i byggeprojektet med …

• Workshops/gruppearbejde 
Du kan være med til at give input til udvalgte dele af planen, fx arealer nær boligen,
grønne arealer, fællesaktiviteter, fælleshus m.m. afhængigt af indhold i forslaget til helhedsplan.

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

• Vi gør det sammen
Beboerinddragelsen sker i et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

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



AFSTEMNING v./Katja Lindblad

HVAD SKAL VI STEMME OM?
Vi har brug for jeres samtykke til at arbejde videre med planerne om at renovere, bygge om/til 
og sælge byggeretter i Den Grønne Trekant.

Ved at der gives samtykke til at arbejde videre med planerne, står vi stærkere i arbejdet med 
myndigheder, investorer og i forhold til at indhente tilbud på renoveringsopgaver.

Hvis du stemmer ”ja”
Arbejder vi videre med en plan for …
… renovering af afdelingen
… salg af byggeretter for at finansiere renoveringen af Den Grønne Trekant
… lavest mulige huslejestigning
… blandede boliger for ikke at blive et omdannelsesområde (tidligere hård

ghetto, hvor der er krav om at nedlægge 60% familieboliger i afdelingen)
… at alle, der ønsker at blive boende kan blive boende

Hvis du stemmer ”nej”:
… skal afdelingen stadig renoveres
… sælges der ikke byggeretter, hvilket betyder, at vi selv skal finansiere renoveringen
… stiger huslejen med 37 %
… er der risiko for at vi bliver et omdannelsesområde, hvilket betyder at vi skal reducere 
familieboligerne med 60 %



AFSTEMNINGENS RESULTAT

TAK FORDI I KOM
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