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Beboerne finder hjemlighed og tryghed i de-
res boligområde, men det er der ikke mange 
andre, der forstår. I Brøndby Strand står fle-
re lejligheder tomme. Interessenter på kryds 
og tværs var samlet i Café 13 en aften i no-
vember for i fællesskab at finde nye veje til at 
øge tiltrækningskraften ved Brøndby Strand.  

Afdelingsbestyrelser, boligorganisationer, politikere og 
embedsmænd fra Brøndby Kommune var blandt de, der 
var repræsenteret, da Herfra og Videre havde inviteret til 
sparring om udlejningssituationen i Brøndby Strand. 

En repræsentant fra Niras fortalte om Brøndbyerne. Niras 
har netop lavet en undersøgelse, der har sat fokus på, 
hvem der bor i Brøndby, hvorfor de bor der, og hvad de 
sætter pris på. Svaret er klart: i Brøndby er det ikke jord-
omrejsen, der står øverst på ønskesedlen, men derimod 
er det helt nære i fokus. 

Brøndbyerne drømmer om hjemlighed. Og de har fundet 
det i deres boligområde. At det også gælder i Brøndby 
Strand var tydeligt blandt de beboere, der var repræsen-
teret. ”Det skal ikke være et skønmaleri. Men jeg kunne 
ikke forestille mig at bo noget andet sted”, sagde én. 

Charlotte Normann, der er ejendomsmægler i Home, 
var også inviteret på podiet for at nuancere tilgangen 
til udlejningssituationen, inden der blandt deltagerne i 
grupper blev brainstormet løs på barrierer og løsnings-
muligheder. 

HVORFOR IKKE BRØNDBY STRAND?

Herfra og Videre er Brøndby Strands boligsociale 
helhedsplan, som gennemføre s af De 9 og Brønd-
by Kommune med støtte fra Landsbyggefonden. 
De 9 er ni boligafdelinger i Brøndby Strand, der er 
gået sammen i et partnerskab, som i fællesskab 
gennemfører både boligsociale projekter i bydelen. 
Styregruppen for De 9 består af formændene for 
de ni boligafdelinger, repræsentanter fra boligad-
ministrationerne samt repræsentanter fra Brøndby 
Kommune.

”Det var rigtig godt at have en masse kapaciteter samlet. 
Alle de forslag og ideer, der blev bragt op, kan bruges 
i det fremtidige image arbejde i Brøndby Strand under 
den kommende Helhedsplan”, fortæller Anette Hest-
lund, der er sekretariatsleder i NetværksKontoret. Anette 
peger også på, at mødet viste, at rigtig mange står sam-
men om at løfte, og at kommunens opbakning blev un-
derstreget. 

Samarbejdet på tværs skabte grobund for en tavle fyldt 
med nye idéer. De vil blive præsenteret på Herfra og Vi-
deres styregruppemøde i januar. 
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Albertslund Boligsociale Center, BO-VEST og 
FDB går sammen om at give aktive beboere i Al-
bertslund sunde snacks. Ideen er født på sociale 
medier.

Der er sunde snacks på vej til de beboere, der deltager i 
aktiviteter, der foregår i de boligområder, der er medlem 
af Albertslund Boligsociale Center. I de kommende otte 
uger vil alle, der deltager i en aktivitet kunne få masser af 
frugt og grønt at forsøde tilværelsen med, mens de er i 
lektiecafe, i fotoklubben, dyrker Tai Chi eller deltager i en 
af de mange andre aktiviteter i boligområderne, fortæl-
ler Mai Green Petersen fra ABC.

Projektet hedder Stævnesnacks og er et samarbejde 
mellem FDB og Danmarks Idræts-Forbund. Oprindeligt 
blev projektet udviklet til at give børn sunde snacks efter 
sportsaktiviteter. Men nu er projektet udviklet til også at 
kunne give de mennesker, der benytter ABC’s aktivitets-
tilbud et sundt alternativ til kager, slik, chips og andre 
mellemmåltider. 

Samarbejdet mellem ABC og FDB er kommet i stand via 
en kontakt mellem FDB og BO-VEST på det sociale me-
die LinkedIn. ”Stævnesnacks er rigtig glade for, at vi kan 
være med til at gøre en forskel for lokalområdet”, siger 
projektleder på Stævnesnacks, Bjørn Rasmussen

BO-VESTs Kommunikations- og Udviklingschef, Anneso-
phie Hansen, supplerer: ”Projektet lever op til BO-VESTs 
og FDB’s ønske om at involvere sig i og fremme initiati-
ver, der understøtter den generelle udvikling i de lokal-
områder, hvor vi befinder os”. 

SUNDE LÆKKERIER 
TIL AKTIVITETER

I Blokland tog afdelingsbestyrelsen og aktivi-
tetskoordinatoren hånd om beboernes frustra-
tion over de stigende huslejekroner. Mange var 
uvidende om, at en stor post gik til forbrug, som 
de kan påvirke. 

”Hvorfor får vi så store efterregninger på varme?”, 
”Hvorfor skal vi betale ekstra for tyrkiske kanaler?” og 
”Hvordan kan det være, at det er dyrere at bo i her end 
i Nord?”. Spørgsmålene til afdelingsbestyrelsen i Blok-
land var mange hen over sommeren. Og det var særligt 
de tyrkiske beboere, der undrede sig. Derfor blev der i 
november stablet et arrangement på benene under 
overskriften ”Spar penge – hver måned”. Det skulle in-
formere beboerne om, hvad huslejen går til, og hvad de 
selv kunne gøre for at holde huslejen nede. Lone Kaas, 
aktivitetskoordinator i Blokland og en af initiativtagerne 
fortæller, at der kom over 30 beboere. ”Og det er faktisk 
rimelig godt i Blokland”, siger hun. 

På mødet blev der informeret om, hvordan beboerne 
kan spare på forbruget af el og vand og derved mind-
ske udgifterne, ligesom der blev vist en billedserie med 
hærværk begået i området, som høstede en del hoved-
rysten. En tolk oversatte indslagene til tyrkisk, så alle 
kunne få noget ud af arrangementet. 

Konkurrencen ’tip en 10er’ afsluttede aftenen. Blandt be-
svarelserne blev der trukket lod om fire timers rengøring 
af et rengøringsfirma.

”SPAR PENGE”-AFTEN 
I BLOKLAND
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Nyt værested for unge piger er populært.

Under Herfra og Videre er der i Café Perlen startet et væ-
rested kun for piger i samarbejde med Ungdommens 
Røde Kors. 

På åbningsdagen i slutningen af oktober mødte 20 piger 
i alderen 9-14 år op og det flotte fremmøde er fortsat 
siden. 

Pigerne kan lave lektier, spille spil, bordtennis eller sætte 
sig ved det kreative bord med perler, hjertefletning etc. 
De tre frivillige er med til at skabe god stemning. 

Den store interesse fra dag ét viser, at der var et behov 
for at starte noget op for piger, det er dejligt når der er 
opbakning til nye initiativer. 

PIGEVÆRESTED I CAFÉ PERLEN

PARSIFAL – FRA TEATER TIL FILM
En video om teateropsætningen Parsifal i 
Brøndby Strand i april ligger nu klar. 

Se den under ’nyheder’ på www.bo-vest.dk.


