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Dialog er vigtigt. I dette nummer kan du læse om et rigtig godt
møde mellem vort lokale nærpoliti og nogle af vore unge bebo-
ere, der fik lejlighed til at spørge politiet ”hvorfor de gør, som
de gør”. Politiet vendte spørgsmålet om, rettet til de unge og
dialogen kørte. Dialog var også på dagsordenen, da unge bold-
spillere blev konfronteret med klager fra beboere, som er nabo-
er til en af områdets fodboldbaner. På  mødet med kun dette punkt
på dagsordenen kneb det dog med dialogen; beboerne nærmest
glimrede ved deres fravær!! De unge mødte derimod talstærkt op.

Økonomisk politik handler også om knaphed. Inget sam-
fund har ubegrænsede midler, og derfor må politikerne priori-
tere. Det kan forståeligt nok være svært for brugerne af  Strand-
stuen at indse, at denne knaphed nu skal ramme værestederne.
Netop et af Strandstuens mange projekter, integration af pen-
sionister med anden etnisk baggrund end dansk, fremhæves den
dag i dag på kommunens  hjemmeside, som et tiltag der er be-
hov for. Positivt at det oprindelige spareforslag i sidste øjeblik
blev modereret til Strandstuens fordel.

Om knaphed spiller ind, når regeringen ikke kan blive enig
med landets boligorganisationer om, hvorledes Landsbygge-
fondens midler skal håndteres, eller om det mere handler om
ideologi, vil vi lade være op til læserne at vurdere. Til gengæld
skal vi glæde os over, at der fra samme Landsbyggefond nu tilfø-
res en net sum penge til forskellige boligsociale tiltag i Brøndby
Strand. Det lokale boligsamarbejde, ‘De 9’, har skruet en ansøg-
ning sammen, der totalt set vil udløse ca. 15.  mio. gode danske kr.

I snart ti år er Beboerbladet ESPLANADEN udkommet den før-
ste weekend i 10 måneder om året. Udseendet har stort set ikke
været ændret; i enkelte numre har vi igennem tiden forsøgt os
med delvis „farvede“ udgaver, og i dette års sommerudgave, gik
vi ”totalt i farver”. Nu lægger man ikke blot farver i et sort/hvidt
produkt, og derfor har vi efter nogle konstruktive drøftelser med
udgiverkredsen besluttet at købe nyt tøj. Det satser vi på at præ-
sentere i næste nummer af ESPLANADEN, der udkommer den
første weekend i februar måned 2007.

Med disse ord ønsker vi vore læsere en god jul og rigtig godt
nytår og på gensyn i 2007.

Overflod afOverflod af
knaphedknaphed
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I Brøndby Strand har der
   helt tilbage fra midten af
   1990’erne været arbejdet
  med boligsociale tiltag i

forbindelse med Byudvalget. Da
det afsluttedes med udgangen af
2003 blev det efterfulgt af en
partnerskabsaftale mellem 9 bo-
ligafdelinger i Brøndby Strand.
  Der blev ansat en beboerrådgi-
ver, der dels er aflønnet af bolig-
afdelingerne dels af Landsbygge-
fonden (LBF). En af beboerråd-
giverens primære opgaver er at
koordinere dette samarbejde.
LBF har nu haft endnu en ansøg-
ningsrunde udelukkende til bo-
ligsociale tiltag.
  ‘De 9’ boligafdelinger i Brøndby
Strand har udarbejdet en forelø-
big helhedsplan og fået støtte-
tilsagn fra LBF på 11,2 mio. kr.
forudsat en medfinansiering på
3,7 mio. kr. - altså i alt knap 15.
mill. kr. Medfinansieringen kan
både være fra fonde, Brøndby

Kommune samt boligafdelin-
gerne/organisationerne. Des-
uden har Daruplund /Resenlund
i forbindelse med den meget om-
fattende forestående renovering
også fået huslejestøtte på 2,7
mio. kr.
  Afdelingsformand i PAB8, Ole
Larsen glæder sig over tilsagnet
og fortsætter, at den foreløbige
helhedsplan har fokus på børn
og unge projekter, udbygning af
beboernetværket/det frivillige
arbejde samt fokus på image.
  I den foreløbige helhedsplan er
der projekter for 20,7 mio. kr. Da
støttetilsagnet er mindre, vil der
ske en nedjustering af hele pro-
jektet.
  Enkelte elementer kan også fal-
de helt ud af den endelige hel-
hedsplan. Ansøgningen har fået
disse rosende ord med på vejen:

Værs’go Brøndby Strand:
11,2 mio. kr.

”Landsbyggefonden bifalder
organisationernes ønske om
koordinering af den fælles
indsats i Brøndby Strand”.

  Det er noget helt særligt, at 9
boligafdelinger kan samarbejde
om udfærdigelsen af en helheds-
plan, og at kommunen bakker så
meget op om projektet, som det
er tilfældet. Frem til 1. juni, hvor
den endelige helhedsplan skal
foreligge, vil der blive arbejdet
videre ud fra den foreløbige hel-
hedsplan, der allerede foreligger.
  Vi vil i ‘De 9’ forsøge at finde
den bedst mulige udnyttelse af
de tildelte midler. Det  forventes
at projekterne kan igangsættes i
efteråret 2007 og herefter løbe
over en femårig periode, slutter
Ole Larsen.

Elo Christiansen

Arkiv

Tranens Drenge er et af de projekter i Brøndby Strand, der kan
få glæde af de mange penge til boligsociale formål.
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NLige siden agerbru-
get blev indført i  Dan-
mark for omkring
6000 år siden, har der

også været bønder i Brøndby
Strand. Og de har været her lige
til for få år siden. De første spor
efter bønder i Brøndby Strand er
fra bondestenalderen, som pe-
rioden fra 4000 til 1800 før år
nul  kaldes. Og vi finder deres
spor videre gennem bronze- og
jernalder.

Flint og stolpehuller
Selvfølgelig har stenalderbøn-
derne brugt andre materialer,
men det er flinten, som er beva-
ret. Resten er gået til gennem å-
rene. Men flinten er her til gen-
gæld også.
  I „Glostrupbogen“ fra midt i
1960’ erne kan man læse om fund
af „en Mængde Oldsager af Sten…
på Gaarden Søholts Jorder…“.
   Her nævnes økser, save, korn-
segl, pilespidser og andet. De
dateres til den yngre del af bon-
destenalderen.
   Men der er også spor fra den æl-
dre del af bondestenalderen. Ved
de arkæologiske undersøgelser i

forbindelse med byggemodnin-
gen af området mellem Parkerne
og Køge Bugt motorvejen, blev
der både, hvor Kettehøjvej mød-
te Brøndbyvester Boulevard, ud
for bagenden af Dyring-/Hal-
lingparken og nord for Lang-
bjergskolen, fundet spor af sten-
redskaber, potteskår og stolpe-
huller. Stolpehullerne er væsent-
lige, fordi de viser, at fundene
ikke bare er tabt undervejs, men
at husene lå her. Gravene efter
mindst en halv snes personer ved
en høj bag Albjergparken viser
da også, at menneskene boede i
området i bondestenalderen.

Flyttede rundt?
I begyndelsen af bronzealderen
(1800-500 fvt.) skal vi helt op
omkring Brøndby Stadion for at
finde sporene, mens vi må helt
frem til omkring år 1000 fvt. før
vi finder dem ved Stranden igen.
  Fra sidste del af bronzealderen
er der spor af huse både ved

Kettehøjvej og ved Brøndbyve-
ster Boulevard. Så måske flytte-
de bronzemenneskene lidt væk
fra Stranden i en periode for se-
nere at vende tilbage. Eller må-
ske har vi bare ikke fundet spo-
rene. Det samme gælder for jern-
alderen (fra 500 fvt.). Fra den
første periode er sporene få, mens
menneskene først for alvor duk-
ker op ved Stranden efter år nul.
  Her er der fundet bygningsspor
både nord for Dyringparken og
Albjergparken. Så forsvinder
sporene imidlertid også her ved
Stranden. Det betyder ikke at
markerne i Brøndby Strand ikke
er blevet dyrket, men op i Mid-
delalderen er det sket fra gårde i
Brøndbyvester, og først i slutnin-
gen af 1700-tallet flyttede der
igen bønder ud på Brøndby
Strands marker. Så jorden er ble-
vet dyrket gennem 6000 år.
  Først med bebyggelsen af om-
rådet nord for Parkerne blev de
sidste marker opgivet.

Brøndby Strand -
altid bondeland

      Johan Suszkiewicz

FRA FORTID TIL NUTID
I forgrunden et oldtidshus -

bronze/jernalder, placeret på
den nuværende golfbane,

hvor en arkæologisk undersø-
gelse viste, at der i fortiden

har ligget først et bronze- og
senere to jernalderhuse.

I baggrunden - ud i fremtiden
- Midlergård som stadig lig-

ger der. Så her har ligget
gårde gennem mindst 3000

år på samme sted.
-  Johan S.
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Mellem 20. december og
 14. februar næste år
  fremlægges lokalplan

330, der omhandler det plan-
lagte, kommende kulturhus i
Brøndby Strand.
  Teknisk Forvaltning i kommu-
nen har udarbejdet forslaget, som
blev præsenteret på Teknik- og
Miljøudvalgets møde 22. novem-
ber. Igennem de sidste fem år
har kommunens kvarterløftse-
kretariat sammen med lokale be-
boere arbejdet med behov og øn-
sker i området, hvor det såkaldte
„Knudepunkt“ i Brøndby Strand
Centrum har været det centrale
omdrejningspunkt.
  Lokalplanområdet ligger i Es-
planadeparken umiddelbart vest
for Brøndbyvester Boulevard af-

Kulturhus i
lokalplan

grænset af de øst- og vestgående
stier i parken, samt til en grænse
ca. 100 m vest for Boulevarden.
  Der regnes ikke med flere par-
keringspladser, da trafiktællin-
ger har afdækket, at de nuvæ-
rende parkeringspladser ved cen-
teret er store nok til også at om-
fatte et kulturhus.
  Lokalplanen kommer ikke ind
på valg af materialer, proportio-
ner og lignende, men forholder
sig udelukkende til de brede ram-
mer. I skitseprojekterne som lig-
ger til grund for lokalplanlæg-
ningen ses dog forslag til valg af

materialer, som vil adskille hu-
set fra områdets eksisterende
bygninger og medvirke til at gøre
kulturhuset åbent og imødekom-
mende. Huset vil bl.a. om afte-
nen kunne opleves lysende, hvil-
ket bidrager med en trygheds-
skabende effekt.
  Bygningen forventes at rumme
ca. 4.000 m2 i fire etager, hvor
såvel Brøndby Strand Bibliotek,
Strandstuen, Værested 17 samt
AOF vil indgå.
  Så snart mere deltaljerede skit-
ser foreligger, vil disse blive præ-
senteret på et borgermøde.

        Elo Christiansen

Det nye kulturhus er planlagt opført vest for Brøndbyvester Boulevard, og vil dække et areal til midt i Kirsbærlunden.
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Gurli Andersen,
Medlem af husgruppen Strandstuen

Det er livsnødv
at bevare Stran

Jeg er kommet i Strandstuen i
seks år, de sidste fem år i hus-
gruppen. Når man kommer før-
ste gang, præsenterer man sig
bare med navn og ikke andet.
Man bliver ikke registreret. Det
er en fordel for forsigtige men-
nesker, som måske er bange for
at oplyse deres adresse og for at
gå alene på gaden. Personalet
har altid tid til både en god snak
og at trøste hen ad vejen. Det er
meget positivt, det giver livsind-
hold, og i stedet for at sidde
hjemme og ruge over proble-
merne, undgår en del brugere på
den måde mange lægebesøg.

Vidste I politikere og
embedsmænd det?

Der er sket en rivende udvikling
i Strandstuen. Der er danskun-
dervisning for flygtninge/ind-
vandrere, som giver en bedre in-
tegration. Kontakten og samvæ-
ret er blevet meget bedre.

Betyder det noget for
jer på Rådhuset?

Vi har engelskundervisning og
en teatergruppe . (Vi afleverer et

beløb hver måned), hvor Lene
tager med os til forskellige tea-
tre og sørger for, at vi kommer
trygge hjem til vores egen gade-
dør bagefter. Litteraturgruppe,
hvor Lene læser op af bøger, som
vi bagefter diskuterer.
   Ølgruppe, hvor der snakkes om
øllets historie, madlavning med
øl i, og hvor målet er besøg på
flere bryggerier. Vi har slægts-
forskning kun for mænd, knip-
ling, patchwork, maling, billard,
stavgang, banko - hvor hver ene-
ste plads er optaget.
  Der kan spises i Strandstuen
tirsdag og fredag. Det er brugere,
der hjælper i køkkenet. Er der in-
gen brugere, er der ingen mad.
  Hver eneste mandag møder 25
deltagere op til stolegymnastik.
Det er en bruger, der underviser,
med støtte fra en personale. Mo-
tion kan være ligeså vigtig som
medicinsk behandling. Ved øget
kondition får vi bedre helbred og
større livsglæde. Dermed sparer
vi på kommunens hjemmehjælp.

Har I forståelse
for det?

Personalet i Strandstuen giver os
både livsmod og livskvalitet. De
er bølgebrydere, de giver rum for
både forskellige personligheder
og nationaliteter, og de samar-

bejder med de lokale foreninger
her ved Stranden. De tager sig af
dem, som har brug for omsorg og
nærvær. Det smitter af, så bru-
gerne passer på hinanden og
prøver at bygge bro, og der er Di-
na nødvendig. Nogle læger i Par-
kerne anviser Strandstuen til
flere af deres patienter, og det er
en kendsgerning, at huset har
været medvirkende til, at flere
kunne blive længere i eget hjem,
inden de måtte på plejehjem.

Hvad siger det
jer politikere?

Strandstuen er god til at tage
imod folk fra Sprogskolen, Job-
prøvning, elever fra Social- og
sundhedssektoren og andre ste-
der. Lige nu er der en dansker i
aktivering og en iraner i job-
prøvning, så huset er både et
værested og et lærested. Angsten
for en ugentlig lukkedag plus en
times nedskæring hver dag har
belastet mange mennesker på en
negativ måde. Da man lukkede
Søndagscafeen i Møllehuset, steg
henvendelserne på skadestuen.
  En del ældre fik det nemlig dår-
ligt med ikke at have nogen ste-
der at gå hen, så dårligt at de tog
til skadestuen for at få hjælp.

Ønsker I
det igen?

Strandstuen tilbyder sine brugere bl.a.:

Teatergruppe
Litteraturgruppe
Ølgruppe
Slægtsforskning
Stolegymnastik
Lægehenvisninger

Gurli Andersen er aktiv i mange
af de aktiviteter, der foregår i
Strandstuen.
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Kære naboer -

Jeg har en pige, der er meget
 ked af det - ! Vi kom ned til

vores cykler lørdag 14. oktober.
  Vi var begge i skønt humør og
ville trille en lille tur. Det skønne
humør varede dog kun kort. Det
syn, der mødte os, var en mang-
lende sadel på min cykel. Det
værste var dog, da min Nadia
(datter) så sin egen cykel. Hun
blev så ked af det, at hun faldt
grædende sammen på gulvet.
  Den var mildest talt flad. I før-
ste omgang troede jeg, jeg kunne
pumpe den, men det gik hurtigt
op for mig, at cyklernes ventiler
simpelthen var blevet revet ud,
og det var derfor umuligt at pum-
pe både hendes, men også min
egen cykel!
  Der lå bolte og møtrikker spredt
ud over hele gulvet, og jeg måtte
derfor indse, at vores tur var en
illusion. Det var umuligt at få en
cykeltur. Hvordan kan det være,
nogle mennesker synes, det er
helt i orden man, uden at blinke,
kan tillade sig at være sådan o-
verfor andre mennesker?
 Jeg må sige, det giver mig en
meget grim smag i munden. Jeg
må desværre indse, der er ‘en
nabo’ (eller en person med til-
knytning til opgangene), der sy-
nes, det er i orden, at man opfø-
rer sig på denne smagløse måde.
  Man skal jo som bekendt have
magnetbrik for at få adgang til
cykelrummet. Et tip til den per-
son/de personer til næste gang:
  Kan I ikke være søde at stjæle
cyklerne i stedet for at udøve
hærværk. Så ville min datters cy-
kel (som hun fik i fødselsdags-
gave) og min egen i det mindste
være dækket af forsikringen!

En fortvivlet hilsen
Linda & Nadia Madsen
Tranumparken 24, 3. mf.

En opfordring -

JJJeg vil gerne opfordre ALLE
 dem, der gerne vil beholde

kanal 4 til at skrive til Antenne-
foreningen og klage over, at DE
bare fravælger denne kanal, u-
den at spørge os brugere først.
   Det kan så godt være, at det bli-
ver en betalingskanal, men det er
efter min mening en utrolig po-
pulær kanal, og det er „den ene-
ste tøsekanal“, vi har, og jeg me-
ner, at den skal vi bevare.
  Vi har mange mandekanaler, så
vi kvinder/tøser må stå sammen,
når vi endelig har fået vores „e-
gen“ kanal. Jeg VED, at der i de
første dage efter, at vi havde fået
brev fra Antenneforeningen ang.
dette, har været mellem 200 og
300 mennesker, der har ringet til
Antenneforeningen, for de ville
gerne beholde denne kanal.
   Jeg håber på, at de samme men-
nesker skriver til foreningen, da
det er det, der skal til. Det er vor
Antenneforening, og VI BRU-
GERE skal være med til at be-
stemme. Jeg mener, at de godt
kunne  ha´ sendt en rundspørge
ud, før de beslutter, hvad for
nogle kanaler vi skal af med el-
ler beholde. Jeg er sikker på at
dem, der gerne vil bibeholde ka-
nal 4, gerne vil betale en flad 10’
er mere om måneden.

Så kære brugere -
lad os stå sammen og

sende et brev til :

Antenneforeningen Brøndby
Malervangen 1,
 2600 Glostrup

   Pia Svanberg

Månedens
kommentar

Artiklen giver ikke udtryk
for redaktionen/udgiver-
nes mening - men udeluk-
kende skribenternes egne
synspunkter.

vendigt
ndstuen

Strandstuen er en integreret del
af Stranden. Det er et minikul-
turhus, hvor brugerne giver en
hjælpende hånd hele tiden for at
holde stedet igang, hvor perso-
nalet altid er til rådighed, og
hvor man kan komme og tale
med Ældrerådet hver tirsdag.
  Strandstuen var et af de første
steder, hvor man tog imod etni-
ske minoriteter.
  Fremfor at hvert folkeslag skul-
le have deres eget sted, valgte
man, at alle kunne komme her.
  Da socialministeren var på be-
søg i foråret, roste hun Strand-
stuen for de gode initiativer og
den positive udvikling.

Vil I ødelægge alt
det for os?

I skrivende stund får jeg at vide,
at lukkedagen er taget af bordet.
Det er jeg glad for at høre, for det
ville være en katastrofe for bru-
gerne af Strandstuen.
  Det er rigeligt, at kørselsdagene
er sat ned fra fem til tre dage om
ugen, så folk, som ikke er selv-
hjulpne, må blive hjemme, og at
åbningstiden er formindsket
med en time om dagen - plus en
ugentlig time.
  Jeg har fået nok!
  Disse besparelser ødelægger alt
for os brugere.
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Efter måneders forhand-
 linger om besparelser i de
 to seniorværesteder,  Møl-

lehuset i Brøndbyvester og Strand-
stuen i Brøndby Strand,  ser det
nu ud til, at politikerne endelig har
fundet en model, der trods ned-
skæringer, kan accepteres.
  Der var ellers lagt op til en „spa-
refest“, hvor det mest markante
tiltag var en ugentlig lukkedag
med en besparelse på 20% af den
samlede lønsum i de to væreste-
der. Så galt går det dog næppe.
  Allerede i september blev der
forelagt besparelser, der skulle
finansiere fortsat ansættelse af
en integrationsmedarbejder i
Strandstuen. En position, der
blev oprettet 1. november 2004
og siden er blevet fastholdt med
tilskud fra Integrationsministe-
riet. Denne  stilling blev oprin-
deligt foreslået finansieret ved at
ensarte antallet af kørselsdage til
de to væresteder, hvilket i prak-
sis betød fra fem dage til tre dage
i Strandstuen.  Desuden at sætte
kaffeprisen pr. dag op fra 5 kr.

til 10 kr. - ofte med et stykke ka-
ge. Det har ikke været justeret i
de  seneste 10 år.

Sagen udsættes
 Desuden ved overførsel af ikke
brugte midler fra Vængehuset i
Brøndbyøster, der blev nedlagt 1.
maj i år. Sagen var til behandling
på Social- og Sundhedsudvalgets
møde 20. september, men blev
udsat på det følgende møde i
Økonomiudvalget 4. oktober. I
novemberudgaven af Strandstu-
ens månedsblad kunne man i
bladets leder forstå, at flere be-
sparelser var på regnebrættet,
nemlig yderligere 300.000 kr. i
de to væresteder. Det lå nu klart,
at risikoen for en markant æn-
dring af  åbningstiderne var rea-
listisk og  med nedsatte  arbejds-
tider for de ansatte som en følge
heraf. Et stort problem, som klart
fremgik af netop redegørelsen
som lå til grund for mødet 20.
september, og hvor det ligeledes
blev anført, at flertallet af de an-
satte allerede er på deltid. Nogle

af de  ansatte ønskede i realite-
ten at komme på fuldtid!

½million skal spares
Først på Social- og Sundheds-
udvalgets møde 22. november
blev det dog klart, hvorledes den
samlede besparelse på godt og
vel 500.000 kr. (integrations-
medarbejderens løn samt de
nævnte 300.000 kr.) kunne fi-
nansieres. Nu var det svært for
ansatte, såvel som brugerne, at
skjule frustrationer over den
usikre fremtid, og vi kontaktede
derfor formand for Social- og
Sundhedsudvalget, 1.viceborg-
mester Eva Roed (S) umiddel-
bart efter mødet 22. november
for at høre, hvorledes forhand-
lingerne var gået. Selvom bespa-
relser naturligvis ikke helt kun-
ne undgås, var det nu en rimelig
glad og tilfreds Eva Roed, der
kunne konstatere, at den alvor-
ligste besparelse, en ugentlig
lukkedag, blev taget af bordet.
  Til gengæld fastholdes nedju-
steringen af kørselsdagene til
nogle af værestederne. Åbnings-
tiderne i Strandstuen bliver til-
passet Møllehusets, således at
der skæres ½ time om morgenen
(8.30 til 9.00) og ½ time om ef-
termiddagen (16.00 - 15.30).
  Desuden nedsættes åbningsti-
den yderligere 1 time pr. uge i de

Strandstuens
fremtid

1. viceborgmester Eva Roed (S)  ta-
ler ved en tidligere sammenkomst i
Strandstuen.

Man gør sig klar til stavgang. Bemærk alt husflidarbejdet på hylderne
i baggrunden udført af Strandstuens faste brugere.

        Elo Christiansen
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Flyt KulturhusetFlyt Kulturhuset
 - og stram op- og stram op
på Centeretpå Centeret

(fork. af red.)

HHHvorfor skal „Rosenhaven“
  i Esplanadebunden lade

livet for et stygt, moderne kul-
turhus i glas og stål og beton?

Da den østgående kørebane (red.:
Strandesplanaden) blev fjernet,
var det ifølge informationer og
skiltning netop fordi, der skulle
bygges kulturhus på dette om-
råde i stedet!
Har man glemt det?
Jeg har 6 konstruktive forslag:
1•  Byg kulturhuset på den bu-
lede brakgrund vest for posthu-
set. Der er flere P-pladser end på
østsiden.

2 •  Byg kulturhuset i røde mur-
sten, så det falder ind i en hel-
hed med Centeret, og ikke dan-
ner en skæmmende kontrast til
kirken og det nye sognehus, der
skal opføres.

3 •  Byg en ekstra etage på det
eksisterende Center og indret so-

cial- og sundhedscenter med læ-
gecenter, tandlæger, speciallæ-
ger, poliklinikker, alternative be-
handlere, solcenter, advokat og
lign.

4 •  Gør centeret mere attrak-
tivt med flere specialbutikker;
f. eks. fisk, slagter og ost, måske
slået sammen i en delikatesse-
butik! En isenkræmmer og en
god gammeldags pølsevogn!

5 •  En Lidl (red.: discountbu-
tik) kunne være et alternativ til
Netto og Aldi. Konkurrence er
måske ikke kun pris, men kvali-
tet er også tiltrængt!

6 • Hvad med en trappe/ele-
vator til S-togsperronen i vesten-
den med tunnel til Strandsko-
levej og sti til Strandesplanadens
gren ved kirken!  Man kunne her
etablere en cykel-P.,  og gøre dén
ved kiosken til aflåst cykel-P.
Men hvad mener andre?

Brøndby Strand Kirke
torsdag d. 7. december kl. 19.30

Kirken stiller lokaliteter til rådighed for en koncert med Sjællands Sym-
foniorkester. Der opføres bl.a. Blæsersymfoni nr. 2 i Es-dur af Richard
Strauss og Serenade i B- dur, Gran Partita af W. A. Mozart.

 Koncerten bliver ledet af den verdensberømte franske klarinettist Paul
Meyer, der  svinger dirigentstokken.

Der er gratis adgang for alle under 18 år.
 Alle andre kan købe billetter for 70 kr. på bibliotekerne i Brøndby, tlf.
4328 2000 og i Kulturhuset Kilden, tlf. 4328 2055.

Det er Kulturelt Udvalg i Brøndby, der har formidlet samarbejdet mel-
lem Sjællands Symfoniorkester og Brøndby Strand Kirke.

Arne W. Petersen

to væresteder. Samlet set bety-
der det,  at Møllehuset og Strand-
stuen vil været åbne 31½ time pr
uge. En forhøjelse af kaffepriser-
ne fastholdes, ligesom overførs-
len af ikke forbrugte midler fra
Vængehuset til Strandstuen bli-
ver gennemført.

Kvarterløft træder til
Da hele regnestykket var blevet
gjort op, manglede der lidt over
100.000 kr., siger Eva Roed, og
gode råd var nu påkrævet. Løs-
ningen blev, at der på Kvarter-
løftprojektets budget blev fundet
den manglende sum. Hvordan
kommer Kvarterløft i Brøndby
Strand ind i denne sag? På en ret
naturlig måde, idet netop pro-
jektet „Integration af pensioni-
ster med anden etnisk baggrund
end dansk“ er funderet i Strand-
stuen, og midlerne til integra-
tionsmedarbejderen netop blev
ansøgt igennem kvarterløftse-
kretariatet i opstartfasen.
  Det er passende her at frem-
hæve dette projekt, som i øvrigt
blev evalueret i foråret med en
konklusion, der klart fremhæver
de værdifulde erfaringer de an-
satte har høstet; erfaringer, der
klart bekræfter behovet for dette
projekt. Hele rapporten kan læ-
ses på kommunens hjemmeside
under Kvarterløft/nyheder.

Begejstrede deltagere ved en pa-
kistansk fest, der blev afholdt  i
Strandstuen.
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N Lørdag 4. november
havde det nystiftede
bolignetværk i Brønd-
by (Boligselskaberne

i Brøndby - BiB) indkaldt til det
første åbne møde i Kulturhuset
KILDEN i Brøndbyøster.
  Temaet var Landsbyggefon-
dens (LBF) kamp med/mod re-
geringen om inddragelsen af
midler til nybyggeri på bekost-
ning af kommende markante be-
hov for midler til renovering af
den ældre boligmasse indenfor
det almene boligbyggeri.
  Som gæst til mødet havde BiB
inviteret direktør i Boligselska-
bernes Landsforening (BL), Gert
Nielsen, der gav sit bud på situa-
tionen umiddelbart før de ende-
lige forhandlinger om finanslo-
ven falder på plads på Christi-
ansborg.
  40 deltog i mødet - herunder
syv af vore lokalpolitikere. Et an-
tal, som skuffede formanden,
John Frimann fra Lejerbo (Da-
rup/Resenlund). Med 30 afde-
lingsbestyrelser i Brøndby havde
jeg ventet en større repræsenta-
tion, siger John Frimann.
  Gert Nielsen lagde hårdt ud
med nogle kendsgerninger. Si-
den 2001 har regeringen inddra-
get 8 mia. kr. fra LBF. Under de
netop afsluttede finanslovsfor-
handlinger indgik godt 3 mia. kr.
yderligere indenfor de næste fire
år. I skrivende stund ved vi, at
dette beløb dog blev „forhandlet“
ned til ca. det halve. En forhand-
ling, som BL stort set ingen di-
rekte indflydelse har haft på, idet
man ikke var med i udvalgsarbej-
det, men blot deltog i en følge-
gruppe uden reel indflydelse. I
sit oplæg konstaterede Gert Niel-

sen endvidere, at kommuner ge-
nerelt er ligeglade med kampen
mellem LBF og staten - da kom-
munerne jo alligevel beslutter
antallet af boliger i den enkelte
kommune!
  For god ordens skyld skal det
dog fastslås, at staten ikke di-
rekte bryder aftaler ved at ind-
drage beløb fra LBF til nybyg-
geri. Det var faktisk en del af af-
talen, da tidligere statsminister
Jens Otto Kragh ‘opfandt’ LBF i
1966, at det skulle være muligt
at finansiere nybyggeri.
   Problemet er imidlertid, at LBFs
pengekasse stort set er tom frem
til år 2020, idet tilbagebetaling
ikke mindst på de dyre byggelån
i 70’erne og 80’erne, først er til-
endebragt på dette tidspunkt.
  Når dertil lægges, at behovet for
renovering indenfor de næste 20
år er svimlende 163 mia. kr., er
det et indlysende problem, at
store inddragelser til nybyggeri
skaber nye lånebehov. Sagt med
andre ord skal LBF dybest set
låne penge for at honorere sta-
tens „krav“. Hvem garanterer for
så store lån? - Såmænd staten!,
siger Gert Nielsen, der betegner
metoden som ganske ‘kreativ’.
Selvom årets finanslovforhand-
linger er fortid, bør der fortsat
lægges et stort mediepres på re-
geringen - bredt som lokalt, via
læserbreve samt underskriftsind-
samlinger, anfører Gert Nielsen.
Det er naturligvis et problem, at

stofområdet er utroligt kompli-
ceret for den „almindelige“ bor-
ger, der med fokus på sin egen
husholdningsøkonomi skal hånd-
tere beløbsstørrelser i milliard-
klassen! Hvad betyder det helt
konkret for den enkelte families
økonomi - alt efter i hvilket bo-
ligbyggeri man har til huse.
  Som de eneste repræsentanter
fra kommunalbestyrelsen, var
Venstre med en løsgænger og
Dansk Folkeparti ikke tilstede.
Til gengæld lagde de konserva-
tives Carsten Nielsen - måske en
anelse overraskende - ikke fing-
rene imellem, når regeringens
handlemåde skulle kommente-
res: „Mage til magtarrogance har
jeg aldrig oplevet fra den nuvæ-
rende regerings side“, sagde Car-
sten Nielsen, som helt usædvan-
ligt for et møde af denne karak-
ter, høstede bifald for sine be-
mærkninger.
  Gert Nielsen fulgte op med en
bemærkning om, at Schlüterre-
geringen aldrig afviste forhand-
linger med boligorganisatio-
nerne og slet ironisk kaldte den-
ne regeringsperiode for den „flo-
risante periode“!
   Gert Nielsen afsluttede med at
konstatere, at der var engang et
boligministerium, der blev ned-
lagt/underlagt Erhvervs- og øko-
nomiministeriet;
„Det værste der er sket“!!

  I dag hører boligområdet under
socialministeriet.“

BiB
Boligselskaberne

i Brøndby

        Elo Christiansen

Blandt tilhørende sås foruden borgmesteren også flere andre politikere.
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HHHvad gemmer sig bag denne
 artikels overskrift?

  En nyskabelse/videreudvikling
af de læseklubber, der i mange
år har eksisteret, og hvor man,
samlet over en kop kaffe, fik en
god snak om bøger.
  Nu kan man melde sig ind i en
virtuel læseklub på Internettet
og diskutere på alle tider af døg-
net. Hver læseklub har en redak-
tør/bibliotekar/tovholder, som
koordinerer og henviser til litte-
rære sider, der kan bruges i bog-
snakken. Tovholderen deltager
foruden på lige fod med de øv-
rige medlemmer af læseklubben.
  På www.litteratursiden.dk kan
du blandt 23 læseklubber melde
dig til ‘Fodboldengle og Dæmo-
ner’. Netop på dette tema er vor
lokale bibliotekar på Brøndby

Fodboldengle og dæmonerFodboldengle og dæmoner

Eksempler på konsekven-
sen af en inddragelse af de
lokale dispositionsfonde i
Landsbyggefonden.

Særlig fokus har der været på,
hvorvidt en inddragelse af de lo-
kale dispositionsfonde ville be-
tyde huslejestigninger for bebo-
ere i almene boliger. Dertil må
vi svare ‘ja’.Vi har lavet to kon-
krete eksempler på, hvad konse-
kvensen vil blive for to større
boligafdelinger i henholdsvis Kø-
benhavn og Kolding.
  Begge afdelinger har snart fær-
digbetalt deres oprindelige real-
kreditlån, men skal herefter fort-
sat betale  samme husleje. Den
del af huslejen, der tidligere gik
til at dække renter og afdrag på
realkreditlån, går nu i stedet ind
i den lokale dispositionsfond.
Midlerne i dispositionsfonden
bruges f.eks. til at tilbagebetale
hjemfaldsydelse og/eller lån,

som mange afdelinger skal beta-
le efter en renovering - de så-
kaldte driftsstøttelån. Hvis man
fjerner de lokale dispositions-
fonde for disse afdelinger, så er
der ikke længere midler til disse
‘faste udgifter’. Tilbage er der
kun lejerne, der  endnu en gang
må betale - men denne gang via
en huslejestigning. Her følger  et
eksempel på, hvor meget husle-
jen ville stige, i de to  afdelinger:

Gyldenrisparken
(478 boliger i København)
Driftsstøtten udgør her årligt
2.500.000 kr., hvilket svarer til
77,67 kr. pr. m2.
Hjemfaldsydelse udgør årligt
45,56 kr. pr. m2. I alt kr. 123,23
pr. m2.  Hvis disse beløb ikke læn-
gere skulle finansieres via den
lokale dispositionsfond, ville en
treværelses lejlighed på ca. 75 m2

stige med ca. 770 kr. pr. måned.

Fjordparken
(330 boliger i Kolding)
Driftsstøtten udgør her årligt
1.142.000 kr. , hvilket svarer til
49 kr. pr. m2.
  Hvis dette beløb ikke længere
skulle finansieres via den lokale
dispositionsfond, ville en tre-
værelses lejlighed på ca. 75 m2

stige med ca. 306 kr. pr. måned.
  Meget afhænger af  individuelle
forhold i den enkelte boligafde-
ling.
  En fjernelse af de lokale dis-
positionsfonde vil ikke betyde
huslejestigninger i alle Lejerbos
boligafdelinger.
  Vi skønner, at det vil komme til
at berøre en tredjedel, hvilket vil
betyde huslejestigninger for op
mod 30.000 lejere alene i Lejer-
bo - og vi repræsenterer kun 8%
af den lille million, der i dag bor
i en almen bolig i Danmark.

John Frimann

Strand Bibliotek, Jesper Nim
Hansen, tovholder.
   Frem til og med marts 2007 har
Jesper foreslået fire bøger inden-
for fodbold til debat - I novem-
ber var det ‘Fodboldenglen’ af
Hans-Jørgen Nielsen.
   I de efterfølgende måneder står
Dürrfelds roman ‘Bolden er rund’,
den fine lille erindringsroman
‘Den søndag jeg blev verdens-
mester’ af F. C. Delius og Nick
Hornbys humoristiske beskri-
velse af sin fodboldbesættelse i
‘Fodboldfeber’ til debat, siger
Jesper Nim Hansen, der slutter
denne runde med den markante
københavner - og FCK-roman
‘Hafnia Punk’ fra sen-halvfem-
serne af Benn Q. Holm. Alle er
velkomne, og Jesper slår til lyd for,
at klubfarverne „nedtones“, og at

medlemmerne i læseklubben ka-
ster sig ud i en fordomsfri diskus-
sion om litteratur, barndom og
drenge, der bliver til mænd (og
om deres kvinder), den svære
kærlighed, byen, samfundet, li-
vet og døden og det, der er endnu
vigtigere!
  Alle bøgerne er skrevet af mænd,
men vi vil da meget gerne have
kvinder med i klubben, slutter
Jesper Nim Hansen, der selv
mest er til krimier og spændings-
romaner i Le Carré-stil og også
gerne flotte bøger om whisky!

Jesper Nim Hansen,
klubbens tovholder.

Elo Christiansen
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       Elo Christiansen

Svaret følger her:

Til de mange medlemmer af An-
tenneforeningen Brøndby, der er
utilfredse med beslutningen om,
at fjerne Kanal 4 fra tv-pakkerne.
  Op mod efterårets generalfor-
samling kigger bestyrelsen på,
om der skulle være behov for el-
ler tungt vejende grunde til, at
ændre på tv - pakkernes indhold.
  I år fandt vi, at Kanal 4, som tid-
ligere har været gratis, men som
fremover vil koste 12,50 kr. pr
måned, ville give en væsentlig
forhøjelse af pakkeprisen, idet
der også var andre prisstignin-
ger i pakkerne.
  Bestyrelsen indstillede derfor
til generalforsamlingen, hvor
medlemsafdelingerne alle er re-
præsenteret med 2 medlemmer
pr. afd., at vi opsagde aftalen
med Kanal 4 på grund af det sto-
re prishop. Generalforsamlingen
godkendte dette forslag, og be-
styrelsen opsagde derfor aftalen.
  Pakkeprisen på den store tv -
pakke ligger nu tæt på 150 kr. pr.
måned. I den sidste brugerun-
dersøgelse vi fik udført, var der
et stort flertal, der mente, at en
pakkepris på 130 -140 kr. var pas-

sende. Denne grænse er allerede
nu overskredet, så derfor frem-
lagde bestyrelsen forslaget.
  Hvis medlemmerne har et stort
ønske om at få Kanal 4 ind i pak-
kerne igen, er de meget velkom-
ne til at stille forslag om dette til
deres repræsentanter i Antenne-
foreningen, typisk afdelingsbe-
styrelsen eller lejerforeningen i
afdelingen.
  Hvis man laver underskrifts-
indsamling, bedes man huske at
sætte en kontakt ansvarlig på
denne, så vil Jan fra Antennefor-

eningens bestyrelse svare tilba-
ge. Man kan også maile til An-
tenneforeningen.
  Lige en sidste bemærkning: Ef-
ter vi havde opsagt aftalen med
Kanal 4, blev vores administra-
tor Danny Andersen ringet op af
direktøren fra Kanal 4 og svinet
til på det groveste, bl.a. med at
vi var dybt udemokratiske. Det
mener vi i bestyrelsen selvfølge-
lig er helt ude i skoven, især da
beslutningen på generalforsam-
lingen var enstemmig. I øvrigt
mener vi, at det er fuldstændigt
utilstedeligt, at en direktør, der
uden blusel kræver en så stor
prisforhøjelse, nemlig 1.020.000
kr. bare for vores forening, burde
stikke piben ind. Dette vil vi også
skrive til ham.
  Hvis alle der får leveret tv fra
f.eks. TDC vælger den pakke, der
indeholder Kanal 4, vil direktø-
ren have skaffet 180.000.000 kr.
til kanalen med et snuptag, så får
han nok en lønforhøjelse, men
den ville vi helst ikke bidrage til.

På bestyrelsens vegne
Torben Saxtorff

Reaktionerne, efter Antennefor-
eningens meddelelse om at ka-
nal 4 udgår, da denne bliver til
betalingskanal, er markante.
  I de fire BKB-afdelinger har en
gruppe beboere iværksat en un-
derskriftsindsamling, hvor man
tilkendegiver, at man er villige til
at betale merprisen. Redaktio-
nen har spurgt Antenneforenin-
gens formand Torben Saxtorft
om årsagen til, at en kanal bliver
fjernet, uden at brugerne får mu-
lighed for at tage stilling.

TV-seere
protesterer . . .

Den ret nystiftede pakistanske forening Pak Culture Society havde samlet medlemmer og gæster
søndag 29. oktober i nogle lokaler på Brøndby Strandskole.  - Der var både spisning, sjov, bevæ-
gelse og hygge. - Kvinderne og nogle af børnene hyggesnakkede i et af lokalerne. Mændene og
resten af børnene spillede „bowling“ i et andet lokale. Opfindsomheden manglede ikke på man-
gel af rigtige bowlingkugler- og kegler. Bolde og sodavandsflasker fungerede udmærket til stor
moro for ikke mindst de voksne! - Dagen sluttede med lækker buffet med både det skarpe og det
søde (bl.a. en risalamande-lignende dessert), som redaktionen gerne ville have opskriften på!

Pakistansk efterår
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Forhistorien

I 2004 opsagde Brøndby Kom-
   mune deres lejemål af  insti-
  tutionen „Svalebo“, og det

har nødvendiggjort, at afdelin-
gen må tænke utraditionelt og
kreativt for at få balance i tinge-
ne.
  Afdelingsbestyrelsen har derfor
haft forhandlinger med boligsel-
skabet BKB vedrørende dette
problem. Et af forslagene gik på
at nedrive „Svalebo“ og bygge et
bofællesskab eller ældrevenlig-
boliger i stedet for på dette om-
råde.
  Afdelingsbestyrelsen var posi-
tiv overfor dette forslag, da det
uden tvivl vil give et kvalitetsløft
i området.
  Samtidig vil en del af vore æl-
dre beboere, som på nuværende
tidspunkt bor i 2.-3. sal´s lejlig-
heder, få mulighed for at flytte
ned i stueniveau, men samtidig
blive boende i lokalområdet og

Det ‘nye’ Svalebo
dermed forblive i deres velkend-
te miljø. Og -

NU SKER DET
ENDELIGT

  Efter lange forhandlinger, hø-
ringer og afdelingsmøder tog
kommunalbestyrelsen 15.no-
vember endelig beslutning om at
godkende projektet, og dermed
kan boligselskabet sende det i
udbud. Afdelingsbestyrelsen for-
venter, at projektet går i gang i
begyndelsen af 2007 og vil stå
færdig i ultimo 2007, og det bli-
ver et godt projekt, som de æl-
dre kan få meget glæde af.
   De 12 ældrevenlige boliger vil
komme til at være en selvstæn-
dig afdeling, som kommer til at
hedde „Svalebo“, men på længe-
re sigt vil den nok blive indsluset
i naboafdelingen BKB afd. 606.

Formand i BKB afd. 606
Michael Buch Barnes.

Her ses den indvendige indretning
af de nye ældreboliger i Svalebo.

Lave ældrevenlige boliger bestemt for områdets nuværende beboere, der ikke mere kan klare trapperne.

    : WITRAZ arkitekterSkitser
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Caféen
Hverdage     fra kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage

Frokost          kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørre-
brød. Bestilles før        kl.  11.00

Fællesspisning
         kl. 17.00-19.00

Hver torsdag:  2 retter mad

Pigeklub             kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for pi-
ger mellem 12 og 18 år.

Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra            kl. 9.00

Smykkeværksted
Hver tirsdag         kl. 10.00-14.00

Sypigen
Hver tirs.+tors. kl. 13.00-18.00
Kontakt Lone, Strandens Gen-
brug ang. oplægning af bukser.

Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes       kl. 13.00 - 16.00
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 43737063
Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Hver torsdag      kl. 10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063

Strandens Genbrug:
 Telefon: 43 53 97 50
 Tirs. og tors.    kl. 13.00 -18.00

Aktivitetshuset
TRANEN

Tranumparken 3A
43 73 81 25

Husbestyrer
Gitte Dinéss

RHEUMHUS
Albjergparken 4

43 54 11 38
Husbestyrer

Birgitte Jensen

Aktivitetshuset
PERLEN

Hallingparken 5
43 73 42 20

Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen
Mandag - torsdag  9.00 - 14.00
Fredag   9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te
Hverdage serveres smørrebrød
Dagens varme ret er mandag,
tirsdag & torsdag. Se menu på
www.broendbynettet.dk under
aktivitetshuse, 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
Spillene begynder      kl.  19.00

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

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

Kreative dage
Hver torsdag     kl. 18.00 - 20.30
Kom og udfold dine kreative
evner. Man kan købe et måltid
mad fra         kl. 19.00

FAKS
Foreningen Af  Kroniske

Smertepatienter
Lokalafdeling i Rheumhus.
Hver torsdag     kl. 12.00 - 16.00
Vi laver også håndarbejde, spil-
ler spil m.m. til en kop kaffe.
Diana Asbæk:  2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Pensionistklub
Tirsdag        kl. 13.00-15.00
Lektiehjælp
Mandag aften  kl. 19.30-21.30
PC-klub:
Forventet opstart jan/febr. 2007

Paraplyen
Hallingparken 3

Caféen
Mandag-onsdag-torsdag-fredag

         kl. 9.00-16.00
Tirsdag         kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag aftenspisning

         kl. 17.00-19.00
Priser dag:
stor/lille  portion:  30 kr./20 kr.
Priser aften:
stor/lille portion: 35 kr./25 kr.
dessert: 10 kr.
Strikkeriet
Mandag         kl. 13.30-16.00

Banko
Første tirsdag i hver måned

        kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag  (ulige uger)

       kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag        kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag        kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag        kl. 19.00-23.00

Udlejning af selskabslokale:

Hverdag: kl.  9.00 - 10.00
Tirsdag: kl. 19.00 -  20.00
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Juletræsfest
i Perlen

Søndag d. 17.december
kl. 14.00 - 17.00

Der vil være julehygge og dans
om det store juletræ. Der er en
godtepose til alle børn. Der er
salg af gløgg og æbleskiver.

Billetter kan købes
i Perlen:

Børn - kr. 10,-
Voksne - kr. 20,-

Julefrokost
i Perlen

Lørdag d. 9. december
kl. 18.00

Vi spiser traditionelt julebord.
Bagefter er der kaffe, hygge og
dans. Baren åbner kl. 17.30 og
lukker kl. 00.45. Som sædvanlig
er det „først til mølle princippet“.
Billetsalget er startet, så skynd
jer at købe en billet.

Prisen er kr. 100,-

Julestue
i Perlen

Tirsdag d. 12. december
kl. 10.00 - 22.00

Her kan du lave juledekorationer
for små penge eller købe dem
færdige. Der er Disney-julefilm
for de mindste og julehygge for
alle. Masser af juleguf til alle - og
salg af gløgg og æbleskiver, samt
selvfølgelig salg af mad. Alle er
velkomne.

JULE-BANKO
i Perlen

Tirsdag d. 5. dec. kl. 18.00
 åbnes pladesalg og spillene star-
tes kl. 19. Vi spiller 15 spil med
fuld gevinst til alle med banko,
samt et oprydningsspil.
  Gevinsterne på fuld plade ud-
gør 200 kr., på 2 rækker 100 kr.
og på 1 række 50 kr.
  Yderligere har vi 2 ekstra spil
med julekurve på pladen fuld,  på
2 rækker er der cognac og på 1
række, chokolade. Hvis der er
flere banko på disse ekstra spil,
afgøres det ved lodtrækning,
hvor taberne så får de normale
gevinster. Der bliver fortsat ud-
leveret  sidemandsgevinster.
  Der kan bestilles aftensmad på
telefon: 4373 4220. Menuen er
flæskesteg og risalamande.

Dagen før dagen
- før dagen

Fredag d. 22. december
kl. 18.00 - 22.00

Perlen afholder sin traditionelle
før-juleaften for alle interesse-
rede. Der er julemiddag ‘som vor
mor lavede den’ med flæskesteg
og and med tilhørende vin, efter-
fulgt af lækker risalamande.
  Senere serveres kaffe og jule-
godter, og der er selvfølgelig en
julemand til at føre op til dans
om træet og til at dele gaver ud.
Alt dette for blot 75 kroner
Tilmelding og betaling skal ske
senest 12. december hele dagen.
  Er du interesseret, så henvend
dig til Lis Sørensen i ‘Paraplyen’
tirsdage mellem kl. 11.30 - 12.30.

Juleøl-smagning
i Rheumhus

Tirsdag d. 12. december
kl. 19.00

Den kendte ølekspert Carsten
Berthelsen demonstrerer 7 slags
juleøl. Der vil også være et let-
tere pølse- og  ostebord.
  Billetter á 60 kroner sælges i
Rheumhus åbningstid.

Julefrokost
i Tranen

Fredag d. 15. december
kl 18.00

Billetter á 106 kr. fra 1. dec.

Husk:

Årets julebal
i Rheumhus

Fredag d. 15. december
kl. 19.00

Juleballet er med julebuffet, le-
vende lys og musik. Buffeten er
sammensat af:
Marineret sild m. karrysalat
Stegt sild m. løg
Æg og kaviar
Rejer m. citron
Fiskefilet m. remolade og citron
Ribbensteg m. surt
Tarteletter m. høns og asparges
Brie
Risalamande m. kirsbærsauce

Pris: 90.00 kroner
Billetsalg foregår fra Rheumhus

Gitte/Rheumhus
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De gamle kan lave både
 forlæns rullefald, hofte-
 kast med mere. Det ser

måske ikke så elegant ud, som
når de yngre gør det, men de
gamle kan endnu. Og de får en
masse god motion.

Kun forsvar
Det er Strandens Selvforsvars
Forening, som også rummer en
‘gammelmandsgruppe’.
  Nå ja, den yngste er godt nok
kun 30, men alderspræsidenten
er 83, og den næstældste er 79

år. Så der er aldersvægt bag, når
der trænes. Og flere af dem har
trænet i mange år.
  Men de gamle tager den nu lidt
med ro og træner mest for mo-
tionens skyld. Så er de unge lidt
mere vilde, fortæller foreningens
formand og træner Ove Nielsen.
  Han er selv med sine snart 60
år med på gammelmandsholdet.
(Hvor der vist i øvrigt også er en
enkelt kvinde).
 Men det er selvforsvar og ikke
kampsport, som trænes i fore-
ningen. Også for ungdomsholdet.
  Den teknik, de kast, greb, slag
m.m. som trænes er beregnet på
at kunne forsvare sig, ikke på at
kunne slås. Selv om de unge dyr-
ker ‘frikamp’ ind imellem.
 Flere af foreningens medlem-
mer har tidligere dyrket forskel-
lige kampsporter. Nogle har f.
eks. medaljer fra Jiu Jitsu og for-

Gamle kan godt
lave rullefald

Den snart 60 årige formand Ove
Nielsen er ‘still going strong’.

eningen rummer en danmarks-
mester i selvforsvar.
  Foreningen betegner i øvrigt un-
dertiden sig selv som den mest
kulturelle selvforsvarsforening i
landet. Ikke kun har den i mange
år trænet i Brøndby Strand Bib-
lioteks lokaler; der er af samme
årsag også kunst på væggene.

Børnene forsvandt
Foreningen har også et børne-
hold, men det ser lidt skralt ud
for tiden. - Da de fik at vide, at
de skulle betale kontingent, for-
svandt ungerne, siger Ove. Han
mener ellers ikke kontingentet er
særlig højt. 200 kr. om året for
børn, 275 kr. for  unge og 375 kr.
for voksne. Endelig kan man væ-
re passivt medlem for 75 kr.
  Der er træning hver onsdag i
Brøndby Strand Biblioteks store
sal, og foreningen kan kontaktes
på telefon: 4353 1603.

Kvinder har måske endnu mere
end mænd behov for selvforsvar.

Det hedder vel næppe ‘at bide i græsset’ - mere hen efter ‘at være i gulvhøjde’.

       Johan Suszkiewicz

En klubprofil:
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Onsdag 8. november  var vi
   vidner til en ny måde at
  komme i kontakt med

de unge på. Denne lidt utraditio-
nelle måde at mødes på, skulle
danne grundlaget for en fremti-
dig forståelse mellem Nærpoliti-
et og de unge.
  Mødedeltagerne var Omar, Pe-
ter og Zahid (projekt ‘Unge i cen-
trum’) og opsøgende medarbej-
dere), Yassin (Satellitten), Jens
Ansbjerg (SSP konsulent i Brønd-
by Kommune) og mægler under
mødet, Pia (bestyrelsen T13) samt
14 af de unge fra området.
  Nærpolitiet var repræsenteret
af Poul, Anders og Carsten ‘hen-
holdsvis: flink, flinkere og flin-
kest’, som Anders udtrykte det i
sin første kommentar til de unge.

Bedre forståelse
Idéen bag mødet var at skabe en
forståelse mellem de unge og po-
litiet. Der har været en mindre
udskiftning i Nærpolitiets perso-
nale, og der er også  kommet nye
til. Dette møde så vi som en god
indgangsvinkel, for både de unge
og de nye betjente, til at få lært
hinanden at kende.
  Mange af de unge har ikke sær-
lig god erfaring med politiet, og
derfor kunne de stille alle de
spørgsmål, de havde til politiet
om, ‘hvorfor de gør, som de gør’.
På samme måde kunne politiet
spørge om, hvorfor de unge gør,
som de gør. Først blev forskellen
mellem Nærpolitiet og Glostrup
Politi diskuteret. Mange af de un-
ges mindre gode oplevelser kom-

mer fra deres erfaringer med Glo-
strup Politi. Her forklarede Poul,
at den væsentligste forskel er, at
Nærpolitiet har bedre tid til at
færdes i lokalområdet og lære de
unge at kende, uden at en hen-
vendelse nødvendigvis handler
om en sigtelse.
Herefter stillede de unge konkre-
te spørgsmål fra forskellige epi-
soder med politiet. Lige fra knal-
lerter, bøder, ‘vaskere med sne’
fra politiet i vintertiden; hvornår
politiet må trække pistolen til
„hvorfor man skal oplyse sit navn
til politiet, når de spørger“?

Ønsker bedre dialog
Alle disse spørgsmål og flere til
blev diskuteret, og der var en god
stemning i Tranen denne aften.
  De unge påpegede, at når Glo-
strup Politi kommer til Brøndby
Strand på rundtur, så snakker de
ikke ordentlig til dem, og dette
kan derfor udvikle sig til en kon-
frontation. Poul forklarede, at
han nu ville dele de unges syns-
punkter med politiet ‘oppe på
gården’ (Glostrup), som havde

hørt om dette møde og gerne
ville høre, hvad der kom ud af
det. Men samtidig understrege-
de han, at politiet som regel hen-
vender sig , når der har været en
anmeldelse eller lignende.

Tryghed for alle
Afsluttende var der en del for-
ventninger til hinanden. Nær-
politiet havde den samme inte-
resse som de unge i, at vi i fæl-
lesskab skal kunne bo i tryghed
og sikkerhed. Men også at poli-
tiet altid vil reagere, når de får
en anmeldelse eller lignende.
  De unge ville have budskabet
videre til Glostrup Politi at „selv-
om vi engang imellem hænger
ud i Centeret, så betyder det ik-
ke, at vi laver kriminalitet.
   Hvor skulle vi ellers stå henne?
Uanset hvor vi er, så kommer
der en klage!“ Og de unge afslut-
tede med lidt sjov, klapsalver og
en invitation til en fodboldkamp
under stævnet for unge i Brønd-
by Strand 25.-30. december i
Søholthallen, som politiet pænt
sagde ja til.

Nærpolitiet og de unge

Møde i Tranen mellem:

Nærpolitiet møder gerne op til møder. Her ved et tidligere møde i Tranen.

Zahid Mansoor,
opsøgende medarbejder
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Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

Der
fo

r

Gruppen fik straks stil-
let  lokaler til rådighed
oven over Brøndby
Strand Bibliotek.
  Men det viste sig dog
hurtigt at forholdene
var for trange. Efter
nogle år på Brøndby
Strandskole og på Sø-
holtskolen fik man stil-
let de nuværende loka-
liteter i Ulsøparken til

disposition.
  Det er ikke kun tegning og ma-
ling, der har været og er famili-
ens interesse; nisser og nissede-
korationer er allerede på plads i
den hyggelige lejlighed - inde
såvel som ude på altanen.
  Og det er ikke kun for hyggens
skyld i familien; det drejer sig
også om konkurrencen mellem
beboerne i området om de flot-
teste og mest markante julede-
korationer.
   I en alder af 81 år må Victor er-
kende, at det kniber med at kom-
me op af trapperne, og han og
Jytte har derfor søgt om en stue-
eller højhuslejlighed, for som
Jytte og Victor slutter: „Vi er y-
derst tilfredse med at bo her, og
flytter ikke herfra frivilligt“.

Af:
Jytte og Victor Christensen
Dyringparken

        Fortalt til Elo Christiansen

Jytte og Victor hygger sig i sofaen; på denne årstid sammen med alle nisserne.

Det hele startede egentlig med, at
Victor Christensen helt tilbage i
1961 var herude og se
bebyggelsen i Brønd-
by Strand; beslutnin-
gen var klar: „Her vil
jeg bestemt ikke bo“!
   Men, men, som Vic-
tor siger: „Man har en
mening til man får en
anden, og min kone
Jytte og jeg har nu bo-
et her i Dyringparken
i 19 år og har fået man-
ge gode venner og na-
boer“.
  Efter at have flyttet rundt på
Sjælland i mange år på grund af,
at det var meget svært at få lej-
lighed og arbejde til at gå op i en
højere enhed, landede vi her i
Brøndby Strand, da min kone fik
arbejde i Vallensbæk.
  Vi havde nogle venner, som bo-
ede i Daruplund i en dejlig stor
lejlighed, så jeg spurgte min ven,
hvordan de havde fået den gode
lejlighed, siger Victor. Vennen
anbefalede os at søge hos kom-
munen - og sør’me om det ikke
lykkedes; vi fik en dejlig stor lej-
lighed i Daruplund.
  Efter knapt to år måtte vi dog
flytte, da lejen var steget til en
størrelse, vi på det tidspunkt ikke
kunne klare. Vi henvendte os

...  nisser og nissede-
korationer er allerede

på plads i den hyggelige
lejlighed - inde som

ude på altanen

derfor til kommunen og klagede
vores nød, og fik så anvist den
lejlighed vi har i dag.
  Men hvem er Victor ellers? Et
KREAtivt menneske, som har
tegnet lige fra barnsben, og re-
sultatet kan den dag i dag ople-
ves i Brøndby Strand.
  Victor Christensen var nemlig i
1988 initiativtager til oprettelsen
af KREA-gruppen, som i dag har
lokaler i Ulsøparken.
  Victor husker, at de kommuna-
le myndigheder tog vældigt godt
imod initiativtagerne, som blandt
andre talte Helge Nonno samt
den anerkendte kunstmaler Tho-
mas Holck - sidstnævnte som
eneste professionelle deltager i
KREA-sammenslutningen.
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Made in Brøndby

I 1940’erne og 1950’erne flyt-
  tede mange af hovedstadens

virksomheder til Brøndby, og der
blev bygget mange boliger til
medarbejderne, som flyttede
med ud på Vestegnen. Var du en
af dem, der havde arbejde på
Brøndbys mange  industrivirk-
somheder? Så har vi brug for din
hjælp i forbindelse med udstillin-
gen „Made in Brøndby“, der vises
til næste år. Vi mangler billedma-
teriale fra kommunens mange
fabrikker og vi vil også gerne
høre din historie fra arbejdslivet.
  Skriv til os på e-mail:
lokalarkiv@brondby.dk, hvis du
vil være med til at sætte dit fin-
geraftryk på  den kommende
udstilling.  Lokalarkivet

Kirketilbud - Stop op og lyt, og kom i julestemning
December kl. 9     „Vær velkommen, Herrens år“

kl. 12   „Kimer, I klokker“ (ændres 18.-23. december til  „Kender I den om Rudolf“
kl. 16   „Et barn er født i Betlehem“ (ændres 18-23. december til „Sikken voldsom trængsel

 og alarm“ efterfulgt af „Juletræet med sin pynt“
kl. 20  „Dejlig er den himmel blå“

Januar kl. 9     „Klokken slår, tiden går“
kl. 12   „Snemand frost og frøken tø“
kl. 16   „Herre Gud, dit dyre navn og ære“
kl. 20  „Du, som har tændt millioner af stjerner“

Det automatiske klokkespil, der er indspillet af klokkenist
Annelise Sørensen, er dog slukket på søn- og helligdage.

Fem års Jubilæum

Den 4. december er det fem
 år siden Lokalhistorisk for-

ening blev stiftet.Vi blev, som
mange måske husker, stiftet ude
i den gamle smedje på Gammel
Køge Landevej under navnet Be-
varingsforeningen for Brøndby
Strand. Vi håbede, at kunne be-
vare den gamle smedje. Dette
lykkedes ikke, men det knække-
de ikke foreningen. Dels gik vi i
gang med at bygge en ny smed-
je, dels tog vi andre opgaver op.

Den nye smedje står
der nu med en port,
der er  forsynet med
Bents hjemmesme-
dede hængsler med
sving og svaj, så byg-

ningen er nu lukket.
  Udvendig mangler taget stadig
at blive tækket med de gamle
teglsten, og indvendig mangler
det vigtigste - nemlig en esse.
  Smedegruppen er skrumpet
kraftigt ind på grund af fraflyt-
ninger og sygdom, hvilket forsin-
ker projektet. Vi opfordrer alle,
der er vilde efter at være med til
at indrette en smedje, om at kon-
takte Lokalhistorisk forening på
tlf: 4373 2334           Johan S.

Berigtigelse:

I sidste nummer af ESPLANADEN bragte vi en artikel om det kom-
munale tilbud „Sejlerhuset“.  Af artiklen fremgik det, at den daglige
leder, Axel Nielsen, startede sit virke i „Sejlerhuset“ i 2003.
Dette er ikke korrekt; Axel begyndte allerede i 2000.

Redaktionen beklager fejlen.

Jazz i december

BBBrøndby Jazzklubs traditio-
 nelle årsafslutning den 26.

december (2. juledag) bliver i år
med en af de nyere konstellatio-
ner indenfor den traditionelle
genre, nemlig:

PAUL HARRISON &
HENNING MUNK PLUM

MED BAND

„Frontløberne“ i orkestret er to
forrygende blæsere; Henning
Munk Plum på saxofon og Paul
Harrison på klarinet, som helt
sikkert vil foretage en række mu-
sikalske ‘dueller’ i løbet af afte-
nen. Med sig har de Søren „Si-
dewind“  Stausbøl, klaver - Bjar-
ne Christensen, bas - Martin Roy
Wade på trommer og Hans Reich-
stein, banjo og ikke mindst sang.
  Kom forbi i klubbens sædvanli-
ge spillested, den store sal over
Brøndby Strand Bibliotek med
indgang fra stationssiden; og tag
familie, venner og naboer med.
  Dørene åbnes kl. 19.30 og mu-
sikken er på fra kl. 20.00.

Klitrosen har tilbud
til ny-tilflyttere

I beboerlokalerne i Tranumpar-
ken 7, st. kan du opleve hjemlig
hygge og socialt samvær i et in-
teriør fra de gode gamle dage.
Mandag, fredag og søndag

mellem  kl. 14 og 18.
Kom ned og hyg dig med andre
seniorer til en kop kaffe/te med
hjemmebag. Klitrosen kan kon-
taktes  på telefon: 7741 0876.



viteterne skal slutte kl. 21.00. De
kommer ikke for at konflikte,
men for at have det sjovt. Skulle
der komme en bane i Esplanade-
parken, vil de meget gerne spille
der også. Rygterne om salg af
stoffer kendte de unge ikke no-
get til, for som de konstaterede:
„Stoffer og fodbold passer dårligt
sammen“.

Konklusion
Beboerne, som var til stede, sag-
de derfor OK til at de unge spil-
ler, og at der sluttes kl. 21.00
  Kommunikationen skal gå gen-
nem Zahid, den opsøgende med-
arbejder: tel. 2371 9437.
  De unge, der var tilstede, giver
informationerne fra mødet vi-
dere til andre, der bruger banen.
Kriminelle forhold skal anmel-
des til Nærpolitiet i Brøndby
Strand, tel. 4373 1448 eller til
Glostrup Politi (‘Gården’), der
har tel. 4386 1448.

Esplanaden (tlf: 43 54 39 60) • e-mail: espla@yahoo.dk • Elo Christiansen (tlf: 43 54 13 11/29 47 29 11)

Dengang fodboldbanen
  med kunststofgræs lige
nord for institutionen

Storkely i Tranumparken blev
indviet sidste år, var der vel in-
gen,  der regnede med, at man 1.
november i år skulle afholde et
krisemøde på baggrund af klager
fra beboerne over sen støj og for-
skellige former for kriminalitet!
Det kom imidlertid frem på PAB8’s
seneste årsmøde 20. september,
hvor en række beboere nærmest
forlangte banen nedlagt.
  Afdelingsbestyrelsen, der også
havde modtaget henvendelser,
valgte derfor at indkalde til møde
med kun dette punkt på dagsor-
denen. Til mødet, der både hen-
vendte sig til beboerne som bru-
gerne af banen, havde man også
inviteret områdets opsøgende
medarbejde Zahid Mansoor,
kommunens SSP-konsulent Jens
Ansbjerg samt beboerrådgiver
Anette Hestlund, siger afdelin-
gens formand Ole Larsen.

Kun få beboere
Det var imidlertid svært at skjule
overraskelsen over, at kun tre (3)
beboere havde fundet anledning
til at lægge vejen forbi dette mø-
de. Endnu mere forbavsende var
det, at kun en enkelt af beboerne
kom fra Tranumparken, hvor
fodboldbanen ligger!
  Til gengæld havde ca. 15 unge
taget invitationen til at deltage i
mødet alvorlig! På mødet gjorde
Ole Larsen rede for de klager, han
havde modtaget, bl.a. at bebo-
erne følte sig chikaneret af støj,
der bliver spillet til hen imod
midnat. Da banen ligger i PAB8
er den primært for afdelingens
børn og unge og endelig at større
børn og unge jagede de mindre
børn væk fra banen. Dertil oplys-

ninger fra det før nævnte årsmø-
de, hvor påstande om trusler
med knive samt salg af ulovlige
„stoffer“ blev fremlagt.

Politiet hører intet
Lad det stå klart; banen bliver
flittigt brugt, og politiet har ikke
modtaget henvendelser om ulov-
ligheder af den art, som er be-
skrevet ovenfor. De unge havde
dog den opfattelse, at når banen
ligger i Brøndby Strand, skulle
alle i Brøndby Strand have ad-
gang til banen.
  Logikken er da til at få øje på,
og naturligvis må afdelingens
unge mennesker da tage gæster
med, anfører Ole Larsen.
  På mødet kom det også frem, at
flere grupperinger spiller på ba-
nen, og de tilstedeværende unge
ville bringe kritikken med sig til
deres bagland.
  De unge lagde vægt på, at vi skal
leve sammen og erkendte, at akti-

Protester mod
fodbold i PAB8

        Elo Christiansen

Fodboldmål og ruller med kunststofgræs ved etableringen af banen sidste år.


