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Herfra og så videre
Samtidigt med at behovet 
for seniorbofællesskaber stadig 
vokser, er denne type, som leje-
boliger, løbet ind i økonomiske 
problemer. Regeringen fasthol-
der et loft for byggeprisen base-
ret på stigningen i forbrugerpri-
serne. Da byggeomkostningerne 
siden efteråret 2005 er steget 
mere end tre gange så meget, er 
problemerne til at få øje på.
  Socialministeren er tilbagehol-
dende med lempelser, da lejen 
jo følger med op, men hun har 
lovet at holde øje med udviklin-
gen. 

Ingen tvivl om, at ikke alt er 
perfekt i vor bydel, og nok heller 
aldrig bliver det, MEN sikkert 
og vist er det, at vi må have gjort 
mange ting rigtigt. I 1995 ind-
ledte man Byudvalgsperioden, 
der blev overlappet af Kvarter-
løft i 2001, og allerede nu er vi i 

færd med at igangsætte Lands-
byggefondprojektet „Herfra & 
Videre“, som skal løbe i fem år.
 Alle disse tiltag koster penge 
- rigtigt mange penge. Som det 
blev udtrykt under det sidste 
orienterende beboermøde: „Vi 
har fået pengene, fordi vi har 
forstand på at bruge dem“. Og 
lad det stå klippefast; det er til 
gavn for ALLE, men især vore 
børn og unge, vore ældre, vore 
udsatte, vore svage. Som vi har 
sagt før: „Brøndby Strand for-
tjener det“.

Den fortsatte diskussion 
om parkeringsforholdene løber 
videre. En af vore boligafdelin-
ger i Parkerne er for tiden ude i 
en skarp dialog med repræsen-
tanter for grundejerne nord for 
Mæglergårdsstien. Årsagerne 
til ulovlig parkering kan udlæg-
ges forskelligt; ulovlighederne 

er dog politiets opgave. Det gæl-
der også den trafi kale adfærd 
på parkeringspladsen øst for 
Brøndby Strand Centret, hvor 
behovet for ordensmagtens til-
stedeværelse stadig er ret stort.
 Kommunen har dog taget skridt 
til at forhindre chikanen af fod-
gængere og cyklister.

Om dette års KulturWeekend 
bliver den sidste under nuvæ-
rende former er stadigt uvist.
 Det er dog en kendsgerning, 
at området i de kommende år 
markant vil ændre udseende.
 Nye boliger er nært forestå-
ende; i indkøbscentret som ved 
Æblehaven. Kulturhuset er på 
vej, ligesom vi venter på en kir-
kelig tilbygning. Debatten om 
eventuelle højhuse er kun lige 
begyndt. Hvorom alting er: Re-
server den anden weekend i juni 
måned, altså 8.-9.-10. juni.
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Opførelsen af de 20 plan-
 lagte seniorlejeboliger 
 ved Ældrecentret Æble-

haven er indtil videre blevet sat 
i bero. Boligselskabet Lejerbo, 
som var udnævnt til driftsherre 
for projektet, oplyste på et møde 
den 8. marts med interessegrup-
pen (potentielle lejere), at sel-
skabet, grundet prisudviklingen 
indenfor byggebranchen, ikke 
kunne opstille et tilfredsstillen-
de byggebudget, siger John Fri-
mann, formand for Lejerbos afd. 
157 (Darup/Resenlund).
 Det er ikke kun her i Brøndby 
Strand problemerne ses; andre 
steder i landet er man i lignen-
de situationer.  I månedsbladet 
Bo ligen, som  Bo ligselskabernes 
Lands fore ning udgiver, kan man 
i februarnummeret læse, at pro-
blemerne er opstået som følge af 
et dilemma, som fastholdes af 
Socialministeriet, som har fast-

sat et maksimumbeløb pr m2 
for opførelse af alment byggeri. 
Beløbet tilpasses det såkaldte 
nettoprisindeks, der fra 3. kvar-
tal 2005 og et år frem steg 1,7%, 
mens byggeomkostningsindek-
set steg hele 5,7% - altså mere 
end 3 gange så meget. Social-
ministeren fastholder imidler-
tid grænsen, men vil dog følge 
prisudviklingen med henblik 
på eventuelle justeringer af 
mak simumbeløbet for byggeri. 
Dette medfører naturligvis nok 
et dilemma, idet lejeprisen så 
herved også følger med!
  Projektet, der oprindeligt star-
tede i Kvarterløftregi, har været 
igennem et problematisk og ret 
langt forløb, så skuffelsen er 
helt sikkert til at tage og føle på 
hos de interesserede.
 Efterfølgende har interesse-
gruppen været til møde med 
borgmester Ib Terp med forslag 

om, at gruppen får lejlighed til 
at arbejde videre med alterna-
tive løsninger.
 Repræsentanter fra Lejerbo har 
og så været til møde med borgme-
steren med et forslag om at ud-
sætte projektet i ét til to år.
 Det bliver i sidste ende Kom-
munalbestyrelsen, der skal tage 
stilling til en eventuel ændring 
af projektet, der indgår i Lokal-
plan 328, der også omfatter de 
40 ejerboliger, som vi tidligere 
har omtalt. Vi har derfor spurgt 
Ib Terp, hvorledes han ser på 
den nye udvikling omkring byg-
geriet af seniorboligfællesska-
bet. Såfremt gruppen af interes-
serede lejere inden for en given 
tidsfrist kan fi nde en alternativ 
løsning, vil man se positivt her-
på, siger borgmesteren, der til 
gengæld ikke ønsker at anbefale 
en udsættelse på mellem ét og 
to år.               Ω

Seniorboliger i modvind
Elo Christiansen

På grunden nord for Æblehavens østlige ende skulle der opføres senior-lejeboliger. Projektet er midlertidigt sat i bero.

3

Esplanaden  april 2007



En gang havde Brøndby
Strand adskillige rigtige  
købmænd. Nu er der ikke 

en eneste tilbage.  Det har de til 
gengæld ovre hos broderfolket i 
Brøndbyøster.

Ditlevs købmandsbutik
Så imens vi i Brøndby Strand 
må klare os selv i supermarke-
det, kan man stadig blive be-
tjent over disken på gammel vis 
hos Ditlev i Brøndbyøster.
  Den er godt nok kun åben en-
gang imellem, men så er den det 
også med fynd og klem. Og de er 
helt fantastiske til at bage kager 
derovre.

Lukkede for 40 år siden
Og kagerne, dem bager de en 
masse af, og det tør siges af alle 
arter. Så derfor er de også nødt til 
at holde en helt speciel „kagedag“. 
Her serveres der så kaffe og kage 
til de hundredvis af mennesker, 
som møder op -  ikke kun fra nær, 
men også fra fjern. Det er nu ikke 
kun for at glæde kagespiserne, 

Kageorgie ved en
gammel butik
Den mindeværdige begivenhed fandt sted

søndag 11. marts mellem kl. 10 og 16

at alle disse kager bages. Det er 
også for at skaffe penge.
  For det er ikke billigt at bevare 
og vedligeholde et over 100 år 
gammelt hus med stor have.
 De penge skaffes gennem de 
mange aktiviteter: Kager, salg 
af „gamle“ varer fra købmands-
butikken, afgrøder fra haven, 
loppemarked mm.
  Selve butikken står stadig, som 
da den lukkede i 1967, med an-
dre ord for 40 år siden i år.
  Meget så unægtelig anderledes 
ud dengang. Butikken og huset 

            Johan Suszkiewicz

med de gamle stuer er da også, 
lige som haven, indrettet som 
en slags museum. En garage er 
indrettet som kaffestue.

Passes af frivillige
Det var den gamle købmand 
Ditlev Pedersen, som testamen-
terede ejendommen til Beva-
ringsforeningen for Brøndby-
øster. Det hele passes af et køb-
mandshold af veteraner, som ik-
ke kun reparerer, gør rent og 
passer haven  - men også bager 
en masse kager.
 Ditlev har to store arrange-
menter om året, heriblandt ka-
gedagen, og der udover et par 
mindre. Og selv om vi vel er lidt 
lokalpatrioter i Brøndby Strand, 
så skader det jo ikke med en ud-
fl ugt til Brøndbyøster. 
  Ikke så mange lægger måske 
mærke til Ditlev i det daglige. 
Men den er blevet et vartegn for 
Brøndbyøster.               Ω

Ditlevs gamle Købmandsbutik er blevet et vartegn for Brøndbyøster, der træk-
ker gæster fra hele kommunen på sin årlige „Store Kagedag“. 

Der var kager i alle afskygninger.

Garagen er indrettet til kaffestue, hvor man kan nyde de til dagen fremstil-
lede kulinariske specialiteter.
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Seniorrådet er nu kommet  
  godt i gang  med arbej-
 det. Gruppen har holdt  

et par interne møder, hvor vi 
har fordelt posterne på forskel-
lige udvalg. Vi har haft to møder 
med forvaltningen, og der bliver 
lyttet til, hvad rådet har af nye 
forslag, så vi ser frem til et rigtig 
godt samarbejde.
  Seniorrådet har mange mærke-
sager, og vi er alle enige om, at 
nu må vi have den Servicebus, 
der har været på den politiske 
dagsorden adskellige gange.  Jeg 
forventer, at Seniorrådet bliver 
repræsenteret i det udvalg, der 
omhandler de nye busplaner. 
  Rådet har foreslået, at der 
indstiftes en „Omsorgspris“ til 
en eller fl ere personer, der har 
gjort et stort og frivilligt arbejde 
for kommunens ældre og handi-
cappede. Vi ved godt, at alt nyt 
koster kommunen penge, men 
vi har stor tro på at vores for-
skellige gode forslag skal lykkes. 
I samarbejde med Teknisk For-
valtning er Seniorrådet (takket 
være det forrige Ældreråd) ind-
gået i en aftale om 12 nye bænke 
i kommunen. De bliver placeret 
for at lette adgangen for dårligt 
gående frem til indkøbscentre, 
Vestbadet m.m.
  Vi har nedsat et presseudvalg 
i Seniorrådet, som har fået en 
stor og god støtte fra Brøndby 
lokal-tv, der har optaget og 

sendt fl ere udsendelser bl.a. fra 
vores to væresteder, Møllehuset 
og Strandstuen, hvor borgere og 
ledere har været meget åbne for 
vores besøg.
  Det er et meget stort ønske fra 
Seniorrådet, at kommunens tre 
ældrecentre får mulighed for at 
se lokal-tv. Derfor har vi bedt 
om at få undersøgt, hvad det 
vil koste at få lagt stikledninger 
ind, og hvad grundpakken kom-
mer til at koste. Ligeledes har 
vi et stort ønske om, at  udsen-
delserne fra TV Brøndby bliver 
gjort tilgængelige på bibliote-
kerne, i lighed med at borgerne 
kan læse Esplanaden og andre 
lokale nyheder. 
  Vi vil selvfølgelig forsætte med 
temadage og andre arrange-
menter for de borgere, som rå-
det repræsenterer. Det vil nok 
altid være svært lige at fi nde 
sine ben i et nyt råd, men vi har 
heldigvis to medlemmer fra det 
„gamle“ ældreråd, som har  væ-
ret til stor hjælp for os nye. 
  Rådets ni medlemmer er hel-
digvis ikke altid enige, men det 
ser jeg som et stort engagement  
i arbejdet og et godt sundheds-
tegn. Alle medlemmer er dog 
enige om at vi har samme mål 
- nemlig at arbejde for og med 
borgerne.

Med venlig hilsen
Annelise Petersen

Formand for Seniorrådet

Forårshilsen
fra Seniorrådet

Seniorrådet med formanden Annelise Petersen midt i første række. 

Arrangementerne begynder 
  at falde på plads til den til-

bagevendende og nu 12. udgave 
af KulturWeekend i Brøndby 
Strand. Afdelingernes festlige 
underholdning lørdag aften bli-
ver i selskab med fi re „gamle 
rotter“ i faget, nemlig FEDE 
FINN OG FUNNY BOYZ, som 
for tiden hitter med guld- og 
platin CD til væggen. 

KulturWeekend
 Elo Christiansen

De ligger helt i top på de fi ne 
lister, og selv folk udenbys er 
allerede begyndt at ringe for at 
forhøre sig om tid og sted, som 
jo er lørdag aften den 9. juni ef-
ter spisningen i Store Telt.
Brøndby Strand Bibliotek by-
der i år på irsk folkemusik; 
nok med forkærlighed for mu-
sikken fra det nordlige Irland. 
„fl ax in bloom“ er et dansk/irsk 
fem-mands orkester (med tre 
damer), der leverer livlige dan-
semelodier, sange og viser på 
engelsk og irsk. Her skal du re-
servere fredag den 8. juni kl. 15 
- 17 i Cafételtet.

Fede Finn & Funny Boyz.

  I forbindelse med søndagens 
Store Cykeldag, hvor en af ruter-
ne, som beskrevet i sidste num-
mer af bladet, har „stoppested“ 
ved KulturWeekend, har vi en 
ekstraordinær overraskelse at 
by    de på, men mere i maj-num-
meret af Esplanaden.            Ω
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T13´s kom

Til Brøndby Kommune
Arkitekt Søren Bendtsen
Ang. Ulovlig parkering og
arealerne ved Ulsøparken.

Nu er de meget omstridte 
 grønne friarealer langs 

Mæglergårdsstien endelig ved 
at være færdige. Det har også 
taget sin tid, men det ser til 
gengæld rimeligt vellykket ud, 
det skal indrømmes.
  Men er der lavet en samlet plan 
for hele området, inklusive nye 
parkeringspladser til Tranemo-
segårds beboere?
  Tilbage i februar spurgte jeg, 
om parkerinsgforbudet på Ul-
søparken kunne udvides, så det 
kom til at omfatte hele Ulsø-
parken. Vi er meget glade for, 
at Brøndby kommune har valgt 
at lytte på os grundejere og har 
udvidet parkeringsforbudet på 
Ulsøparken, så det nu går næ-
sten helt op til Kettehøjvej. Det 
er meget positivt. En stor tak.
  Desværre har det ikke haft no-
gen effekt, da Glostrup politi 
ikke håndhæver forbudet over-
hovedet. Men nu er kommunen 
i hvert fald ikke medansvarlig. 
Nu er det „kun“ politiet, der er 
medansvarlig, hvis der sker en 
påkørsel/eller anden ulykke på 
stedet, pga. manglende oversigt 
for de ulovligt parkerede biler.   
Så desværre fortsætter parke-
ringskaoset på Ulsøparken. Det 

er jo i bund og grund Tranemo-
segårds beboere, der er årsag 
til parkeringskaoset, da det er 
deres biler, der holder ulovligt 
parkeret. Hvordan går det med 
Tranemosegårds planer om at 
etablere nye parkeringspladser 
i området?? Den nye lokalplan 
307a åbner jo ellers masser af 
muligheder for at etablere de 
manglende parkeringspladser i 
området.
Hvorlænge skal vi vente 
på, at Tranemosegård eta-
blerer nye, lovlige parke-
ringspladser i området?
  Så vi langt om længe kan slip-
pe af med de farlige situationer 
omkring forgængerfeltet ved 
Mæg lergårdsstien??
  Dette parkeringskaos har stået 
på i al den tid, vi har boet i om-
rådet, det er mere end fem år 
nu. Vores tålmodighed er ved 
at være opbrugt!!! Og så længe 
der ikke bliver etableret nye p-
pladser, er vi stadig overbevist 
om, at der kommer p-pladser på 
arealerne nord for bebyggelsen 
langs Mæglergårdsstien før el-
ler siden!!! - Uanset hvad borg-
mester Ib Terp forudser.
 En klar indikation herpå er, 
at der ikke er plantet træer på 
arealerne, og at lamperne ikke 
er fl yttet ind langs brandvejen, 
så de står på linie.

Med venlig hilsen
Karl-Henning Mogensen

Lovlige
eller 
ulovlige
p-pladser

Karl-Henning Mogensen.

Månedens kommentar - Artiklen giver ikke udtryk for redaktionen/udgivernes me ning -

Det synlige bevis på at T13 er ved at opføre parkerin

Esplanaden har modtaget en
 kopi af et brev til kommu-

nen fra Karl-Henning Mogen-
sen i Flintelunden.
 Man opfatter kopien som et 
indlæg til bladet og har bedt 
mig om en reaktion. 
 Jeg kan af gode grunde ikke sva-
re på kommunens vegne, men 
vil gerne knytte et par kommen-
tarer til K-H M’s brev.
 Det glæder os, at K-H M, sy-
nes godt om det grønne område 
Nord for Brøndby Strand Par-
ker ne. Det gør vi også. Vi kunne 
blot have ønsket os tilsvarende 
kvaliteter nord for Mægler-
gårds stien.
For god ordens skyld: 
Lokalplan 307A omhandler ik-
ke kun „Tranemosegård“ men 
alle Brøndby Strand Parkerne 
fra Dyringparken til Tybjerg-
parken. Tranemosegårds afde-
ling 13 udgør den midterste 
tredjedel af Parkerne.
 Man kunne få den tanke, at K-
H M interesserer sig mest for 
sin egen „baghave“, for ellers 
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ommentar

Angående 
busdrift

Har lige læst artiklen i bladet 
om den forringede service for 
borgerne i Brøndby.
 Hvorfor al den diskussion om 
busdriften. Siden man tog linie 
131, Glostrup/Vallensbæk, fra 
os og forlængede linie 166 til 
Vallensbæk, har der kun været 
vrøvl og utilfredshed. Løsnin-
gen er såre enkel: Vi skal have 
linie 131 tilbage med de samme 
tider, nemlig afgang fra Brønd-
by Strand Station 10, 30 og 50, 
og lørdag/søndag 10 og 50, så 
passer det med, at bussen kø-
rer ca. 8 min. efter, at A-toget 
er ankommet. En ide ville også 
være, at linie 131 kører f.eks. 10 
og 50, og linie 135 bliver for-
længet til både Vallensbæk og 
Brøndby Strand Station. HVER 
GANG kl. hel og 50. Så tror jeg, 
alle vil være glade og tilfredse, 
og behovet dækket. 
  Forslag til overvejelse hos Mo-
via og Kommunalbestyrelse. 

Venlig hilsen 
Ruth Offersen, Ulsøparken

(fork. af red)

Forårstanker
Jeg glæder mig altid til at se 
de små erantis og vintergæk-
ker. Og snart er det mælkebøt-
tens tur til at blomstre med de 
smukke gule farver. 
  Havefolk kan ikke lide dem, 
jeg synes de er så dejlige, de 
kan få rodfæste i den mindste 
sprække, de er også „kloge“, 
når de står i en hæk eller andet, 
der tager lyset fra dem.
   De vokser sig bare højere, står 
de i græsplænen og bli´r  slået 
gang på gang, - ja, så folder de 
ydmygt sine blomster ud under 
græshøjde for så til sidst at stå 
med fi ne hvide frøstande, der 
ser ud som engle i fl ok.

Mælkebøtten! 

Du kære skønne gule blomst
at nedkæmpe dig er omsonst,
du har min fulde støtte
du kære, gule mælkebøtte. 

Midt i plænen står du
plæneklipperen slår dig gang
på gang men du knejser stolt
og skyder op igen
ingenting kan jage dig hen.

Midt under en busk, du lod dig 
skjule
men du kan ikke lide, at bo i en 
hule. 
Nej, du skyder mod himlen op
så du bliver over busken en dej-
lig knop. 

Du er en dejlig blomst, der gror
du indretter dig efter plads på 
jord, 
vi mennesker har meget at lære 
af dig, 
at rejse sig igen efter nedtur på 
vor vej. 

Forårshilsen fra 
Ditte Jeier 

Svar på henvendelse
angående busdriften
i Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har mod-
taget Deres forslag vedrørende 
buslinier.
  Brøndby Kommune skal i for-
året 2007 vurdere ønsker og 
behov for eventuelle justerin-
ger af køreplanen gældende for 
2008.
 Deres henvendelse vil indgå i 
denne kommende køreplan-
proces for 2008.
 Brøndby Kommune vil infor-
mere Dem, når overnnævnte 
forslag er blevet behandlet.

Med venlig hilsen
Bo Vilberg Nielsen

ing - men udelukkende skribentens eget synspunkt.

keringspladser på stamvejen ved boligblokkene.

ville han nok have opdaget, at vi 
netop nu er i gang med at etab-
lere p-pladser langs vores side 
af Tranumparkens stamvej.
 Næste fase bliver Kisumpar-
kens stamvej.  Sidelø ben de her-
med vil der under den igangvæ-
rende hel   hedsplan for afdeling 
13 blive etable ret det maksimalt 
muli ge an tal p-pladser langs Ki-
sum parkens og Ulsøparkens ser-
viceveje.
 Maksimalt forstået på den 
måde, at vi ikke ønsker at ind-
drage lege- og opholdsarealer til 
p-pladser.
Til slut en korrektion: 
Det er i bund og grund parcel-
husejerne nord for afdeling 13, 
der er årsag til „parkerings-
kaoset“, da de lykkedes med at 
forhindre, at der blev etableret 
p-pladser på det bedst egnede 
og mest nærliggende område i 
afdeling 13.

Hugo Thuge
afdelingsbestyrelsesformand 

T13
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Når jeg ser med den hast, at 
 LCD og Plasma tv bliver 

hevet ned af hylderne, sav-
ner jeg, at Antenneforeningen 
kommer ud med en strategi for, 
hvorledes den agter at imple-
mentere digitalt tv. I dag eksi-
sterer der 3 teknologier i anten-
nenettet; analog tv, tdc digitale 
kabelnet samt det nye luftbase-
rede digital net. Alle 3 kræver 
hver sin modtager/dekoder.
  Dette mener jeg ikke, at bebo-
erne kan være tjent med, da alle 
kræver strøm og kommer med 
hver sin fjernbetjening.
 Bredbåndsnyt 7 giver en gan-
ske god gennemgang af tekno-
logierne, men der udelades væ-
sentlige detaljer. 
 På side 3 står: „Kan jeg få di-
gitalt tv, når jeg har et fjernsyn 
med almindelig skærm? - JA. 
Som kunde hos TDC Kabel  TV 
er signalet allerede parat til dig. 

Hvis du køber en Selector di-
gitalmodtager, omdanner den 
dine nuværende tv-signaler til 
digital billedkvalitet“. 
  Sådan fungerer det ikke i vo-
res antenneforening, fordi her 
har den valgt at frakoble denne 
mulighed, således at selv med 
en Selector er det kun DR1, 
DR2, TV2 samt TDC infokanal, 
og TDC TV pakker, der sendes 
igennem digitalt, men Anten-
neforeningens pakker sendes 
kun analogt. Som TDC Kabel 
TV kunde har jeg ikke betalt 
for dem digitalt? Eller hvorfor 
har Antenneforeningen valgt en 
sekunda løsning, der gør, at jeg 
skal betale 2 gange for det sam-
me signal for at se det digitalt?
 Kan vi leve med ikke at 
have reel indfl ydelse i An-
tenneforeningen?
  Som vedtægterne i Antenne-
foreningen er i dag, har bruger-

Digital tv og
antenneforeningens

dominans 
ne INGEN indfl ydelse. Det er 
kon sekvensen af, at foreningen 
ikke er forpligtet til at følge bru-
gerafstemninger, men at de kun 
opfattes vejledende. Antenne-
foreningens forretnings  ud valg 
kan uden videre varsle kanal-
ændringer, hvorimod bru ger ne 
er nødt til at føre deres ønsker/
krav igennem deres lokale afde-
lings generalforsamling, samti-
digt med at brugere i tilstrække-
ligt mange andre afdelinger gør 
tilsvarende, for derved at skabe 
et fl ertal på Antenneforenin-
gens generalforsamling. 
  Dette må anses for at være 
stort set en umulig opgave, samt 
at tidsforbruget vil være uover-
skuligt. Derfor konkluderer jeg, 
at Antenneforeningen er til for 
Antenneforeningen og ikke til 
for at levere det kvalitets tv til 
en fordelagtig pris, som bruger-
ne ønsker.              Ω

Bo Hoffmann, Kisumparken

Svar og kommentarer på Antennespørgsmål:
Vi har viderebragt indlægget fra Bo Hoffmann til formanden for Antenneforeningens besty-
relse, Torben Saxtorff, der oplyser, at hele spørgsmålet om digitalisering af TV-signalerne 
netop nu forhandles med TDC, og så snart et resultat foreligger vil dette blive viderebragt 
til beboerne. 

Spørgsmålet om organiseringen af Antenneforeningen har direkte som indirekte været 
berørt i fl ere numre af dette blad; sidst i december udgaven på side 12 og første nummer 
i dette år på side 7.

Torben Saxtorff opfordrer spørgeren til at rette henvendelse til sin afdelingsbestyrelse, for 
at få taget spørgsmålet op på et kommende afdelingsmøde.
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På to møder den 27. fe-
 bruar og 26. marts blev 
 det kommende Landsbyg-

gefondprojekt præsenteret for 
bo ligforeningernes bestyrelser, 
det lokale foreningsliv og inte-
resserede beboere, som alle fi k 
mulighed for at bidrage med 
kommentarer, idéer og lignen-
de. Helhedsplanen, som gen-
nemføres under titlen „Herfra 
& Videre“ skal, som det fremgår 
af den husstandsomdelte korte 
udgave af projektet, være fær-
digbehandlet, blevet god kendt 
af kom munen og indsendt til 
Landsbyggefonden senest den 
1. juni 2007.

Frie midler
Siden vi første gang omtalte 
projektet i december måned, 
har tingene udviklet sig i posi-
tiv retning. Dengang blev der 
arbejdet med projekter til godt 
21 mill. kroner, men kun med 
et støttetilsagn på knap 15 mill. 
kroner. I dag siger budgettet 
knap 22,3 mill. kroner med et 
støttetilsagn på 20,6 mill. Den 
resterende kapital forsøges ind-
hentet via ansøgninger til bl. a. 
Integrationsministeriet. 
 Den positive udvikling kom-
mer ikke mindst af, at kommu-
nen bidrager med godt 8 mill. 
kr. Boligorganisationerne læg-
ger ca. 1,3 mill. kroner i kassen. 
Med de 11,2 mill. kroner som 
tilsagnet fra Landsbyggefonden 
udgør, er det således „kun“ 1,7 
mill. kroner, der mangler for at 
gennemføre de planlagte aktivi-
teter, der skal løbe over en fem-
årig periode fra 2007. 
  På det orienterende beboer-
møde den 26. marts, som borg-
mester Ib Terp bød velkommen 

til, udtalte projektleder hos 
Kuben By fornyelse Danmark 
A/S, Søren Hvas, at projekter-
ne i Brøndby Strand vækker 
opmærksomhed, da vi er langt 
fremme i forhold til andre „ste-
der“. Kuben har medvirket med 
ekstern konsulentbistand. 
 Formand for Boligorganisa-
tionen Tranemosegårds afd. 13, 
Hugo Thuge fremhævede sam-
arbejdet med kommunen og 
drog paralleller til byudvalgsar-
bejdet fra 1995 og Kvarterløftet 
fra 2001. Hugo Thuge sagde 
bl.a., „at vi har fået pengene, 

Herfra & videre

Elo Christiansen

for  di vi har forstand på at bruge 
dem!!“
  Pia Blådal, leder af Kvarterløft-
sekretariatet, kom ind på image, 
unge og netværk og redegjorde 
for de enkelte projekter.
  Andetsteds her i bladet kan du 
læse om, at vor beboerrådgi-
ver igennem mange år, Anette 
Hestlund, forlader sit job pr 1. 
april i år, men efter en kortere 
periode på vort rådhus kommer 
tilbage og sætter sig i stolen i en 
nyoprettet stilling, som koordi-
nator i det spændende Lands-
byggefondprojekt.             Ω

Fra mødet i februar. Der blev drøftet fremtidsudsigter i små grupper.

Fra mødet i marts. Borgerne følger med i fordelingen af de mange millioner.
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af de godt 33 millioner, som 
blev bevilget til Kvarterløftet, 
der rundes af med åbningen af 
vores nye store bibliotek og kul-
turhus i Esplanaden i somme-
ren 2008.
  Og i de kommende måneder 
tages der hul på en ny runde 
af sociale aktiviteter og bolig-
forbedringer med hjælp fra en 
bevilling fra Boligselskabernes 
Landsbyggefond på næsten 12 
millioner kroner over de næste 
fi re-fem år. Et beløb der i øvrigt 
vokser til omkring 20 millioner, 
fordi vi selv og kommunen også 
er med til at spytte i bøssen.

  Masser af opgaver
For at sikre en forsat positiv ud vik-
ling i Brøndby Strand skal part-
nerskabsaften mellem boligafde-
linger fornys. Det er li ge ledes 
tanken at udbyg ge samarbejdet 
med kommunen.

Det er ikke opgaver der mang-
ler. Boligmæssigt er det op lagt 

Det er ingen tilfældighed 
  at beboerne i Brøndby
 Strand er blevet mere 

glade for deres bydel. Eller at 
Brøndby Strand nu kun sjæl-
dent trækker de store overskrif-
ter i medierne, når der er nega-
tive „ghetto“-historier.
 Samarbejdet mellem de alme-
ne boligafdelinger har vist sig at 
være lidt af en „guldgrube“. Det 
har nemlig også skabt grundla-
get for, at der nu kan laves nye 
boligsociale aktiviteter for mil-
lioner af kroner.
 Hvis nogen tror, at begrebet 
„solidaritet“ er forslidt og hø-
rer fortiden til, bør de måske 
ta ge deres holdning op til en ny 
overvejelse. Solidaritet er i den 
forbindelse, at du ikke kun be-
kym rer dig om dig selv og din 
familie. Det - at du også erken-
der, at det er af stor betydning 
for dig og dine, at dine na-
boer og genboer får et godt liv 
- er udtryk for solidaritet. Den 
holdning har været drivkraften 
i samarbejdet i Brøndby Strand, 
hvor vi for godt fi re år siden 
indgik en såkaldt partnerskabs-
aftale om fælles aktiviteter.

  Står samlet og stærkt
Samarbejdet har gjort, at vi har 
stået samlet og stærk over for 
både Brøndby Kommune og 
staten. Vi har vist, at vi har kun-
net bremse den negative udvik-
ling og opnå fremskridt. 
 Det har o ver bevist både kom-
munen og sta ten om, at det 
kan betale sig at „investere“ i 
Brøndby Strand. Først fi k vi ad-
gang til at være med til at bruge 

at indgå forskellige former for 
sam arbejde om drift, vedlige-
holdelse, renovering og anvis-
ning af boliger.
På miljøsiden er der opgaver 
som grønne projekter, økologi 
og renovation. Og for at skabe 
mulighed for en bedre og mere 
alsidig tilværelse for alle beboer-
ne lægges der vægt på fritidsak-
tiviteter, der favner både kultur 
og motion. Oven i disse udbyg-
ges indsatsen for at løse mere 
socialt betonede problemer for 
både børn, unge og voksne, der 
har svært ved at klare sig selv på 
grund af fejlernæring, omsorgs-
svigt, ledighed, manglende ud-
dannelse, misbrug eller forkert 
ernæring.

  Aktivitetshusene vigtige
I den forbindelse satses der på, 
at Brøndby Strand Parkernes 
po pulære aktivitetshuse „Per-
len“, „Tranen“ og „Rheumhus“ 
får en endnu stærkere rolle i 
koordineringen af de mange ak-
tiviteter. Derudover ligger der 
også en stor fælles opgave i at 
bidrage til at udvikle Strandens 
godt nok beskedne erhvervsom-
råde og selve centerområdet.

Aktiviteter til glæde
for alle beboerne

Udover de mange klubber i 
de enkelte boligafdelinger 
har De 9 været med til at 
fastholde og udvikle tvær-
gående tilbud til beboerne.

• Børnenes Rejsebureau er 
po   pulært blandt brugerne. Det 
arrangerer beboerudfl ugter for 

”De 9” er et formaliseret sam-
arbejde mellem de almene bo-
ligafdelinger ved Stranden.
  Det bygger på en lang række 
fælles aftaler om at bidrage 
til forskellige aktiviteter, som 
alle eller fl ere af afdelingerne 
indgår i.

De 9 - 
en „guldgrube“

Partnerskabsaftalen underskrives.

         Allan Nielsen  Arkiv
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børnefamilier og en enkel koloni 
om året. Børnenes Rejsebureau 
får penge fra den lokale gen-
brugsbutik i Tranumparken.
• Genbrugsbutikken i Tra-
num parken får tøj fra containere 
op stillet i området. Den er åben 
to dage om ugen fra 13-18. Den 
drives af frivillige og aktiverede 
fra Tranen. Genbrugsen bliver 
til en Røde Kors genbrugsbutik 
når lokalerne i Ulsøparken 6 er 
renoveret. Det er aftalt at Bør-
nenes Rejsebureau fremover vil 
få halvdelen af overskuddet.
• I et samarbejde med Brøndby 
Kom mune er der ansat en op-
søgende medarbejder i for-
hold til børn og unge. Varme-
mestre og afdelingsbestyrelser 
kan kontakte ham, hvis der op-
står problemer i deres boligaf-
deling. Han tager også initiativ 
til dialogmøder f.eks. mellem 
nærpolitiet og grupper af unge, 
eller mellem unge og beboere, 
hvis der er problemer. Han er 
også med til at formidle kontakt 
til eksisterende fritidsaktivite-
ter, så de unge ikke behøver at 
hænge på gaden. 
• I et samarbejde med Dansk 
Røde Kors er der igangsat lek-
tiehjælp. I starten var det i ak-
tivitetshuset Perlen. Men er nu 
fl yttet til Brøndby Strand bib-
liotek, hvor der kommer fl ere 
børn. Det er frivillige, der vare-
tager lektiehjælpen, der foregår 
to gange om ugen.
• Der er også oprettet en moti-
onsforening for ældre. Forenin-
gen hedder BS Seniormotion
 og tilbyder stavgang og gymna-
stik. Foreningen har nu et halvt 
hundrede medlemmer. 
• Brøndby Strand Gøgler-
ne blev etableret efter en uges 
cirkusworkshop i sommerferien 
i 2004 i samarbejde med Dansk 
Røde Kors. Nu støttes forenin-
gen af Arnes Børnefond. Der er 
en snes aktive børn, der træner 

en gang om ugen på Strandsko-
len. De laver forestillinger på 
den årlige KulturWeekend og i 
forbindelse med andre arrange-
menter.
• De tre populære aktivitets-
huse i Brønd by Strand Par-
kerne har et bredt udbud af ar-
rangementer og fælles spisning. 
De 9 samarbejdet er med til at 
støtte op om aktivitetshusenes 
virksomhed i samarbejde med 
kommunen, der stiller aktive-
rede medborgere til rådighed til 
det meningsfulde arbejde.
• Vi har også en årlig fodbold-
turnering, hvor alle kan spille 
mod hinanden og skabe ople-
velser på tværs af afdelingerne 
i området. I 2006 var det den 
opsøgende medarbejder i sam-
arbejde med Satellitten og be-
boerrådgivningen, der arrange-
rede turneringen.
• De 9 er repræsenteret i Brønd-
by Kommunes SSP-samarbej-
de - et samarbejde mellem sko-
ler, socialforvaltning og po liti. 
Her deltager vores beboerrådgi-
ver i møderne, så vi i fællesskab 
kan forholde os til boligområ-
dets oplevelser, frustrationer, 
idé er og konkrete problemer. 
De 9 samarbejdet sik rer også, 
at der er en kontaktperson, hvis 
kommunen eller andre skal have 
kontakt med boligområdet. 
• Vi har også en lokal presse-
grup pe, der medvirker til at 
forbedre Brøndby Strands om-
dømme. Gruppen mødes og re-
agerer, hvis der er en aktuel sag 
i medierne, der kræver at få et 

par ord med på vejen.
• Brøndby Strand har også et 
rigt for eningsliv. Foreninger 
og enkeltpersoner, der mangler 
lokaler eller ønsker hjælp til at 
udarbejde vedtægter eller kon-
takte kommunen kan få hjælp 
af beboerrådgiveren. Man kan 
også få hjælp til at søge penge 
fra puljer og fonde.
• Den populære KulturWeek-
end er hele strandens store årli-
ge tilbagevendende begivenhed, 
der drives af ildsjæle. Anden 
weekend i juni står i kulturens 
tegn, der er musik, markedsbo-
der, børneaktiviteter, dans og 
meget andet. Lørdag aften er 
der en stor fest, som de almene 
boligafdelinger står for. Det er 
således en weekend med mange 
aktiviteter og en mulighed for at 
mødes på tværs af bydelen.
• Vi har også et stort og fl ot be-
boerblad i Esplanaden, som 
udkommer 10 gange om året. 
Esplanaden skrives og redige-
res af frivillige beboere. Otte af 
De 9 boligafdelinger er med til 
at udgive bladet, der omdeles 
til omkring 3.000 familier og 
ligger tilgængeligt for andre på 
biblioteket.
• Udover vores egne aktivite-
ter har Brøndby Kommune for 
nylig fået et særligt tilskud fra 
staten på op til 7,5 millioner 
kroner til ansættelsen af fem 
jobkonsulenter i fi re år. 
 Formålet med pengene skal 
være at styrke integrations-
indsatsen. Vi er så ubeskedne, 
at vi tror, at vores fælles ind-
sats i Brøndby Strand har været 
medvirkende til at bane vej for 
statens tilskud. 
  Det samme gælder en række 
andre tilskud til social- og sund-
hedsprojekter, der kan give po-
sitive resultater i det stadigt 
bedre samarbejde mellem kom-
munen og de almene boligafde-
linger.              Ω

Brøndby Strand Gøglerne øver sig.
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”Det er den bedste arbejdsplads 
vi har haft”. Dét er Ali Dzemaili 
og Zekria Mukhtari enige om. 
De har begge kun positivt at sige 
om Middelalderlandsbyen.
 ”Det er nogle dejlige menne-
sker, der er herude. Der er en 
god tone og kommunikationen 
fungerer godt. Arbejdsopgaver-
ne er spændende, og vi bliver 
og så tilbudt undervisning, og 
det er rart” fortæller Zekria. 
  Ali fortsætter: 
 ”Vi er ens herude, det er lige-
gyldigt med folks nationalitet, 
for vi er jo alle bare mennesker, 
uanset om vi er sor te eller hvi-
de eller grønne. Det er rart at 
arbejde sådan et sted, det giver 
en masse positiv energi”.

Når man besøger stedet og ser 
den idylliske lille landsby med 
sit gadekær og de fritgåen de får, 
føler man sig hensat til en an-
den tid. Når man samtidig mær-
ker den gode stemning og den 
muntre tone, forstår man godt 

Zekrias og Alis glæde. Middel-
alderlandsbyen fremstår som en 
fortidens og idyllens oase midt i 
det moderne Brøndby. Det po-
sitive indtryk som Middelalder-
landsbyen efterlader for stærkes 
af statistikken. Siden 1997 har 

Vi er alle ens i
Middelalderlandsbyen 
Kvarterløfts Kulturstafet er denne gang nået til Brøndbys Middelalderlandsby, 

der er præget af arbejdsglæde, tolerance og et positivt menneskesyn

stedet fungeret som arbejds-
plads for mere end 500 personer 
i jobtræning. Nogle er ble vet så 
glade for stedet, at de er blevet 
der udover den sædvanlige ak-
tiveringsperiode på 15 uger. Og 
dét forstår man godt.              Ω

Fra venstre: Ali, Jens (daglig leder) og Zekria.

Kulturstafet:

Kulturstafettens '2 ugler' er 
kreeret af Tove Munk, KREA.

Fritidsudstilling 2007 på Nørregårdsskolen
Fritidsudstillingen på Nørregårds-
skolen søndag den 17. marts bød på 
fl ere nyheder. 
  Man kunne opleve aktiviteter i sko-
lens svømmehal, bl.a. dykning og 
„grønlændervending“ i kajak.
  KulturWeekend i Brøndby Strand 
del tog i år med en præsentation af de 
11 tidligere arrangementer i form af et 
plakatophæng.          Ω
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P å et ekstraordinært afde-  
lingsmøde i PAB8 den 21. 
marts blev der med 44 

stemmer for og 18 imod truffet 
beslutning om at indrette fæl-
leslokaler i institutionen „Stor-
kely“. Oprindeligt var planen 
at indrette seks ældreboliger, 
da Kommunalbestyrelsen med 
vedtagelsen af budget 2007 op-
sagde lejemålet for børneinsti-
tutionen. 

Lidt historie
Her skal vi dog erindre om den 
aftale, der blev vedtaget af be-
boerne for en tid tilbage mel-
lem Tranemosegårds afd. 13 og 
PAB8 med henblik på bygning 
af fælles selskabslokaler i Tra-
numparken 3. 
  I dette års første nummer af 
Esplanaden kunne vi berette om 
det administrative samarbejde 
mellem to større boligselskaber 
i Albertslund samt Tranemose-
gård, hvilket medførte en fælles 
administration i Glostrup. Såle-
des blev administrationsloka-
lerne i Kisumparken 2 ledige. 

Lidt fremtid
I skrivende stund arbejder T13’s 
afdelingsbestyrelse med planer 
for en fl ytning af Aktivitetshu-
set TRANEN til disse lokaler i 
Kisumparken, fremgår det af en 
artikel i „Månedens 13’er“ (T13’s 
lokale beboerskrift).
  Samtidigt overvejes det at ind-
rette sel skabs lokaler i TRANEN 
samt forbedre lokaleforholdene 
for Tranens Drenge.

Egne lokaler
Hele dette puslespil betyder, at 
beboerne i PAB8 for første gang 
siden 1. december 1994 atter rå-

der over egne selskabslokaler, 
idet boligafdelingen før denne 
tid rummede de selskabslokaler, 
som i dag ligger i tilknytning til 
RHEUMHUS i Albjergparken 
hos boligafdelingen BAB.
  Foruden selskabslokalet, som 
lejes, bliver der indrettet arealer 
til fælles funktioner, som stil-
les til disposition for beboerne 
efter nærmere aftalte regler. 
Afdelingsbestyrelsen vil end-

Beboerhus i stedet for
ældreboliger

videre få møderum og kontor, 
og varmemesteren får ligeledes 
lokaler i bygningen. Dette giver 
mulighed for at indrette to lej-
ligheder i stueetagen i Tranum-
parken 2.
 Ombygningerne vil medføre 
en huslejestigning på i alt 1,5%, 
hvoraf den ene % dog henhører 
under en tidligere beslutning, 
således at den reelle forhøjelse 
for beboerhuset er 0,5%.         Ω

        Elo Christiansen

Et længe savnet selskabslokale i PAB8 bliver nu realiseret.                 Witraz.
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

Caféen 
Hverdage kl. 9.00
Salg af cappuccino, kaf-
fe, te, espresso, varm cho-
ko la de og kolde drikke. 
Ostemad og kage.

Frokost
Hverdage kl. 11.00-13.00 
serveres smørrebrød.
Bestilling skal foregå in-
den kl. 11.00. 

Fællesspisning
Tirsdage og torsdage kl. 17.00-19.00
To retter mad.

Pigeklub 
Mandage og onsdage 
kl. 14.00-18.00
Piger mellem 12 og 18 år.

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Smykkeværksted 
Tirsdage mellem kl. 10.00-14.00

Brøndby Selvhjælpsgruppe 
Hveranden torsdag i lige uger. 
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063

Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Torsdage kl. 10.00-12.00
Henvendelse: Jens Rathje 4373 7063 

Strandens Genbrug: 
Tirsdage og torsdage kl. 13.00-18.00
Telefon: 4353 9750. 

OBS: Strandens Genbrug 
luk ker - sidste dag bliver  
torsdag 12. april.

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Se menu 
på www.broendbynet-
tet.dk under aktivitets-
huse, Rheumhus.

Onsdag fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding på tlf: 
4354 1138 senest tirsdag.

Fredags-banko
Første fredag i hver måned - Dørene 
åbnes kl. 18.00 og spillene begynder 
kl. 19.00

Loppemarked
Første lørdag i hver måned 
mellem kl. 10.00-15.00

Mimre-banko 
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter kl. 12.30

 
Kreative dage 
Torsdage fra kl. 18.00-20.30
Udfold dine kreative evner. 
Man kan købe et måltid mad fra 
kl. 19.00

F-A-K-S 
Foreningen Af Kroniske 

Smertepatienter - 
Lokalafdelingen i Rheumhus

Tirsdage kl. 12.00 - 16.00. 
Vi laver håndarbejde, spiller spil 
m.m. til en kop kaffe. 

Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Aktivitetshuset
PERLEN
4373 4220
Husbestyrer 
Susan Stæhr

Caféen 
Mandag, onsdag, tors-
dag og fredag 
kl. 9.00-16.00
Tirsdage kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres da-
gens ret, smørrebrød & 
salatbar.

Dag-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 30 kr./20 kr.

Aften-pris: 
Stor/lille portion 
kr: 35 kr/25 kr.
Dessert: 10 kr.

Strikkeriet
Mandage kl. 13.30-16.00 

Hygge-banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00 - (dog ikke i februar)

Blomsterbinding
Onsdage i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdage kl. 10.00-12.00

Hyggeklub
Onsdage kl. 19.00-22.00
Torsdage kl. 17.00-19.00

Skakklub
Torsdage kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokaler
Hverdage: kl. 9.00-10.00
Tirsdage: kl. 19.00-20.00

Pensionistklub

Tirsdage kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby StrandParaplyen

Lektiehjælp

Mandag aften kl. 19.30-21.30
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Pensionistforeningen  
har disse arrange-
menter i foråret:

Tirsdag 10. april 
mødes vi i Tranen 
til kaffe og hygge.

Tirsdag 17. april besøger vi 
Den Hirschsprungske Samling 
på Østerbro og drikker kaffe i 
en nærliggende café.

Søndag 13. maj mødes vi i 
Tranen til hygge og kaffe.

Torsdag 24. maj går turen 
med bus og madkurv til Krop-
pedals Museum.

Derefter holder vi sommerferie. 
I august starter vores tirsdags-
møder. Vi regner med at lave 
en bustur til Andelslandsbyen 
Nyvang ved Holbæk sidst på 
sommeren og måske en aften i 
Rødekro Teatret sidst på året. 

Jeg har fået nyt job og stopper 
dermed som beboerrådgiver pr. 
1. april 2007. Jeg skal fremover 
være  koordinator for det kom-
mende Landsbyggefondprojekt 
i Brøndby Strand.
  Indtil efteråret 2007 sidder jeg 
på Brøndby Rådhus og vender 
herefter tilbage i boligområdet 
som koordinator.
  Jeg glæder mig til de nye ud-
fordringer, men synes også det 
er vemodigt at skulle stoppe 
- heldigvis kommer jeg snart 
tilbage igen, dog til andre ar-
bejdsopgaver, men kontakten 
med alle de dejlige mennesker 
og samarbejdsparter kan såle-
des fortsætte. Indtil der forhå-
bentlig pr. 1. maj ansættes en 
ny beboerrådgiver, kan man 
sen   de mail til de9@brnet.dk 
samt ringe på tlf.: 4354 2275, 
der vil blive afl yttet ca. en gang 
om ugen.

Beboerrådgiver
Anette Hestlund

Tlf.: 4354 2275/3126 1384

Græsk-aften
i Tranen

Tranen fejrer 11 års fødselsdag

Fredag 27. april
kl. 18.00

 
Den græske gæste-kok står for 
alle specialiteterne. Græske dan-
se re og musikere står for under-
holdningen. Kom til en helt for-
rygende fødselsdagsfest:
 

98 kr pr. person
 
Billetter kan købes i Tranen, 
Tranumparken 3A fra 

26. marts 
- efter 'først til mølle'. 
Husk - der er begrænset plads

Ny genbrugsbutik
i Ulsøparken 6

Røde Kors åbner en ny gen-
brugsbutik i samarbejde med 
De 9. Indvielsen vil fi nde sted:

16. april kl. 10 

Borgmester Ib Terp vil sige et 
par bevingede ord. En del af 
overskuddet ved salg fra gen-
brugsbutikken vil gå til aktivite-
ter i Børnenes Rejsebureau.

Anette Hestlund

Genbrugsen i
Tranumparken

Den gamle genbrugs, Stran-
dens Genbrugsbutik, lukker 12. 
april.
 I forbindelse med lukningen 
vil der blive afholdt ophørsud-
salg tirsdag 10. april og torsdag 
- begge dage kl. 13 - 18

Anette Hestlund

Dansk Røde Kors

25 år med
Axel Borresen

Beboerdemokraten Axel Borre-
sen kan 1. april fejre 25 års ju-
bilæum, som medlem af Kom-
munalbestyrelsen. Et årelangt 
formandskab for Brøndby Bo-
ligselskab (tidligere BKB) gør 
Axel Borresen til en markant 
personlighed i den boligpoliti-
ske verden. Han var også med, 
da Brøndby Strand Parkerne 
blev opført. Mange tillidsposter 
er det blevet til i den forgangne 
tid. Axel Borresen fejres ved en 
reception på Rådhuset torsdag 
den 12. april kl. 14.30 - 16.00
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Der var fyldt til sidste    
plads i Strandstuen  21. 
marts. Emnet var de-

mens og især mange pårørende 
var mødt op. Demenskonsulent 
fra Æblehaven Susanne Jensen 
startede med at gennemgå de 
forskellige måder, hvorpå man 
stiller diagnosen.
  En ting er sikkert: Manglende 
hukommelse er en af dem. Men 
de fl este af os kan godt ta’ det 
roligt. Manglende hukommelse 
kan skyldes mange andre ting 
og kan gå over igen. Det er vig-
tigt, at man, hvis man har mis-
tanke om, at enten man selv el-
ler én af ens kære er ved at blive 
dement, skynder sig til lægen.

Hurtig kontakt til lægen
Mange ting kan afsløres med en 
blodprøve, og hvis der er tale 
om andre sygdomme, er det 
vigtigt at få dem behandlet. Er 
der ta le om demens, er det lige 
så vig tigt at komme igang med 
at planlægge resten af livet så 
hurtigt som muligt, så den de-
mente selv kan være med til at 
bestemme. Grunden til at læge-
besøget er så vigtigt, er den, at 
man ved Alzheimer kan få me-
dicin, som skubber udviklingen 

længere ud i fremtiden. Jo hurti-
gere man får diagnosen, jo min-
dre svært bliver alting. De ting, 
man skal være opmærksom på er 
bl.a. manglende genkendelse af 
smag eller lugte. Svigtende hu-
kommelse, især korttidshukom-
melsen, samt desperation over 
at ved kommende gerne vil et 
eller andet, men ikke kan huske 
hvad. Også mangel på alminde-
lige ord, som vedkommende er-
statter med andre, er tegn man 
skal være på vagt overfor. 

Telefonrådgivning
Derudover afholdes der hver 
vin  ter pårørendekurser i Æb  le-
haven, og endelig fi ndes der de-
mensafl astere, som er en form 
for besøgsvenner fra Alzheimer-
foreningen. De vil så gerne bru-
ges, men alt for få ved, at de 
fi n des, så bare ring. Nogle gode 
råd man kan få med på vejen er 
bl.a.:
NYD LIVET. Selv om hukom-
melsen ikke husker en god op-
levelse, så gør kroppen det.
BLIV VED MED DIT FYSISKE 
LIV SÅ LÆNGE SOM MULIGT. 
Dette gælder også de pårøren-
de. Demens stiller store krav 
til pårørende, og det er vigtigt, 

at man tager hensyn til sig selv, 
og lever så godt som man kan i 
hverdagen og tager imod al den 
hjælp, man kan få.
 Lederen af boenheden i Ki-
sumparken Bibi Pluzek fortalte 
med megen kærlighed om sin 
lille boenhed på syv nogenlun-
de fungerende beboere. For en 
dement er det eneste vigtige, at 
man har det godt i nuet. Så be-
tyder det ikke så meget, at man 
ikke kan huske det i morgen.
  Filmen, hun viste, var optaget 
over sommeren 2003 og viste 
de pårørendes glæde over nu 
bare at kunne nyde deres kære, 
i stedet for at behøve at tage det 
fulde ansvar for dem. Den viste 
mange søde situationer med pa-
tienterne, og det slog mig per-
sonligt, som med en forham-
mer, at det skin af glæde, der 
ind imellen var i beboernes øjne, 
er det skin, der mangler hos de 
fl este af os andre. Disse menne-
sker, der har glemt så meget an-
det, lever i nuet, hvilket vi an dre 
til gengæld har glemt.
 Jeg hørte en enkelt bemærk-
ning om, at man som plejer tog 
værdigheden fra beboerne ved 
at kysse dem godnat og kalde 
dem „søde“. Jeg er fuldstændig 
uenig. Før fi ne ord som Alzhei-
mer og demens blev opfundet, 
kaldte man demens for „at gå 
i barndom“. Dette er stadig ret 
godt dækkende og det eneste 
børn har brug for, er masser af 
omsorg og kærlighed, uanset 
alder. Som afslutning fortalte 
Kirsten, hvis mand er dement, 
at det sværeste i hele forløbet 
var de første samtaler med bl.a. 
lægen. Det, at hun måtte sidde 
og fortælle om, hvor syg hendes 
mand var, og hvad han gik rundt 
og lavede, medens han sad med 
store øjne og intetanende måtte 
høre om sig selv, følte hun i den 
grad var en udlevering af hendes 

Velbesøgt demensmøde
Mange pårørende var til demensmøde i marts i Æblehavens hyggelige loka-
ler. På det indsatte foto Æblehavens demenskonsulent Susanne Jensen.

               Bitten Drews
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Telefonrådgivning:
Har du spørgsmål om demens, el-
ler har et problem du har brug for 
at snakke om, er der hver onsdag 
mellem kl. 9-10 mulighed for at rin-
ge til en af følgende:

Demenskonkulent Æblehaven: 
Susanne Jensen tlf: 2929 9623
Daghjemsleder Spurvely:
Mette Schantz tlf: 4353 1127
Leder af Bo-enhed: Anna-Lise 
Pluzek (Bibi) tlf: 4373 4539
Aldelingsleder Gildhøj: 
Lene Jørgensen tlf: 4328 2381
Alternative steder:
Ældresagens demensafl astere:
Ældresagen Brøndby:
Ella Olesen tlf: 4373 1461
Samvirkende menighedspleje re:
Demensafl astere, oplevelsesklub, 
ferier mm. tlf: 3613 0639
Demenslinien Alzheimerforenin-
gens telefonrådgivning: 
tlf: 5850 5850. Man., tirs., ons., 
fred., 9-15 og tors. 14-18

Netadresser:
www.alzheimer.dk
www.hjernesagen.dk
www.psykiatrifonden.dk

ægtefælle igennem mange år. 
Hun følte, at hun forrådte ham, 
og det gjorde ondt. Til gengæld 
blev alt derefter lettere. Han 
trivedes meget bedre i boenhe-
den end derhjemme, og Kirsten 
fi k lov at nyde sin mand og del-
tage i livet omkring ham.       Ω 

Leder af Boenheden i Kisumpar-
ken Anna-Lise Pluzek (Bibi). 

Kulturaften
i Perlen

Fredag den 9. marts blev der 
 holdt kulturaften i Perlen. 

Arrangementet startede kl. 16 
og sluttede kl. 23. Det var hå-
bet, at der ville komme mange 
mennesker fra alle kulturer. 
 Der var mad, som folk selv 
havde lavet og medbragt. Dette 
blev stillet på en stor buffet, så 
alle bare kunne tage for sig af 
retterne. Der var to tyrkiske 
musikere, som underholdt det 
meste af aftenen, og der blev 
danset, klappet og hygget. 
 Desværre kom der ikke så 
mange, som jeg havde håbet på, 
men al begyndelse er jo svær, 

så vi prøver at holde endnu et 
arrangement og håber så på, at 
endnu fl ere fi nder vej. Der var 
ca. 60 mennesker fra forskellige 
kulturer - det var en rigtig hyg-
gelig aften. 
  Tilbagemeldingen fra dem, der 
deltog, var, at de rigtig havde 

hygget sig, og det er jo rigtig 
dejligt - så man har lyst og mod 
til at gøre det igen. Jeg havde 
meget stor hjælp til at få stab-
let arrangementet på benene, 
og vil derfor gerne give Feridun 
Korkmaz en meget stor tak for 
hans hjælp og støtte. 
  Hvis nogle har lyst til at hjælpe 
med det næste arrangement, så 
kom ned i Perlen og få en snak 
med mig. Alle hjælpere er me-
get velkomne.

Susan Stæhr, 
Husbestyrer i Perlen

Ca. 60 mennesker var mødt op til en hyggelig aften.

Der stod cola på bordet.

Festen var for alle aldersgrupper. 

Michael Buch Barnes.

17

Esplanaden  april 2007



I takt med planlægningen af 
 det nye kulturhus nærmer 
 indretningen af den kom-

mende motionsplads sig hastigt. 
Foruden en tidligere omtalt in-
spirationstur til Peder Lykke 
Centret på Amager havde Kvar-
terløftsekretariatet besluttet, at 
de ville in vitere motionsplads-
gruppen på en længere udfl ugt 
for at studere placeringer og 
indhold på lignende pladser. 
  Esplanaden var med på turen, 
som gik mod syd på en kølig og 
blæsende tirsdag den 6. marts. 
Vi besøgte fi re pladser. 
 I Præstø ved Præstøhallen, i 
Stege ved Rosengårdspladsen 
ned til van det, i Langebæk ved 
Ældrecentret Skovbo og endelig 
i Vordingborg ved Kvicklysøen. 
På turen, hvor 15 deltagere fra 
gruppen deltog, var også TV-
Brøndby samt fra kommunen, 
Charlotte Vedel fra Strandstuen 
og Anne Larsen fra Kvarterløft-
sekretariatet. 
  Undervejs støtte Claus Hebo 
fra fi rmaet Rudeco til. Virk-
somheden har givet tilbud på 
de såkaldte træningsstationer 
til motionspladsen og funge-
rede som guide på turen. Det 

var især placering og indret-
ning, der adskilte sig fra de fi re 
pladser, og som også fyldte i de 
diskussioner og spørgsmål, som 
opstod undervejs på turen, siger 
Anne Larsen fra Kvarterløft. 
  Idéer og temaer som blev frem-
hævet var bl.a.: 
  Et overordnet tema for plad-
sen i form af fokus på dufte, lyd, 
vand; måske med assistance fra 
lokale kunstnere. Hvilken ind-
hegning: Stakit, bøgehæk, æb-
leespalier eller lign. - Beplant-
ning: Buske, træer, bede og skal 

Motionspladsen på vej
Elo Christiansen

der være blomster hele året.-Be-
lysning: Evt. lygter, som tænder 
ved bevægelse på pladsen.
  Ingen adgang for hunde. 
 Plasticmåtter eller anden be-
lægning: Med skiften de vejr vil 
der hurtigt blive smattet om-
kring redskaberne. Desuden 
blev redskaberne drøftet, lige-
som opsyn med pladsen blev be-
rørt. Hvem skal uddannes som 
instruktør og skal vi selv hjælpe 
til med opsætningen af pladsen; 
den kunne blive billigere og op-
sætningen sjovere!             Ω

Det er bare om at holde tungen lige i munden, når man går planken ud. 

Her er nogle af de redskaber, der kan holde mennesker i fysisk form, selv når de kommer op i alderen.
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Klokkekoncert
Fredag 4. maj kl.19 

Brøndby Strand Kirke afholder 
klokkekoncert til minde om Dan-
marks befrielse og i anledning 
af klokkespillets fødselsdag. 
  Klokkenist er Ulla Laage. 
 Koncerten er udendørs og der 
serveres gratis kaffe/te. Efter 
kon certen er der mulighed for 
at bestige kirketårnets 74 trin 
og besigtige klokkespillet. 

Lørdag 5. maj kl. 10-16 
Forårsmarked
i Middelalderlandsbyen

Hyggebanko i Perlen
Hallingparken 5

Vi afholder generalforsamling
Tirsdag 24. april kl. 19, hvor 
regnskabet for 2006 bliver frem-
lagt. Forslag skal være forman-
den i hænde senest 17. april. Vi 
byder på kaffe/te og kage. 
 Næste bankospil fi nder sted 
Tirsdag 1. maj kl. 18, hvor vi  
åbner  dørene og spillene begyn-
der kl. 19. Vi spiller 15 spil med 
fuld gevinst til alle med banko, 
samt et oprydningsspil. 
 Gevinsten på fuld plade er 200 
kr., på 2 rækker 100 kr. og på 
1 række 50 kr. Der er to grise-
numre - den ene er på 500 kr. 
Ekstra bankonummer på 1 ræk-
ke. Ved banko u/10 numre er 
der en ekstra fl aske vin. 
  Det er ikke tilladt at tage egne 
drikkevarer med. Husk at forny 
medlemskortet, der så virker 
resten af 2007 for 15 kr. 
Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen 
Hyggebanko

Bustur til Legoland
med Børnenes Rejsebureau

Lørdag 2. juni kl. 8 kører bus-
sen fra Tranen, Tranumparken 
3A. Og vi kører retur fra Lego-
land kl. 17.
  Billetprisen er for børn 0-12 år 
kr: 145, og for voksne 13 år+ kr: 
195. Børn skal være ifølge med 
voksne. 
Billetprisen dækker indgang og 
bus, og de bliver solgt fra: 

Perlen tirsdag 8. maj 
Rheumhus onsdag 9. maj 
Tranen torsdag 10. maj 

Alle dagene mellem kl. 17 og 18. 
På gensyn 

Backgammon
turnering

Da der er en del af Brøndby Bil-
lard Klubs medlemmer, der spil-
ler BACK  GAMMON, vil vi hø  re, 
om der er nogen i Brønd by, som 
kun ne tænke sig at være med til 
at spille om Klubmester skabet 
i backgammon - og senere om 
Brøndbymesterskabet i back-
gammon

Klubben har åben 
Mandag kl. 19.00 - 23.00
Torsdag kl. 19.00 - 23.00

for optagelse af nye medlemmer 
i april - maj - juni. 

Klubbens adresse: 
Ulsøparken Center 4, kld. - kan 
kontaktes på tlf: 4354 1432.

Bestyrelsen

Udlejning af boder
til KulturWeekend

Efterspørgslen på boder til Kul-
turWeekend er altid stor. Derfor 
er det vigtigt at bestille en bod 
så hurtigt som muligt. Der er 
to måder at afgive sin bestilling 
på.
Man kan ringe til:
Beboerbladet ESPLANADEN
telefon: 4354 3960 - mandag til 
fredag mellem kl. 10-14.
Eller man kan maile til:
espla@yahoo.dk - hvor man 
opgiver sit navn og telefonnum-
mer. Prisen pr. bod er:

Fredag 75 kr. 
lørdag 150 kr.
søndag 75 kr. 

Man kan leje boderne alle tre 
dag for 250 kr. Der skal er-
lægges et depositum på 50 kr, 
der tilbagebetales ved afl evering 
af boden i samme stand, som 
man modtog den.

Kulturhusgrund
undersøges

Den 14. marts blev der boret hul-
ler i og omkring arealet, hvor Kul-
turhuset skal placeres. Arkitekt 
Mogens Ihler Holm fra Teknisk 
Forvaltnings afdeling Byg og Plan 
oplyser, at der er foretaget geotek-
niske undersøgelser, og at alt tyder 
på, at det kommende byggeri ikke 
støder på uventede overraskelser.

19

Esplanaden  april 2007



Esplanaden (tlf: 4354 3960) • e-mail: espla@yahoo.dk • Elo Christiansen (tlf: 4354 1311/2947 2911)

En ægte „victor“ 2

I Ulsøparken 6 har Salon Image åbnet en frisørsalon. 
Den har åbent alle hverdage undtagen mandag.

På redaktionen vil vi gerne medvirke til en sik-
ker færdsel for alle vore beboere, ikke mindst de 

„svage“ grupper som fodgængere og cyklister.
  Flere gange har vi omtalt de skandaløse forhold ved 
Brøndby Strand Centrets østlige indgang, hvor bil-
parkering fremdeles foregår udenfor de dertil ind-
rettede parkeringspladser, som der for øvrigt er til-
strækkelige af!
  Der forekommer såvel permanent parkering som af-
læsning af varer fra store lastbiler, der rask væk slår 
bagsmækken ned og blokerer cykelstien.
  Nu ser det ud til, at der er ved at ske noget. Kommu-
nen har sørget for at udlægge passende store sten på 
græsrabatten mellem parkeringsområdet og cykel-
stien for at forhindre overkørsel med en pløjemark til 
følge.           Ω

Mere centerparkering

De tre øverste billeder viser nogle af de forsyndelser, der 
i tidens løb er foregået. Nederste foto viser kommunens 
måde, hvorpå man vil løse problemet - nemlig ved at lægge 
en række store sten, så overkørsel gøres umulig.

Elo Christiansen

24/10-2006 02/03-2007

07/10-2006


