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ESPLANADEN - Brøndby Strands beboerblad

Esplanaden udkommer 

ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. februar - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 4. marts

Kære læser; du sidder netop 
nu med Beboerbladet Esplana-
den med nyt udseende. Vel 
passende for en yngling, der til 
efteråret fylder 10 år. På side 
tre kan du læse lidt om livet 
med bladet - henvendt til såvel 
„gamle“ som nye læsere. 
  Og lad os ikke glemme at erin-
dre om, at Beboerbladet Es-
planaden blandt andre er for 
Brøndby Strands beboere, og 
at vor dør i Hallingparken (næ-
sten) altid er åben, såfremt du 
har noget på hjerte, som du vil 
dele med dine medborgere.

Brøndby Strands længe ven-
tede kulturhus har også fået nyt 
udseende. Uventede begivenhe-
der, som langtidssyg dom i kom-
munens tekniske forvaltning, 
nødvendiggjorde ekstern assi-
stance. Men nu er det ganske 
vist. Uden yderligere forhin-
dringer forventes spadestikket 

taget i dette års forsommer og 
huset færdigbygget i eftersom-
meren 2008. 
 Tilbage står nu forventninger-
ne til indretningen, hvor alle 
involverede parter siden Kvar-
terløftstart i 2001 gennem et 
højt aktivt mødeforløb har givet 
deres bud på hvilke begivenhe-
der Kulturhuset bur de rumme 
og under hvilke fysiske rammer 
disse begivenheder burde præ-
senteres.

Tre større boligselskaber har 
også iklædt sig nyt udseende, 
vel at mærke uden at smide de 
gamle klæder væk. Tranemose-
gård i Brøndby, Vridsløselille 
Andelsboligforening med afde-
linger i Albertslund, Ishøj og 
Greve samt Albertslund Bolig-
selskab har sammenlagt de tre 
administrationer. 
  På side otte og ni kan du læse 
mere om visionerne for dette 

boligsamarbejde, der sammen 
med lignende former for sam-
arbejde netop nu danner grund-
laget for en ny, spændende og 
udfordrende boligpolitisk vir-
kelighed i Danmark.

Ældrerådet har også under-
gået ændringer. Rådet har efter 
det netop overståede nyvalg ta-
get navneforandring til Senior-
rådet, og hele syv nye medlem-
mer er tiltrådt. 
  Der venter rådet mange udfor-
dringer i fremtiden, ikke mindst 
i lyset af en ret begrænset del-
tagelse i det sidste valg. Der er 
vel ingen tvivl om behovet for et 
seniorråd, som måske også bør 
se lidt på mulige justeringer i 
valgprocedurerne fremover.

Således kom vi i gang med året 
2007, som vi sammen med vore 
læsere vil imødese og forholde 
os til i spændt forventning. 

Klæder skaber andet end folk
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Nyt bladdesign
og logo

Reklametegneren og grafikeren Mark Ravnsmed Christensen.

KREA udstiller på
Brøndby Strand

Bibliotek
Fra onsdag den 7. marts til  ons-
dag den 28. marts vil vor lokale 
kunstnergruppe KREA udstille 
keramik, billeder m.m. Et par af KREAs produktioner

Efter næsten 10 år i „sort/
 hvid“ - dog med enkel-
 te sidespring - kan du 

fremover opleve Beboerbladet 
Esplanaden i 4-farve tryk. Nu 
lægger man ikke blot farver i 
et sort/hvidt produkt. Derfor 
besluttede vi sammen med vor 
udgiverkreds - otte boligafde-
linger i Brøndby Strand - at tage 
skridtet fuldt ud: Producere et 
nyt design samt nyt logo. Resul-
tatet sidder du med i hånden, og 
vi håber, du synes om det. 

  
  Hvem er vi ellers?

Til nye læsere kan vi fortælle, 
at redaktion og skribenter er 
frivillige beboere fra Brøndby 
Strand, som 10 gange årligt sør-
ger for, at bladet udkommer 
den første weekend i måneden 
(januar og august undtaget). På 
årlige møder med repræsentan-
ter fra de otte afdelingsbestyrel-
ser sikrer vi, at de „redaktionelle 
retningslinier“, der er aftalt, bli-
ver efterlevet og eventuelt juste-
ret ved behov. ESPLANADENs 
sær præg er, at indholdet ikke 

ude lukkende omhandler bolig-
stof fra udgiverkredsen, men og-
så rummer beskrivelser fra livet 
i vor bydel, over enkeltpersoner 
til skole- og fritidsområdet, så-
vel som idrætslige og andre kul-
turelle begivenheder.
 Det er et koncept, der i visse si-
tuationer kræver balancegang, 
men også udfordrer. I bladets 
op startfase og nogle år frem-
over havde bladet tilknyttet en 
informationsmedarbejder (Kim 
Tverskov), der med en jour-
nalistisk baggrund dannede 
professionel faglig baggrund 
for de frivilliges arbejde. Un-
der arbej det med at udvikle nyt 
logo og design, blev det for an-
den gang besluttet at tilknytte 
professionel assistance. Rekla-
metegneren og grafi keren Mark 
Ravnsmed Christensen, der fi k 
tilbudt opgaven, siger, at man 
i samarbejde med Esplanadens 
mandskab samt redaktionens 
ønsker om at bibeholde en vis 
genkendelighed, har frisket bla-
det op med en ny strammere 
mo derne linje, som han håber, 
vi på bladet bliver glade for at 
arbejde med. Mark slutter med 
at konstatere, at det har været 
en sjov opgave, da han elsker at 
lave magasiner og magasinlay-
out, og at der har været en god 
sparring og gensidig respekt om-
kring samarbejdet. 
  Mark driver sin virksomhed, 
The Mark, fra nye lokaler i Guld-
bergsgade 29 i København.   Ω

 Elo Christiansen
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Rosenåen var en gang Brønd-
 bys største vandløb. Nu 
 er der ikke meget tilbage 

- kun nogle rør under jorden. Nu 
skal man vide, hvor den løb for at 
finde sporene.

Høj vandstand
For meget længe siden var Ro-
senåen endda ikke kun en å men 
en hel bugt, der nåede ind forbi 
det nuværende butikscenter.

For omkring 7-8.000 år siden 
stod vandet i Køge Bugt to en halv 
til tre meter højere end i dag.

Da isen efter sidste istid var smel-
tet i det senere Danmark og hav de 
trukket sig et stykke op i Sverige, 
var vandstanden i havene omkring 
os fortsat så lav, at vi var landfaste 
med Skåne. Det som kaldes Fast-
landstiden. Men efterhånden som 
stadig me re is smeltede nordpå, 

Bugten ved Rosenåen
steg vandstanden for til sidst for 
omkring 9000 år siden at bryde 
ind gennem Øresund. Det var 
overgangen til det, som kaldes At-
lantisk tid. 

Gennem de næste par tusind år 
steg vandstanden og oversvømme-
de mange lavereliggende områder. 
Derfor havde vi den gang, også her 
ved Brøndby Strand, en bety delig 
mere bugtet kystlinie end den nu-
værende næsten lige kyst. Senere 
hævede landet sig, og vandet trak 
sig tilbage. „Rosenåbugten“ for-
svandt, og kun åen blev til bage.

Åen med de mange navne
Hvad åen blev kaldt den gang for 
flere tusind år siden er ikke godt 
at vide. Op i nyere tid har den haft 
flere navne. Mest almindeligt har 
været Magleå. Den løb da også lige 
forbi Maglegård ved det nuvæ-

rende butikscenter. Første gang 
Rosenåen omtales på skrift, er det 
øjensynlig en fejltagelse. I sin bog 
om Vallensbæk for tæller Peter So-
renius fra Kroppedal-museet, om 
et kort tegnet i 1720. 

På kortet findes et vandløb kal-
det Walensbæck. Ifølge kortet 
lø    ber vandløbet, der er marke-
ret på størrelse med Store Vejleå, 
bare ikke ved Vallensbæk, men et 
godt stykke derfra. Nemlig øst for 
den indtegnede Axelsted Kro, den 
senere Nissekro og senere igen 
Mæglergård. 

Så alt tyder på, at det er Rosenå-
en, der her er indtegnet i begyn-
delsen af 1700-tallet.

Læs mere om Rosenåen i bogen 
om Brøndbyvester „Historien om 
en landsby der voksede“, og på 
Brøndby Lokalarkivs hjemmesi de 
www.brondbylokalarkiv.dk          Ω

Kortet viser kystlinien for 7-8.000 år siden, tegnet ind på et nutidigt kort. Vandstanden var den gang 2½ til 3 meter 
højere end i dag. Den røde linie følger tre-meter kurven. Den viste Maglegård lå nogenlunde, hvor Brøndby Strand 
Centrum ligger i dag. Den nederste sorte linie viser, hvor strandlinien gik før anlæg af Strandparken.

Lige siden de første rensdyrjægere kom vandrende op langs det vand, der senere 
kom til at hedde Køge Bugt for 12.000 - 13.000 år siden og til nutidens badeliv i 
Strandparken, har vand og kyst spillet en væsentlig rolle for mennesker, som har 
boet, hvor vi nu bor. Og vand og kyst har hele tiden skiftet. Hovedsagelig styret af 
naturen, men på det seneste også af menneskene.

Johan Suszkiewicz
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Køge Bugt  Strandpark har   
 holdt  flyttedag. Ikke selve    
 Strandparken selvfølgelig. 

Sandet og vandet bliver af gode 
grunde liggende. 

Så alle kan fortsat bade om som-
meren og gå ture langs stranden 
og søerne om vinteren. Eller om-
vendt. Men fra første januar for-

Strandparken fl ytter
svandt amterne. Og  I/S Køge Bugt 
Strand park har hidtil rent fysisk 
holdt til hos Københavns Amt i 
Glo strup. Interessentselskabet Kø-
ge Bugt Strand park har hidtil be-
stået af syv kommuner (heriblandt 
Brøndby) og de to amter: Roskilde 
og København. Når amterne nu er 
væk, er  kun kommunerne tilbage.

Derfor er Strandparkens sekretari-
at flyttet til Ishøj Kommune. Men 
det skal ikke være noget, Strand-
parkens bru gere mærker noget til.
 Der kan stadig bades, løbes, gås 
tur, luftes hunde, cykles, kigges på 
fugle og alt det andet, dette fanta-
stiske stykke „kunstig“ natur giver 
mulighed for.   Ω

Nogen har måske bandet      
en gang imellem, når de  
faldt over nogle plastrør, 

som stak op af sandet nede på 
stranden. Nu kan man roligt gå tur 
igen. Rørene er væk. De var led i et 
forsøg med kystsikring, som nu er 
opgivet.

Virkede ikke
Plastrørene stod med mellemrum 
banket lodret ned i sandet, i den 
ende af stranden ved Køge Bugt, 
som vender op mod Brøndby 
Havn. Her har der været proble-
mer med at holde på sandet, som 
vandet tog med sig. Det skulle rø-
rene modvirke. De var ikke bereg-
net til at falde over.

Systemet er udviklet af en inge-
niør, Poul Jakobsen fra Skagen, 
og har været forsøgt ved den jyske 
vestkyst. Rørene skal virke som en 

form for drænrør, der leder van-
det, som skyller ind på stranden, 
hurtigt væk igen. Dermed skulle 
vandet ikke nå at tage sandet med 
sig ud, når det skyller ud igen. Men 
in gen kan helt nøjagtig forklare 
virk ningen.

Men systemet har ingen effekt 
haft ved Brøndby Strand, siger 
se kretariatsleder i Strandparken 
Per Frydenlund Nielsen. Derfor er 
forsøget, som startede i 2000, nu 
blevet stoppet.
  På den jyske vestkyst har der væ-
ret mange diskussioner om syste-
met. Ingeniør Jakobsen, hvis fir-
ma har installeret og taget patent 
på systemet i en lang række lande, 
mener, det er effektivt. 

Kystdirektoratet har været mere 
skeptisk og holdt på den gamle 
metode med at sikre kysten ved at 
hente sand ude til havs og pumpe 

Sikring mod højvande
det ind på stranden. Sandfodring 
kaldes det.

Kystsikring
I 2004 indledtes et nyt tre-årigt 
forsøg på vestkysten, som endnu 
mangler et års tid, før resultatet 
kan gøres op. Her ved Brøndby 
Strand blev det forsøgt i godt fem 
år uden effekt. Nu fortsætter det 
ifølge Fry  denlund Nielsen med lø-
bende over vågning og årlige op-
målinger af stranden.

Stranden er blevet smallere op 
mod Brøndby Havn, men ikke a  lar-
merende. Det drejer sig, ifølge Fry-
denlund Nielsen, indtil videre om 
nogle få meter, og det har endnu 
ikke været nødvendigt at få tilført 
ekstra sand.

At sikre en tilstrækkelig mængde 
sand på stranden har ikke kun be-
tydning for de badende. Klitterne 
fungerer også som kystsikring ved 
storm og høj vandstand. Mindste 
højde som højvandssikring er sat 
til tre meter.

Gamle Brøndby Strandboe re, 
som boede på sydsiden af Gl. Køge 
Landevej før Strandparken blev 
anlagt, kan fortælle om oversvøm-
melser af haver og kældre. Det 
kan ikke ske nu. Men derfor er det 
også vigtigt, at der holdes øje med 
stranden, sandet og klitterne. Ω

Johan Suszkiewicz

Johan Suszkiewicz
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I december-nummeret af Es-
planaden var der to indlæg, - 
ét med en „Opfordring“ og ét 

med et „Svar“, som begge fan gede 
min interesse så meget, at jeg føler 
trang til også at ytre mig. Opfor-
dringen til at bevare „tøsekanalen“ 
virker lidt søgt på mig, idet jeg ikke 
kender noget til en underskrifts-
indsamling i BKB’s afdelinger, selv 
om jeg bor i Afd. 608. 

Helt ærligt, så tror jeg, den er 
konstrueret af „tøsekanalen“ og 
ik ke har nogen reel baggrund i tv-
seerne, hverken i BKB eller alle de 
andre afdelinger, der efterhånden 
er tilknyttet Antenneforeningen - 
Sorry, Pia Svanberg! 

 Så var der lige det med „svaret“ 
fra Antenneforeningens bestyrelse 
v/Torben Saxtorff, der fortæller, 
at man også kan maile til Anten-
neforeningen. - „Hvordan gør man 
det, hr. Saxtorff“?

Her er vi ved det, der er bag-
grunden for min indblanding: Jeg 
har lige siden den 13. november 

forgæves søgt at komme i kontakt 
med Antenneforeningen via te-
lefon og fax, men ingen af delene 
fungerede? - Så fik jeg den geniale 
idé at maile til jer; men ak og ve, 
alle mine e-mails kom retur, idet 
mailadresserne ikke fandtes mere, 
og det var ellers dem, jeg havde i 
mit adressekartotek og kunne læse 
mig til på teksttv-siderne. Til sidst 
så jeg ingen anden udvej, end at 
jeg måtte ty til frimærkekassen 
og sende et brev til Malervangen 
1 den 28. november - og så skete 
miraklet: Den 19. december kl. 
16.20 blev jeg ringet op af en sød 
dame, der fortalte mig, at Anten-
neforeningens tlf.nummer var 
8818 0880. - Hva’ba’! På side 181 
i teksttv fortæller man ellers, at te-
lefonnummeret er 7799 2955.

Hun vidste, at jeg havde beklaget 
mig; men hun vidste ikke rigtigt: 
„Over hvad“? Jeg fik så at vide, at 
mailadressen nu var bo-vest@bo-
vest.dk, og at det var dette admi ni-
strationsselskab, som kørte An  ten-
neforeningen. - Nåh! 

Og så kom mer vi til sagens ker-
ne: Hvorfor skal vi medlemmer 
af Antenneforeningen, som op-
rindelig var en lokalforening for 
seerne i Brøndby Strand, bevæge 
os langt ud forbi Nordvang til Al-
bertslund for at diskutere lokale 
anliggender? (Jeg ved godt, at vor 
forening er udvidet med det øvrige 
Brøndby, men alligevel: Det fore-
går trods alt i vor kommune!) 

Har Antenneforeningens besty-
relse en skjult dagsorden? Hvorfor 
viser man ikke bare en smule pro-
fessionalisme og meddeler telefon-
numre, faxnumre og mailadresser 
på teksttv-siderne, foruden at man 
sørger for, at disse oplysninger og-
så kan læses i Esplanaden plus re-
levante lokalaviser? 

Som det kører nu er under al kri-
tik, hr. Torben Saxtorff! Man kan 
kun sige, at det hele daldrer der-
udad, eller rettere sagt: „Vorher-
rebevares“!

PS: Hvem er Jan i Antennefor-
eningens bestyrelse, og hvad er 
du? Er den ene formand, og hvad 
er den anden så?   Ω

Flemming N. Frørup. 

Det
daldrer
derudad i 
Antenneforeningen

Artiklen er ikke udtryk for redak-
tionens/udgivernes mening - men 
alene skribentens egne synspunkter.

Månedens 
         kommentar

  Jeg har lige siden 
den 13. november for-
gæves søgt at komme 
i kontakt med Anten-
neforeningen via tele-
fon og fax, men ingen 
af delene fungerede

Afklaring:
I december nummeret af ES-
PLANADEN bragte vi et læser-
brev om ændringer i program-
udbuddet, information om en 
underskriftindsamling i BKB 
afdelingerne tilligemed et svar 
fra Antenneforeningens for-
mand, Torben Saxtorff.
  I læserbrevet fremgik det, at 
skribenten, der er bosiddende i 
Tranemosegårds afd. 13, opfor-
drede til at rette skriftlig hen-
vendelse til Antenneforeningen 
og således ikke har i værksat 
nogen underskriftindsamling i 
BKB.
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Det bli´r 
bedre i 

fremtiden
     Fra FU-udvalget,
Antenneforeningen Michael Buch 
Barnes/Torben Saxtorff

Michael Buch Barnes, medlem af An-
tenneudvalget.Først og fremmest, „Godt

 Nytår“ til dig og alle bruge-
 re   i Antenneforeningen.

  Vi i Antenneforeningen er i det 
nye/og kommende år godt klar 
over, at der skal mere og ikke 
mindst meget hurtigere informa-
tion frem til brugerne af nettet og 
foreningen.
  Vi er under udarbejdelse af dette 
og kan kun beklage, at det ikke er 
lykkedes for dig og andre at få el-
ler komme igennem til rette infor-
mationer vedrørende Antennefor-
eningen.
  Den 25. jan. 2007 har Antenne-
foreningen bestyrelsesmøde, og 
her vil der bl.a. blive lagt stor vægt 
på, hvordan vi tackler vores in-
formationer til brugerne, så de er 

brugbare, stabile og ikke mindst i 
overensstemmelse med vore løf-
ter. Omkring vores administrati-
on, som nu ligger på Malervangen 
1. i Glostrup. Grunden til dette er, 
at man har slået tre boligselskaber 
sammen ved navnet „BO-VEST“, 
og da vi havde/har et godt samar-
bejde med vores administration, 
mente Antenneforeningen, man 
godt ville forsætte dette samarbej-
de. Skulle man ikke have bil, mo-
torcykel eller knallert, så er der 
mulighed for at tage busserne 
500S og 300S, som holder 50 m 
fra Malervangen 1. Man skal også 

holde sig for øje, at det ikke blot 
er et „Brøndby projekt“. Det er en 
af Danmarks største antennefor-
eninger, som har visioner og den 
første, der reelt har opnået den bil-
ligste - og ikke at forglemme - en af 
de hurtigste forbindelser på nettet, 
samt valg af Tv-stationer/Kanaler, 
til den bedst opnåelige pris, - igen 
(forhåbentlig) en fordel for bru-
gerne - dermed også dig! 
  Vi skal forbedre informationen, 
men det er én indsats, og input fra 
brugerne fremmer bestemt denne. 
Ja, hvem er Jan, som du spørger 
om. Et godt spørgsmål, da der er 
mange af dette navn i Danmark. 
Hans rigtige navn er Jan F. Peter-
sen og han er bestyrelsesmedlem i 
Antenneforeningen. 
  I foreningen har vi nedsat nogle 
udvalg bl.a. et IT-udvalg og Pro-
gramudvalg, hvor Jan er formand 
for programudvalget sammen med 
et par bestyrelsesmedlemmer; så 
nu skulle det være på plads. Skulle 
du og andre brugere have spørgs-
mål til Jan F. Petersen omkring 
programudbudet eller andre ting, 
så er du/I meget velkomme til at 
maile på cgfp@brnet.dk.             Ω

Vi er mange beboere, der er 
forundret over, at Antenne-

foreningen uden en brugerun-
dersøgelse bare fjerner Kanal 
4, fordi den er blevet en beta-
lingskanal. Vi er mange, der ser 
denne kanal, og som ønsker at 
betale for den. 
  Vi har jo netop valgt den pak-
ke, vi har, fordi alle de kanaler 
vi ser, er i pakken. Ved vores 
underskrift her siger vi ja til, at 
Kanal 4 indgår i den store pak-
ke med den mere betaling, den 
koster. 

Kanal 4 er forsvundet
Uddrag af brev til 

Antenneforeningens
bestyrelse.

 
En underskriftindsamling blev 
startet 18. november 2006 ef-
ter meddelelsen om, at Kanal 4 
blev fjernet. Vi har samlet un-
derskrifter i området omkring 
BKB afd. 606, 607 og 608. Det 
vi kan se i antallet 200 i alt, er, 
at der er rigtig mange af dem, 
som så Kanal 4, der gerne vil 
beholde den, selv om den kom 
til at koste ca. 13.00 kr. Vi er 

skuffet over, at der bliver truf-
fet beslutning om at fjerne en 
eksisterende meget set kanal 
uden en brugerundersøgelse. Vi 
kan nævne et par programmer: 
„Glamour“ og af nyere dato „De 
unge Mødre“,som er meget po-
pulære blandt unge og ældre. 
Der er ca. en tredjedel af hus-
standene, der har skrevet under 
i BKB 607. Vi håber, at dette 
kan være med til at starte en 
brugerundersøgelse. 

Joan Pedersen, 
Hallingparken 27, st. tv. 

Svar til Flemming N. Frørup:
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Den 1. januar lød så endelig 
startskuddet til BO-VEST, 

der administrerer 10.000 leje-
mål i Ishøj, Greve, Albertslund 
og Brøndby Strand. 
  Allerede i de sidste måneder 
af 2006 fl yttede medarbejderne 
ind og etablerede sig i dét hus, 
som fremover danner rammen 
om boligadministrationsselska-
bet BO-VEST. 
  Præcis som i kommunerne op-
levede vi, at det ikke var helt li-
getil at få alt det praktiske i dag-
ligdagen til at fungere optimalt.
 Der gik nogle uger, før vi kom 
helt på plads med mail- og tele-
fonsystemer etc. Heldigvis ser 
det nu ud til, at de værste be-
gyndervanskeligheder så småt 
er ved at være løst, så vi kan se 
fremad mod de store udfordrin-

ger, som venter BO-VEST i de 
kommende år.

  
  Større muligheder

Den primære målsætning for 
BO-VEST er, at vi skal realisere 
de muligheder, den nye volu-
men giver. Administrationen 
skal blive endnu mere effek-
tiv, og vi skal udbygge servicen 
overfor vores beboere og kun-
der eksempelvis i Antennefor-
eningen Brøndby. 
  Vi arbejder på at etablere en 
hjemmeside, hvor der bliver 
øget mulighed for online ser-
vicering. Ligesom vi med valg af 
et IP-telefonsystem, fremover 
vil telefonere væsentligt billi-
gere end til almindelig takst. 
  Vi har også bemærket, at le-
verandører og samarbejdspart-

nere er blevet mere opsøgende. 
Der er afgjort basis for, at vi for-
handler bedre og billigere kon-
trakter i hus. 
   Vi har allerede sparet en del 
på vores forsikringer og forven-
ter tilsvarende bedre priser på 
eksempelvis kontorforsyning, 
ko  pimaskiner etc.
  Et andet væsentligt område, 
hvor vi forventer os meget af 
den nye administration, er vo-
res evne til at fastholde og til-
trække dygtige og engagerede 
medarbejdere. Vi kan allerede 
nu se, at vi får fl ere ansøgere til 
ledige stillinger, end vi tidligere 
fi k. Det opleves som attraktivt 
at blive en del af et helt nyt og 
spændende samarbejde med 
man ge kollegaer og gode facili-
teter. Bedre muligheder for af-

Så lød startskuddet!

BO-VEST 
Boligsamarbejdet på Vestegnen 

 Danny Andersen,
direktør BO-VEST

Bo-Vest
Billederne er fra et åbent hus arrangement, som Bo-Vest afholdt i november 2006 for ansatte og beboerdemokrater.
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vekslende arbejdsopgaver, fag-
lig videreudvikling og intern 
job rotation betyder også, at vi 
forventer at kunne fastholde vo-
res dygtige medarbejdere.

  Bedre løsninger
Det var de øgede kvalitetskrav 
og den tiltagende konkurrence i 
den almene sektor, der var ud-
gangspunktet for samarbejdet 
om BO-VEST. 
  De politiske ledelser i Trane-
mosegaard, Albertslund Bolig-
selskab og Vridsløselille An-
delsboligforening besluttede i 
foråret 2006 at sammenlægge 
ad ministrationerne for de tre 
boligorganisationer. Der er en 
klar forventning om, at de tre 
boligorganisationer sammen 
kan skabe et attraktivt, effektivt 
og konkurrencedygtigt tilbud til 
nuværende og potentielle bebo-
ere samt en god arbejdsplads 
for de ansatte. 

  Det nye fælles logo er da også 
en ellipse, som netop betyder 
sammenslutning. I ellipsen er 
en pil, der peger fremad. Men 
pilen kan også ses som dét, der 
er vigtigst for os; nemlig som et 
hus. Endelig er der en 7-bladet 
blomst, hvor bladene ligger som 
en bevægelse ind mod centrum 
og ud igen. Vi mener, at logoet 
rammer det helt rigtige signal 
om fremadrettethed, samarbej-
de og demokrati i BO-VEST. 
 Flere har spurgt, hvorfor Vest-

egnens største boligadministra-
tion nu lige præcis ligger på Ma-
lervangen 1. 
  Det skyldes, at Glostrup er re-
lativt centralt og tilgængeligt 
for Brøndby, Ishøj, Greve og Al-
bertslund med busserne 300S, 
500S og 143 lige til døren. Der-
udover kunne vi se muligheder 
i de gode og rummelige lokaler, 
som Malervangen byder på. 
  Vi er ikke i tvivl om, at Maler-
vangen 1 bliver en god ramme 
om BO-VEST.               Ω
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Ca. 20 min. af mit liv indtil
 nu, har jeg tilbragt på en
 lille bitte strandbred ud 

mod Det røde Hav i Ægypten.
 Denne strand har formentlig 
kun eksisteret den samme dag, 
da ørkensandet er i konstant 
bevægelse. Trods hårdt vejr var 
vi seks mennesker fra tre for-
skellige nationer, der var svøm-
met ind fra en turbåd. Medens 
vi stod og pustede ud inden 
til bageturen, begyndte sandet 
pludselig at bevæge sig under 
fødderne på os. For mig føltes 
det næsten som om, at det var 
hele den storslåede ægyptiske 
historie, der piblede op mel-
lem tæerne på mig, med dron-
ning Cleopatra, kong Pharao, 
den sorte hund og ikke mindst 
Moses, der modtog stentavlerne 
med de 10 bud ved Sct.Catheri-
na på toppen af Sinaibjerget.
 Helt den samme følelse, har 
jeg ikke haft, når jeg har stået 
på Brøndby Strand, men man 
skal ikke ta’ fejl. Vi har vor egen 
historie. Brøndby Strand var 
landfast med Skåne og dermed 
Sverige, da isen trak sig tilbage 
ved den seneste istid for 10 - 
12.000 år siden. Den gang var 
der en bugt i forbindelse med 
Østersøen, hvor der voksede 
lav og senere fjeldbirk og -pil. 

Denne bevoksning var ideel for 
rener, og det var den vej, ren-
driverne fra bl.a. Tyskland drev 
deres fl okke nordpå. Mere fast-
boende mennesker regner man 
med, her har været de sidste 7 
- 8.000 år. 
 I december måned 2001 fi k 
nogle mennesker øje på den 
gamle smedie på Gl. Køge Lan-
devej. Den skulle rives ned, og 
dermed ville endnu et stykke 
af vor kultur, om end af nyere 
dato, forsvinde. De mennesker 
slog sig sammen og dannede Be-
varingsforeningen for Brøndby 
Strand. De kæmpede desperat 
for at fi nde penge til bevaring 
af smedien. Det lykkedes ikke, 
men nu var foreningen dannet, 
så kunne man lige så godt bruge 
den til noget fornuftigt. Man 
skiftede navn til Lokalhistorisk 
forening for Brøndby Strand, 
og i 2006 kunne der fejres 5 års 
jubilæum. Formanden Johan 
Suszkiewicz fortalte, at det i de 
forløbne 5 år bl.a. er lykkedes 
at få fat i al indmaden fra den 
gamle smedie, og man nu er i 

gang med at opføre en ny „gam-
mel“ smedie på Dyregården Sø-
holtsgaards jord. 
  Søholtgaard er i øvrigt blandt 
de ældste bygninger i Brøndby 
Strand. Den stammer fra slut-
ningen af 1700-tallet og bruges 
nu som kommunalt fritidstil-
bud for børn. Medlemstallet har 
sneget sig tæt op mod de 50, og 
kontingentet er til at overkom-
me med et årskontingent på 100 
kr. pr. person og 150 for par. 
   Opbygningen af den gamle sme-
die er noget af det, der optager 
medlemmerne mest i øjeblik-
ket, men derudover holder man 
møder i strandens aktivitets- og 
beboerhuse eller bibliotekets  
sto re sal. Man beskæftiger sig 
også med registrering af gamle 
huse, d.v.s. bygget før 1950 
samt byvandringer med lokalar-
kivet. Også KulturWeekend ens 
arbejde er foreningen med i, og 
hvis læserne herigennem skulle 
få lyst til at være med, er man 
velkommen til at henvende sig 
til Johan Suszkiewicz på telefon 
4373 2334.              Ω

De go´e gamle dage
Lokalhistorisk forening for Brøndby Strand afholder ekskursioner for 
medlemmerne. Her bliver man rundvist på Kroppedals museum.

Ved et besøg på Avedøre kaserne.

      Bitten Drews 
      Johan Suszkiewicz
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Lørdag den 6. januar var 
 der lagt op til den store 
 muslimske offerfest, Eid 

al-Adha, i Perlen. Forud for fe-
sten havde de fi re arrangerende 
pakistanske kvinder hængt in-
vitationer op i opgangene, hvor 
der stod, at alle var velkomne. 
Der kunne spores en svag skuf-
felse over, at ikke en eneste 
dansk nabo havde lyst til at del-
tage i festen. Men ellers var der 
kun glæde og latter mellem de 
festklædte fremmødte. Nabil 
Butt studerer datalogi og er-
hvervsøkonomi og bor i Dyring-

parken, og hans mor bad ham 
fortælle om Eid al-Adha, den 
muslimske offerfest. 
 Eid al-Adha er en speciel tra-
dition, hvor man slagter lam 
eller okse, og deler kød ud til 
venner og naboer. Den tager sit 
udgangspunkt i historien om 
Abraham, som ofrede sin søn 
til Gud, og lige da knivsæggen 
ramte, lå der i stedet for søn-
nen et lam. Den glæde og lykke 
som Abraham følte, er det, der 
stadig præger Eid al-Adha. Man 
holder fri fra arbejde og skole, 
samles til et stort festmåltid, 
hvor man hygger sig med fami-
lien. Børnene får nyt tøj og mas-
ser af gaver. Nabil fortæller, at 
da han var dreng, glædede han 
sig utrolig meget til denne fest.
 Om morgenen fi k man en helt 
speciel ret bestående af en sær-
lig spaghetti kogt i mælk. Deref-
ter gik mændene og drengene i 
moskeen og bad og læste. Imens 
pyntede kvinderne og pigerne 
sig i deres fi neste klæder og tog 
deres smukkeste smykker på. 

Når familien så samledes igen, 
blev der festet. 
  I Perlen var offerfesten et sam-
menskudsgilde, og som Nabil 
udtrykte det, et ekspanderet 
ta’ selv bord. I den store sal var 
kvinderne og børnene samlet, 
og der var musik og forskellige 
lege. På et tidspunkt gik mikro-
fonen rundt, og blev der læst op 
og sunget. Det handlede mest 
om kærligheden mellem mand 
og kvinde, og ind i mellem rul-
lede latteren gennem lokalet. 
I Nabils og mange andres hjem 
var der ekstra glæde i år, fordi 
julen og nytåret faldt sammen 
med Eid-festen, og man havde 
pyntet op med rigtig mange lys 
både i stuerne og på altanen. På 
en eller anden måde ligner den 
muslimske Eid al-Adha og vores 
kristne jul hinanden. Vi fejrer 
allesammen glæden og lyset.  Ω

Offerfest i Perlen
           Gurli Hansen 

Festklædte, glade pakistanere ved offerfesten, Eid-al-Adha i Perlen.

Børnene får gaver og nyt tøj.

Fredag den 16. februar fejrer 
Brøndby Jazzklub 28 års fød-
selsdag. Til lejligheden har klub-
ben inviteret 

SWINGSYNDIKATET

hvis seks garvede medlem-
mer leverer musik inspireret af 
30’ernes smågrupper. Mange af 
numrene spilles trestemmigt og 
synkront. Orkestret modtager 
angiveligt også såvel op- som 
udfordringer!
 Hele arrangementet starter al-
lerede kl. 18.00 med spisning, 
hvortil billetter kan købes ind-
til lørdag den 10. februar ved 
at ringe til Kirsten Plannthin 
på tlf. 4342 8997. Det er igen 
Rheumhus, Albjergparken 4, 
Brøndby Strand, der lægger hus 
til fødselsdagen, hvor musikken 
er på fra kl. 20.00.               Ω

Jazz i februar
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Kulturhus i
       nye klæ´r De nye ideer til Brøndby Strands kom-

mende kulturhus blev godt modtaget af 
kommunalpolitikere og aktive beboere

Elo Christiansen.Kommunalbestyrelsesmedlem Vagn-Kjær Hansen (SF) kommenterer projektet.

Aarhus Arkitekternes forslag til Kulturhuset i Brøndby Strand.

Foranlediget af langtids-
 sygdom i kommunens
  tekniske forvaltning har 

det været nødvendigt at alliere 
sig med nye kræfter, fremgår 
det af en pressemeddelelse fra 
Kvarterløftsekretariatet. Valget 
faldt i slutningen af 2006 på 
Aarhus Arkitekterne, der har 
erfaring i at bygge kulturhuse.
 Deres arbejde med at samle 
de bedste  idéer fra idékonkur-
rencen i foråret 2006 blev 
præ senteret for de godt 50 mø-
dedelta gere, der stort set var 
meget tilfredse med det, de så 
og hørte, siger projektmedar-
bejder i Kvarterløftse kretariatet 
Han  ne Müller.
 Jeg synes, det er vigtigt, at vi 
får et hus, vi godt kan li’, selv-
om vi er under tidspres“, sagde 
borgmester Ib Terp bl.a. i sin 
indledning til Kvarterløftmødet 

om det kommende kulturhus i 
Brøndby Strand den 9. januar. 

  
  Hele Brøndbys dagligstue

„Et velfungerende Kulturhus er 
kendetegnet ved masser af akti-
vitet og liv“, fortalte kultur- og 
idrætschef Gert Fabrin bl.a. og 
fortsatte: „Det er tanken, at der 
i underetagen skal være café, 
bibliotek og foyer samlet i ét, og 
når man træder ind i huset, skal 
man få en oplevelse af at træde 
ind i en fælles dagligstue“, sag-
de Gert Fabrin, der glæder sig 

til at arbejde med fremtidens 
bibliotek i underetagen, og et 
mere traditionelt på 1. sal.

  
  Selvstændigt og aktivt hus

„Det er vigtigt at have helheden 
for øje, når man skal tilføre et 
område noget nyt“, pointerede 
arkitekt og projektleder Nils Ja-
cobsen fra Aarhus Arkitekterne 
bl.a. og forklarede endvidere, at 
man havde taget udgangspunkt 
i, at huset skal indgå i den over-
ordnede idé med Parkbyggeriet, 
hvor Esplanadeparken funge-
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Frivillige til ny forretning 

Dansk Røde Kors Brøndbys 
nye butik forventes at åbne 15. 
marts 2007. Butikken ligger 
i højhuset Ulsøparken 6, st. i 

Brøndby Strand. Genbrugsbu-
tikken søger frivillige. Vi skal 
bruge personer, der kan passe 
butikken i dagtimerne. 
  Åbningstiden vil være fra klok-
ken 10.00 til 17.00. Lørdag luk-
ket. Har du nogle timer, eller en 
dag du kan afse til den nye for-
retning, vil vi blive meget glade.

  Ring venligst, hvis dette har 
din interesse, til Preben Ban-
semer på tlf.: 2040 3351. 
  Efter tilmelding bliver der 
holdt et informationsmøde 5. 
februar kl. 13-14.30 hos beboer-
rådgiveren i Tranumparken 1, 
st. Brøndby Strand. 
Hilsen Anette Hestlund           Ω

rer som det sammenbindende 
bånd. Huset skal ikke konkur-
rere med de omkringliggende 
højhuse og være et vartegn, der 
kan ses fra nær og fjern.  Arki-
tektonisk skal huset være fl ot og 
markant, hvile i sig selv og fun-
gere i kraft af de aktiviteter, det 
bliver fyldt ud med, sagde Nils 
Jacobsen.

  Kulturhuset i brug
Byggeriet indgår i Kvarterløft-
projektet og bliver påbegyndt i 
forsommeren 2007 og afsluttet 
sensommeren 2008. Informa-
tion kan fås hos borgmester Ib 
Terp på tlf. 4328 2102.             Ω

KulturWeekend står atter 
 for døren, selvom det kan 

synes fjernt at tænke på den 
anden weekend i juni måned 
midt i storm, regn og sne. Der 
skal imidlertid god planlægning 
til for at få alt til at hænge sam-
men; det praktiske såvel som 
det økonomiske, og den 12. 
Kul turWeekend er ingen und-
tagelse. Onsdag 7. februar 
i aktivitetshuset TRANEN, kl. 
19.00 inviterer den „gamle“ sty-
regruppe derfor til stormøde, 

hvor alle er velkomne med idé-
er, synspunkter, holdninger og 
frem for alt, lyst til at holde „liv i 
KulturWeekend-fl ammen“, som 
en af KW-nørderne engang ud-
trykte det. Vi skal bl.a. have te-
maet på plads, evt. forberede os 
på begyndende byggepladsfor-
hold (det nye kulturhus) og have 
mange andre spændende tiltag i 
forberedelse. Reservér derfor et 
par timer denne onsdag aften 
og vær med til at igangsætte et 
af kommunens helt store  kultu-
relle arrangementer.             Ω

KulturWeekend 2007

Strandstuen fortsætter med
 de succesrige informa tions  -

dage, som er en del af Kvarterløf-
tet. Tirsdag 23. januar var temaet 
diabetes, og kl. 11 kom medlem-
mer fra diabetesforeningen og 
fortalte om sukkersyge og om 
de res forening. Bagefter kunne 
man få målt sit blodsukker, og 
der blev uddelt forskellige bro-
churer og andre informationer 
samt en diabetikerkogebog. Så 
nu kan alle de 40 deltagere fra 
fi re forskellige nationer lære at 
lave sund mad.  Brugerne havde 
haft travt med at bage og gøre 

klar til denne dag, så da klokken 
var 12, blev der budt på diabe-
tes-sund mad, nemlig tun med 
hjemmebagte boller. 
  Kl. 13 kom Eva Silber fra Apo-
teket og fortalte generelt om syg-
dommen, og om hvordan man 
kan hjælpe sig selv, hvis man får 
sukkersyge. Der var me get stor 
spørgelyst både fra gæster og 
brugere. Det blev igen en rig tig 
dejlig dag i Strandstuen.  
 Alle hyggede sig, og alle gik hjem 
med en masse ny viden om dia-
betes. Næste informationsdag i 
Strand stu en bliver torsdag 15. 
februar kl.11.30, hvor det er 

sognepræst Niels Pram Gad og 
medlemmer af menighedsrådet, 
der vil fortælle om deres arbejde 
i Brøndby Strand Kirke.           Ω

Møde om diabetes
 Gurli Hansen

 Elo Christiansen

Diabetesforeningen  måler blodsuk-
ker ved et tidligere besøg.
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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
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 
Hver tirsdag mellem kl. 10.00 
og 14.00

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

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

Strandens Genbrug: 
Tirsdag og torsdag kl. 13.00-18.00
Telefon: 4353 9750. 

RHEUMHUS
4354 1138
Husbestyrer 

Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag-torsdag 
kl. 9.00 -14.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Hverdage serveres 
smørrebrød. Mandag, 
tirsdag og torsdag ser-
veres varm ret. 
Se menu på www.bro-
endbynettet.dk under 
aktivitetshuse, Rheum-
hus.

Onsdagsfællesspisning
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 
Hver torsdag 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

Hver tirsdag 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
Tirsdag 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
Mandag kl. 13.30-16.00 

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

Blomsterbinding
Onsdag i ulige uger 
kl. 19.00-22.00

Tranumparken 3A, 2660 Brøndby Strand

Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand

Hallingparken 5, 2660 Brøndby Strand

Legestue
Torsdag kl. 10.00-12.00

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

Skakklub
Torsdag kl. 19.00-23.00

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

Pensionistklub

Tirsdag kl. 13.00-15.00

Hallingparken 3, 2660 Brøndby Strand

Lektiehjælp

Mandag aften kl. 19.30-21.30

Paraplyen
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Julefest i Perlen

Gert serverer julemiddagen umiddelbart før julemanden indfinder sig.

Dagen før - dagen før dagen      
juleaften i Perlen 22. de-

cember blev den bedste-hygge-
ligste og mest fantastiske aften 
for alle deltagerne. For os, der 
kom i god tid, var der tid til en 
øl/vand eller juleøl i den fl otte 

Nissepigen Sofia deler gaver ud.

Inger Larsen

vinterstue/terrasse og til at hil-
se på hinanden. 
Gert bød velkommen på de fri-
villiges vegne. Og hvilket dejligt 
og fl ot dækket bord. Andesteg 
og fl æskesteg meget, meget vel-
stegt og med dejlig sovs, kartof-
ler - både hvide og brune, gelé 
og surt og rødkål. Derefter ris-
alamande med kir sebærsovs og 
man delgave. Der blev skænket 
rød- og hvidvin med rund hånd 
af Gert og Claus samt øl og vand 
til dem, der foretrak det. 
Da maverne var ligeså mætte 
som øjnene, kom julemanden 
- direkte fra Grønland. Ho-ho-
ho. Han kunne også synge alle 
julesangene og danse om det 

smukt pyntede juletræ. Musi-
ker Mogens Nielsen spillede 
både til middagen, til julesan-
gene og til kaffen efter dansen 
om juletræet. Julemanden og 
nissepigen Sofi a delte julegaver 
ud til alle, mens de nød en kop 
kaffe med småkager, konfekt 
og frugt. Det var en pragtfuld 
aften og jeg ved, at jeg på alle 
deltagernes vegne kan sende 
en kæmpe-enorm stor tak til de 
frivillige i Perlen. Også en spe-
ciel tak til Lis Sørensen for det 
store arbejde, hun lægger i dette 
fl otte arrangement.
Nytårshilsner fra Ditte Jeier.

PS: Vi håber, de frivillige har 
mod til endnu en gang.             Ω

En herlig frokost

Traditionen byder på en dej-
lig julefrokost i Perlen. Denne 
gang skete det den 8. december 
kl. 18.00. Vel ankomne tog vi 
en juleøl, da frokosten ikke var 
klar til tiden, men kl. 18.45 var 
det overdådige bord dækket 
med alt, hvad hjerte og mave 
kunne begære. ½ chips, René 
spillede under spisningen og 
senere til dans. Man skulle tro, 
det var et helt orkester. Fanta-
stisk fl ot - René. Tak for endnu 
en dejlig aften i Perlen. Og tak 
til de frivillige, der hjalp til og 
stod i baren.             Ω

Nytårshilsner fra Ditte Jeier.

  Datastuen Hanen
for seniorer i 
Ulsøparken 6, st. lejl. 2.

Februar: Mandage kl. 18-21
samvær uden undervisning

tirsdage og onsdage kl. 13-16
 e-mail & internet 

torsdag kl. 16.15-18.15 - Word
  Er du 60+ kan du her lære 
at kommunikere med dine 
børnebørn eller de offentlige 
myndigheder.         
Anette Hestlund, tlf:4354 2275

Har du bassinprøven?

Jeg har fået fl ere henvendel-
ser fra foreninger, hvor grup-
per af kvinder gerne vil gå til 
svømning. Men de mangler en 
kvindelig instruktør, der har 
bassinprøven. Er der en frivil-
lig kvinde, der kunne tænke sig 
at undervise en eftermiddag om 
ugen - så kontakt venligst

 beboerrådgiver 
Anette Hestlund, tlf: 4354 2275 

eller mail: de9@brnet.dk

Børnenes Rejsebureau

Vi holder i år koloni i uge 31 
fra mandag 30. juli til fredag 
3. august på Møllelejren ved 
Høve. Tilmelding og nærmere 
information følger senere. Sæt 
kryds i din kalender allerede nu 
for uge 31. 
Anette Hestlund, tlf: 4354 2275
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Brøndby Kommune har 
ikke tidligere beskæfti-
get sig så meget med 

udvikling af kommunen som 
turistmål.
  Regeringen har i mange sam-
menhænge annonceret, at den 
vil fremme erhvervslivet og her-
under den del, som omhandler 
kultur og turisme. I de nye re-
gioner bliver erhvervsudvikling 
et af fokusområderne. Vi skal 
selvfølgelig være med i denne 
udvikling i Brøndby Kommune. 
Jeg forventer, at turisme bliver 
et af temaerne i den kommen-
de kultur- og idrætsplan, som 
kommer til debat til næste år. 

  Nye arbejdspladser
Turisme vil give os nye mulig-
heder i Brøndby. I bedste fald 
får vi lejlighed til at skabe nye 
arbejdspladser. Herved får også 
kommunens egne borgere nye 
tilbud, som vil gøre vor daglig-
dag mere spændende.
   Der er fl ere initiativer i gang i 
Kultur- og Idrætsforvaltningen, 
som kan være begyndelsen til 

de første rigtige endagsturist-
projekter. Det vil jeg gerne for-
tælle om, når vi kender mere til 
disse planer.

  Turist for en dag
Brøndbys potentiale ligger i at 
udvikle en endagsturisme, som 
gerne må gå nye veje. En trend 
i turismen er at opleve, hvordan 
andre mennesker lever. Arkitek-
ter og andre planlæggere besø-
ger Brøndby for at se og opleve, 
hvordan en forstadskommune 
fungerer.
  For nylig var jeg til en kultur- 
og fritidskonference, som bl.a. 
havde oplevelsesøkonomi som 
et af temaerne. De næste tre 
til fem år bliver Københavns 
Befæstning udviklet under tre 
hovedtemaer: kulturarv og kul-
turmiljø, landskab og byrum 
samt friluftsliv og rekreation. 
Resultatet bliver bevaring og 
fornyelse af en unik kultur- og 
friluftsattraktion med Taarbæk 
Fort i nord, Saltholm i øst, Kon-
gelundsfortet i syd og Vestvol-
den i vest. Jeg forestiller mig, at 
Brøndby Kommunes bidrag ho-
vedsagelig kommer til at dreje 
sig om friluftslivet.

  Flere turistmål
Jeg kan sagtens forestille mig 
busser fulde af glade turister, 
som om nogle få år kommer til 
Brøndby på en heldagstur.
 Vi har Brøndby Skoven som 
allerede fungerer som en grøn 
oase midt i Brøndby. Her kan 
der etableres motionsredskaber 
og forskellige oplevelser til van-
drerne i skoven. Vi har Vestba-
det, der efter sin ombygning er 
kommet ind i det nye årtusinde 

og vil kunne give turisterne en 
dejlig afslapning året rundt.
  Vi har stranden med klitter og 
sand og bølgen blå for badegæ-
ster, endda tæt på København 
og skøn at bese uanset årstid. 
Måske skulle vi tænke nogle fl e-
re lege- og oplevelsesmulighe-
der ind for at tiltrække turister.
Vi har 4 kirker med meget for-
skellige udseender og hver sin 
enestående historie, som vi kan 
være stolte af og vil interessere 
mange turister. 
  Vi har idrætsanlæg som Brønd-
by Stadion med de mange fod-
boldbaner, Brøndby Hallen 
samt Nordeuropas største og 
fl otteste cricketanlæg, når vi 
ser bort fra England. Brøndby 
Kommune har derfor stor mu-
lighed for at udvikle turisme, 
dog er det vigtigt, at turisterne 
kan få information om de mu-
ligheder, der er. Her tænker jeg 
på, hvor de kan fi nde oplysnin-
ger om indkøbsmuligheder, spi-
sesteder, vandreture og vores 
hi storiske udvikling fra fi skeleje 
og landsbysamfund til en drif-
tig forstadskommune med ind-
vandring fra mange forskellige 
kulturer til en fælles „Brøndby-
ånd“, oversigt over skulpturer i 
det frie rum. 
  Her er vores tre  biblioteker, 
Pilegården, Kulturhuset Kilden 
og Brøndbys nye Kulturhus ved 
Brøndby Strand egnede steder, 
der vil kunne fungere som lokal 
turistinformation.   
  Med de igangværende tanker 
om turismeudvikling i Brøndby 
forventer jeg mig meget af tu-
rismen, som tema i Brøndby de 
kommende år. Det er kun fanta-
sien, der sætter grænsen.         Ω

      Anne-Mette Stampe,
formand for Kulturudvalget

Brøndby som turistmål
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For præcist et år siden mødte 
jeg den daværende formand 

for Ældrerådet, Svend Søren-
sen. Han spurgte, om jeg ville 
overveje at stille op til det kom-
mende valg i efteråret. Da jeg fi k 
at vide, hvad det drejede sig om, 
sagde jeg med det samme ja. 
  Da tiden kom, var jeg så heldig 
at blive valgt ind i det, der nu 
har skiftet navn til Seniorrådet.

  „Seniorrådet er kommunens 
ældrepolitiske råd og skal som 
sådan medvirke til at skabe de 
bedste vilkår for ældrebefolk-
ningen i kommunen. Senior-
rådet skal rådgive Kommu-
nalbestyrelsen i ældrepolitiske 
spørgsmål og fungere som kon-
taktorgan mellem borgere og 
Kommunalbestyrelsen ved til-
rettelæggelse af Kommunalbe-
styrelsens ældrepolitik.“ 

  Sådan lyder formålsparagraf-
fen under „Vedtægter for Se-
niorrådet“, og det er faktisk de 
ord, som jeg gik til valg på. 
  Jeg vil meget gerne være med 
til at hjælpe de svageste og de 
sygdomsramte ældre her i kom-
munen til at få stadig bedre vil-
kår og livskvalitet, og den hjælp 
og omsorg, de har brug for. 
  Selvom Seniorrådet kun er et 
høringsråd, så er jeg af den op-
fattelse, at samarbejde og dialog 
er vejen frem. Et NEJ er for mig 
ikke endegyldigt, men er lige så 
meget et forhandlingsgrundlag.
  Vi syv nye i Seniorrådet er me-
get forskellige mennesker, men 
vi vil det samme, nemlig altid at 
være lydhøre overfor dem, som 
har brug for os og hjælpe så 
godt, som vi kan. De to „gamle“ 
medlemmer sidder inde med en 
viden og erfaring, som vi nye 
kan drage nytte af. 
  Så jeg tror på, at jeg, i samar-
bejde med andre, kan være med 
til at gøre en forskel - til glæde 
for dem, som har brug for min 
hjælp.              Ω

Seniorråd - hvorfor nu det

        Gurli Hansen

Seniorrådet på sin første opgave - et besøg hos firmaet Medirest.

Den 10. oktober vedtog 
Kommunalbestyrelsen 
budget 2007. Blandt 

man ge beslutninger var en op-
sigelse af lejemålet for børnein-
stitutionen Storkely, der har til 
huse i Tranumparken 22 i PAB 
(Postfunktionærernes Andels-
Boligforening). 

  Opsigelsen var kortfristet, nem-
lig pr 30. juni 2007. Konsekven-
sen var kontant: 
 Et huslejetab på ca. ½ million 
kroner årligt. 
  Imidlertid har alle parter arbej-
det i ekspresfart; PAB har udar-
bejdet et forslag til indretning af 
seks ældreboliger, hvilket blev 
godkendt på kommunalbesty-

relsesmødet den 13. december 
med dispensation fra kravet om 
åben bygherrekonkurrence.
  PAB er ved samme lejlighed 
blevet udpeget som driftsherre 
og ombygningen kan derfor gå i 
gang umiddelbart efter luknin-
gen af Storkely.
 Således kan huslejetabet forbli-
ve så lille som muligt.             Ω

Flere ældreboliger
      Elo Christiansen
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Klar til barn

Brøndby Kommune har et 
 nyt tilbud til kommende 

forældre - såvel fædre som 
mødre.  Ingen tvivl om at langt 
de fl este kommende forældre 
er klar til barn. Men uforudsete 
og svære  situationer kan opstå 
i forløbet; og hvad gør man så, 
hvis det hele er ved at køre af 
sporet? Men også spædbørns 
udvikling i al almindelighed 
med tips og idéer fra fagfolk 
indgår i kurset, der løber over 
fi re gange á 2½ time.

fordeling kan man forestille sig 
hold for unge forældre under 
25 år ligesom et hold for en-
lige mødre kunne blive aktuelt. 
Et hold af forældre med anden 
kulturbaggrund end dansk var 
en mulighed, udtaler Eva Peter-
sen fra kommunens Sundheds-
pleje,  - og ved behov assisteret 
af en tolk.
  Sundhedsplejen regner med at 
oprette hold i dagplejehusene i 
kommunens tre bydele, udtaler 
Eva Petersen.

  Ser frem til kurset
Nina Catalan, som sidste år fl yt-
tede ind i Kildelunden i Brøndby 
Strand glæder sig til at deltage 
i tilbudet, hvor man kan møde 
undervisere fra sundhedsple-
jen samt pædagoger/psykolo-
ger, der alle har gennemgået et 
kursusforløb, som sikrer den 
nødvendige kompetence for at 
gennemføre dette spændende 
til  bud til kommende forældre, 
som ikke nødvendigvis behøver 
at være førstegangsfødende.
  Ring til Eva Petersen på tlf. 
4328 2390 for nærmere oplys-
ninger.              Ω

  
  Til hvem og hvor

Kurset er som nævnt til både 
den kommende far og den kom-
mende mor - og det bedste start-
tidspunkt er omkring 20. gravi-
ditetsuge, hvilket betyder ca. 
4½ måned til fødslen. De første 
tre kursusgange afvikles inden 
fødslen og det sidste holdes, når 
barnet er ca. 2½ måned.
  De fi re kursusgange tilbydes 
gratis for beboere i Brøndby 
kommune.
  Afhængigt af tilmeldingernes 

Nina Catalan her tilmeldt sig kurset. Indsat Eva Petersen i Sundhedsplejen.

              Elo Christiansen

Efter et års pause  får Brøndby
 Kommunes mange forenin-

ger indenfor kultur, idræt og fri-
tidsområdet atter mulighed for 
at præsentere sine aktiviteter 
- denne gang i nye omgivelser, 
da Tjørnehøjskolen i Brøndby-
vester på grund af ombygninger 
ikke kan lægge lokaler til.
  Søndag 18. marts fra kl. 12 - 16 
vil Nørregårdsskolens store hal 
på Horsedammen i Brøndby-

øster samt øvrige inden- og u -
dendørsarealer danne rammen 
om arrangementet. Som noget  
nyt vil arrangementer i sko lens 
svømmehal også kunne opleves.
  På et møde med nogle af de del-
tagende foreninger fremgik det, 
at Fritidsudstillingen fremover 
vil blive afholdt hvert andet år.
  Yderligere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til Ruzica Ku-
kolj, Kultur- og Idrætsforvalt-
ningen på tlf. 4328 2821.        Ω

     Elo Christiansen

Fritidsudstilling 2007
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Fastelavn i 
Middelalderlandsbyen, 
Nybrovej 11, 2605 Brøndby

 Lørdag 17. februar 
mellem kl. 12 og 15 

med tøndeslagning og gamle le-
ge. Tøndeslagningen fi nder sted 
kl. 13 - 14. Arrangør: Middelal-
derlandsbyens Venner - kontakt 
Jens Degerbøl på tlf: 2162 9203

Klitrosen & Gårdhave, 
Beboerlokalerne i 

Tranumparken 7, st. 
Der er åben mandag, onsdag, 
fredag og søndag kl. 14 - 18 til 
hjemlig hygge for seniorer. 
Klitrosen har  tlf. 7741 0876 

Brøndby 
Musikalske Venner

afholder
„Syng Sammen Aften“

Torsdag 22. februar  kl. 19.30
Vi synger kendte viser, 

sange og schlagere

Fri entre: Alle er velkomne
Sted: Brøndby Strand Bibliotek, 

1. sal ( indgang i smøgen 
fra stationssiden).

Med venlig hilsen
Erik Torp Steffensen

Markvej 13 
2660 Brøndby Strand

tlf: 43 73 00 13
e-mail:  steff@idraet.dk

Klubben Penselstrøget blev star-
tet i 1977. Vi er en fl ok damer, 
det støber og maler porcelæn, le-
ger med at forme og maler glas.  
Vi køber også porcelæn, som vi 
maler, siger Nina Buch Nielsen. 
  Vi har selv en ovn, som vi bræn-
der det i. Vi tager også på ture 
til hobby- og kunstudstillinger, 
ca. en gang om året og holder en 
dejlig julefest hvert år. 
  I år venter vi studiebesøg af 
en porcelænsklub fra Lolland, 
som vil se, hvordan vi støber 
porcelæn. Vi har ikke megen 
plads, men er blevet lovet bed-
re og større lokaler. Vi mødes 
hver mandag kl. 13.00-16.00 og 
kl.19.00-22.00 og onsdag 13.00-
16.00 og igen 19.00-22.00 efter 
ønske, samt i vinterhalvåret om 
lørdagen efter aftale. Mandag 
5. marts kl. 18.00 holder vi or-
dinær generalforsamling i loka-
lerne i Kisumparken 110, st. th.

Der bliver lavet fine ting i nips. 

Penselstrøget

Ingeborg
har fået fred

Alt er så stille. Kun smerten i vores hjerter - er næsten ikke til at bære 
- du er her ikke mere. Du var en slags mormor for mine piger. Du over-
tog rollen, da deres rigtige mormor døde. Det lå naturligt for dig. Du 
var meget ensom. Dine egne fem børn besøgte dig ikke, og du havde 
en masse kærlighed at give af. Så du tog os under dine vinger, og vi 
havde det så hyggeligt, og der blev spist masser af is og kager. 
  Du havde et godt hjerte og var en meget interessant kvinde. Vi el-
skede dine historier og alle dine kloge ord. Du blev vores mormor. 
  Dine lyspunkter var alle de fester i Perlen, hvor du dansede og for et 
øjeblik glemte alle de sorger, du havde i livet.Vi vil savne alle de hyg-
gelige timer, vi havde sammen, men du lever videre i vores hjerter. 

1000 kys og kram - Susan og pi-
gerne. Hallingp.      (fork. af red.)

Ingeborg og Susan.

Herbert Pundik

Tidligere chefredaktør på Poli-
tiken, Herbert Pundik, er kendt 
som samfundsdebattør og for-
fatter. Han blev født i 1927 af  
jødiske forældre, som måtte 
fl ygte til Sverige i 1943. 
  Efter krigens afslutning bosat-
te han sig i Tel Aviv. 
  Brøndby Strand Bibliotek læg-
ger lokaler til et foredrag med 
Herbert Pundik
tirsdag 6. februar kl. 19

Billetter á 30 kr. kan købes i 
Brøndby Strand Bibliotekerne 
og Kulturhuset Kilden.
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Ejerboliger i Esplanadeparken
To-etages karreer med lyse moderne ejerlejligheder set fra nord.

Det er fra denne brakmark de nye flotte boliger vil skyde op.

Blandt 12 projekter omkring  
 opførelsen af ejerboliger 

nord for Ældrecentret Æble-
haven valgte Kommunalbesty-
relsen at sælge byggearealet til 
entreprenør- og udviklingsfi r-
maet Boligplan A/S - der for øv-
rigt har sæde i Brøndbyvester. 
Sammen med PLH arkitekter 
opføres 48 boliger i fi re blokke, 
som hver består af to bygnin-
ger forbundet af et gennemlyst 
trapperum. 
  En interessant detalje er tag-
konstruktionen, der bliver ud-
styret med vegetation! En tag-

beplantning medvirker til at 
re  ducere vandmængden, som 
skal bortledes fra tagene. Sam-
tidigt isolerer beplantningen 
byg  ningerne mod uønsket op-
varmning om sommeren, da en 
del af fugten i planter og jord 
fordamper. Små stensatte vand-
løb i landskabet vil modtage det 
afl edte vand fra tage og belæg-
ninger i nærområdet. Endelig 
fremgår det af projektbeskrivel-
sen, at „det grønne tag giver en 
grøn fl ade tilbage til naturen 
som erstatning for bygningens 
fodaftryk“. Der er således tænkt 
både praktik og æstetik ind i 

byggeplanerne. Boligerne opfø-
res i tre etager med fi re boligty-
per på henholdsvis 74, 94, 104 
og 107 m2 med et antal på 12 af 
hver type. Boligplan oplyser at 
priserne for den mindste type 
nok vil lande på knap 2 mill. 
kroner og den største på om-
kring 2,8 mill. kroner.
  Salget forventes at starte ved 
påsketid og boligerne at være 
ind fl ytningsklare i sommeren 
2008, slutter meldingerne fra 
Boligplan. 
   Yderligere oplysninger kan hen-
tes på selskabets hjemmeside 
www.boligplan.com.                 Ω

Elo Christiansen
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