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I april var der en stor artikel i EkstraBladet, hvor der stod, at Brøndby er et af de 
steder med mest vold i Danmark. Artiklen refererede det lokale politi for at sige ”at 
det høje tal blandt andet kan skyldes de mange fodboldkampe og arrangementer 
på Brøndby Stadion, hvor tusindvis af mennesker regelmæssigt færdes og støder 
sammen.” Men man havde alligevel valgt at illustrere den med et foto af højhusene 
i Brøndby Strand. 
Borgmester Ib Terp blev interviewet i både radio og lokalaviser, og i de følgende 
dage var der stor utilfredshed i vores boligområde. ”Nu er pressen efter os igen. 
Hvorfor skriver de aldrig om de gode ting, der sker herude”, lød det fra mange sider. 
Artiklen fik beboer Carsten Loffredo til at skrive et åbent brev til journalisten på 
EkstraBladet, som aldrig blev besvaret. Brevet blev også sendt til Esplanaden og 
kan læses på side 6-7 sammen med borgmester Ib Terps kommentar.
For kort tid siden modtog Esplanaden et brev fra en anden beboer, der spurgte, 
hvorfor Esplanaden kun fortæller om det gode, der sker i Brøndby Strand og aldrig 
nævner det dårlige. Og fra anden side lyder det, at bladet kaldes for Hurra-bladet. 
Der er faktisk en direkte sammenhæng mellem EkstraBladets artikel og den linje, 
som boligafdelingerne har lagt for Esplanaden. Bladet er nemlig tænkt som en 
modvægt mod den dårlige presseomtale, bydelen undertiden får fra den lands-
dækkende presse. 

Brøndby Strand har forandret sig meget i de sidste 15 år. Der har været tre bo-
ligsociale helhedsplaner, som er et samarbejde mellem De 9 boligafdelinger og 
Brøndby Kommune om at tage de udfordringer op, som der var tidligere. Den fjerde 
helhedsplan,” Brøndby Strand for fremtiden”, er lige på trapperne. Den starter 1. 
juli, i umiddelbar forlængelse af Herfra og Videre. På side 6-7 kan du se en række 
billeder fra aktiviteter og arrangementer, der har fundet sted, under Herfra og Vi-
dere.

Siden 2011 har Brøndby Strand forandret sig radikalt. Lunden og rækkehusenes fa-
cader mod Strandesplanaden er blevet renoverede, og det pynter. Og så er der for 
rækkehusenes vedkommende den sidegevinst, at den forbedrede isolering også 
sparer på varmen. Se side 8.

Vi går sommeren og de udendørs aktiviteter i møde. Først på banen står Kultur-
Weekend, der som altid finder sted den anden weekend i juni. Programmet bliver 
denne gang omdelt sammen med Esplanaden, og på side 3 kan I læse om det store 
arbejde, som de frivillige udfører. Uden dem var der ingen KulturWeekend og alle 
skylder dem en stor tak. Vi håber, I vil nyde weekenden og alle de andre ting, der 
kommer til at ske i løbet af sommeren. 

Venlig hilsen 
Redaktionen

LEDER



Af Karina Hofma

Foto Anet Tamborg

Frivillighedsånden lever i bedste vel-
gående i Brøndby Stand. Fra fredag 
den 8. juni til søndag den 10. juni kan 
Brøndby Kommune endnu engang byde 
borgere og andet godtfolk velkommen 
til KulturWeekend i Esplanadeparken. I 
år er det 17. gang arrangementet finder 
sted, og det ville ikke være muligt uden 
de mange frivillige, som hvert år lægger 
kræfter i at gøre KulturWeekend til en 
succes. KulturWeekend bliver arrange-
ret af frivillige fra boligafdelingerne, 
de mange foreninger i Brøndby Strand, 
Kulturhuset Brønden, biblioteket og 
Brøndby Strand Kirke.

Hvad ville KulturWeekend være uden 
de frivillige?
Svenning Haaning sidder med i styre-
gruppen, som står for planlægningen af 
KulturWeekend. Han er overbevist om, 
at det er ”ildsjælene og græsrødderne, 
der har skabt KulturWeekend, og det 
er den dag i dag de frivillige, som udgør 
fundamentet for KulturWeekend. Uden 
de frivillige kunne det ikke lade sig 
gøre”, siger han og fortsætter: ”I forhold 

Frivillige holder KulturWeekends hjerte i gang

til andre steder jeg har boet, er initiativ og virkelyst meget stor i Brøndby Strand. 
Sådan har det været i de 17-18 år, jeg har været med”.
Det sociale samvær er bærende for det frivillige arbejde ifølge Svenning, fordi: 
”Hvis ikke de syntes det var sjovt, så gjorde de det ikke.”  

KulturWeekend er for alle
KulturWeekend appellerer til mennesker i alle aldre, og der vil i weekendens løb 
være mulighed for at spise god mad, lytte til live musik, se festfyrværkeri, og bør-
nene vil få mulighed for at boltre sig med og i alle mulige slags aktiviteter.
Svenning Haaning er overbevist om, at KulturWeekend har stor betydning for lokal-
samfundet, fordi arrangementet er et sted: ”Hvor en masse mennesker har mødtes 
på forskellig vis”, siger han.

Svenning Haaning er med i Styregruppen og har væ-
ret med fra starten som frivillig på KulturWeekend.

Tranens Drenge sætter boderne op

Frivillige sætter telt op til klubber og  foreninger

Ballonerne til ballon opsendning pustes op af 
Hot Spot medlemmer

De frivillige sørger for skygge til de optrædende

 Så ankommer  fryseren til NetværksKontorets is
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Traditionen tro afholdes den årlige 
Markedsdag i Æblehaven, som åbnes 
af Borgmester Ib Terp kl. 12. Formå-
let med arrangementet er at sikre en 
sjov og hyggelig dag, samt at integrere 
Ældrecentret Æblehaven yderligere i 
lokalmiljøet. Dagens overskud går til 
beboernes aktiviteter og sociale arran-
gementer. Markedsdagen er et årelangt 
samarbejde, mellem beboere, persona-
le og pårørende i Æblehaven herunder 
Daghjemmet, Boenheden Kisumparken 
samt hjemmeplejen.

Program for markedsdagen:
Kl. 12 Borgmester Ib Terp klipper den 
røde snor
Kl. 12-14 Kælderduoen underholder på 
pladsen

Kl. 13.30 Æblehavens beboerkor synger
Kl. 14-17 Allan Steen underholder in-
denfor
Kl. 14-17 Lirekassemanden underholder 
på pladsen 

Der vil være salg af mad, drikkevarer, 
hjemmelavede vafl er og hjemmelavede 
bolsjer fra ”vores eget” lille bolsjeko-
geri.

Andre tilbud på markedsdagen i Æble-
haven: 
1. Stor loppebod med salg af tøj, andre 
brugsgenstande samt friske blomster 
2. Auktion hvor man kan byde på sær-
ligt gode eff ekter. Sidste bud på auktio-
nen skal afgives senest kl. 15.30

3. Æblehavens fantastiske lotteri, 
hvor der kan vindes gode sponsorgaver
4. Sundhedsbod, hvor man kan få målt 
blodtryk og blodsukker
5. Demensbod hvor du kan møde 
Brøndby kommunens demenskonsu-
lenter, som på dagen står til rådighed 
med oplysning om tilbud for borgere 
med demens i Brøndby kommune, 
samt råd og vejledning
6. Skønhedsbod, hvor du bl.a. kan få 
ordnet øjenbryn med snor, voks eller 
pincet

Alle er velkomne den 8. juni i Ældre-
centret Æblehaven, Guldborgvej 6, 
2660 Brøndby Strand. Og tag endelig 
familie og venner med.

MARKEDSDAG I ÆBLEHAVEN
Fredag den 8. juni 2012 kl. 12 - 17

Esplanaden juni 2012
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I artiklen om BSI i Esplanaden maj 
havde sætternissen sat et forkert bil-
lede ind af formanden for BSI, Henrik 
Rasmussen. Her kommer det rigtige. 

Og så vil vi benytte lejligheden til at 
minde om, at:
- BSI har en stand på KulturWeekend 

den 8.-10. juni 
- BSI har været til reklameoptagelse 

på Brøndby Stadion den 9. maj i 
forbindelse med en reklame for 
"ODDSET-DANSKE SPIL - Kvinder 
forstår ingenting reklamen". Der 
var 60 deltagere til en hyggelig og 
god dag med spisning og lidt at 
drikke.

- BSI tager på besøg hos sin ven-
skabsklub OTTESTAD i Norge fra 1. 
til 7. juli og vi glæder os. Der delta-
ger ca. 60 børn og 17 voksne.

God sommerferie til alle fra BSI

Søndag den 29. april drog 48 glade lystfi skere af sted med toget fra Brøndby 
Strand mod Helsingør. Her ventede fi skekutteren Antares, der skulle sejle 
dem på havet på en fem timers fi sketur. Vejret var dejligt og humøret højt, 
og der blev hevet både torsk, hornfi sk og et par enkelte fl adfi sk om bord på 
båden.

Børnenes Rejsebureau 
tog på fi sketur
Børnenes Rejsebureau 

Sætternissen var på spil i BSI artiklen i maj

Åbent hus i 
De 9 boligafdelinger 
Lørdag den 9. og 
søndag den 10. juni
I forbindelse med Køge Bugt på Ba-
nens Kulturfestival afholder De 9 
et åbent hus arrangement. Her er 
der mulighed for at komme med på 
lejlighedsfremvisninger, at få en tur 
med tivolitog rundt i området eller 
en snak med beboere, afdelings-
bestyrelsesmedlemmer og ansatte 
fra administrationerne omkring 
udlejning og områdets muligheder. 
De 9 vil holde til i et telt på Kultur-
Weekend.

FAKTA 
Køge Bugt på Banen er et 
projekt som Forstadsmuseet 
og Greve Museum står bag. 
Det sætter fokus på de byer, 
der siden 1960’erne er vok-
set frem langs Køge Bugt. I 
weekenden den 9.-10. juni 
afholder de Kulturfestival i 
byerne langs S-togets linje 
A, fra Avedøre til Karlslunde. 
I Brøndby Strand vil der for-
uden De 9’s åbent hus ar-
rangement være en lille ud-
stilling om Brøndby Strand i 
teltet på KulturWeekend. 

Esplanaden juni 2012

KORTE NYHEDER

5



Det boligsociale projekt Herfra og Videre slutter med ud-
gangen af juni måned i år. På disse sider kan du se billeder 
fra nogle af de mange aktiviteter, som Herfra og Videre har 
været en del af i årene 2008-12 inden for de tre indsatsom-
råder Børn og unge, Netværk og Image.

Partnerskabsaftalen mellem De 9 boligafdelinger og Brøndby Kommune underskrives.

Borgmester Ib Terp og frivillige i Herfra og Videres telt på KulturWeekend 2008.

De ansatte i NetværksKontoret fra venstre: Laura, beboerrådgiver; Niels, 
praktikant, Bayan, projektleder på En Ny Vej og Bydelsmødre; Zahid, børn og 
unge medarbejder; Anet kommunikationsmedarbejder og Anette, sekreta-
riatsleder.

Frivilligmesse 2011 i Brønden Hjertestarter Event den 21. januar 2012 i forbin-
delse med opsætning af 20 hjertestartere i De 9 
boligafdelinger.

Børnenes Rejsebureau på deres årlige sommerkoloni.

En Ny Vej på besøg på Kvindemuseet i Århus 
den 8. marts 2009. Operaen Parsifal opføres i Brøndby Strand i foråret 2011.

Bydelsmødrene har fået overrakt 
deres diplom af Borgmester Ib Terp på 
Brøndby Rådhus 2012
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Allerede 1. juli er en ny helhedsplan klar til at tage fat efter 
Herfra og Videre. Den hedder ”Brøndby Strand for Fremti-
den”.  
Ligesom Herfra og Videre har den kontor i NetværksKonto-
ret, Kisumparken 2, tlf. 43 54 22 75.

Partnerskabsaftalen mellem De 9 boligafdelinger og Brøndby Kommune underskrives.

Vinder af fotokonkurrence 2009.

Demonstration mod skyderi i Brøndby Strand 
arrangeret af frivillige beboere i samarbejde med 
NetværksKontoret og Café 13.

BL’s kampagne ”Lidt mere af det hele” blev fulgt op at 
et velbesøgt Åbent Hus i Brøndby Strand.

Almene Boligdage i Bellacentret 2. september 2011 Event på KulturWeekend 2009: Parcour opvisning med 
Team Jijo

I 2009 afholdt Pigehuset talentshow. Det var en underholdende aften både 
for deltagerne og tilskuerne.

Opsøgende medarbejder på arbejde.

Værestedet har besøg af daværende velfærdsminister Karen Jespersen og nyudnævnt 
formand for Center For Boligsocial Udvikling Asger Aamund i november 2008.Tranens Drenges Streetfodbold turnering 2010.
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af: Zahid Mansoor og Anet Tamborg

fotos: Zahid Mansoor

Oplevelsesbanken er en organisation, der indsamler gratis 
oplevelser gennem sponsorater og deler dem ud til organisa-
tioner eller boligområder, der arbejder med udsatte børn og 
unge. De satte sig i kontakt med NetværksKontoret, og der 
blev arrangeret to ture til sportsarrangmenter for børn og 
unge fra Brøndby Strand i samarbejde med den opsøgende 
medarbejder Zahid Mansoor. Her fortæller han om de to op-
levelser:

Superligakampen Brøndby – Silkeborg
Den første tur gik til superligakampen Brøndby – Silkeborg på 
Brøndby Stadion. Der var omkring 15 af sted - nogle sad lidt for 
sig selv, mens andre sad i små grupper her og der på et "ikke" 
pakket Stadion med små 9.000 tilskuere. Det var vist noget af 
det laveste fremmøde der har været hidtil, men det spolerede 
ikke en god aften. Det var en meget spændende kamp, som 
de gule heldigvis vandt med 3-2, og det var en rigtig god aften.

På Fodbold og Håndboldtur med Oplevelsesbanken

Håndboldkampen AG København – Team Tvis Holstebro
Den anden tur var til håndboldkampen mellem AG Køben-
havn og Team Tvis Holstebro. Det var en større event, hvor 
de unge inden kampstart fik mulighed for at møde spil-
lerne og der var underholdning med blandt andet musik og 
klovne.
Det var også en stor oplevelse, både for mig og drengene, 
som ikke havde forventet det helt store af en håndbold-
kamp. Vi var 12 af sted. Alt i alt var det en kanon oplevelse. 
”Klart en af de bedre”, som drengene udtrykte det. Der var 
en stemning, som vi ikke tror, at hverken Barcelona eller 
Real Madrid stadions kan slå. Der var gang i den i Brøndby-
hallen og et super show. Og så vandt de jo 30-27. 

Tak til Oplevelsesbanken, drengene håber, vi kommer i be-
tragtning igen en anden gang. Når rygtet om de gode ople-
velser bliver spredt, vil der dukke endnu flere drenge op...
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Når NATureN BLIVer SKrALDeSPAND

Strandens Venner

Ruth, Svend og Flemming nyder forårssolen, mens de fortæller om Strandens Venner

af Nanna Marie Lyngman

fotos Nanna Marie Lyngman og Ruth Swedenborg

Vi har alle brug for venner, også natu-
ren, og Brøndby Strand er så heldig at 
have 40 af slagsen. Flere af vennerne 
går og rydder op, når flasker og andet 
affald har hobet sig op på stranden og i 
de grønne områder. 

Miljødebat og hygge
Ildsjælen Ruth Swedenborg grundlagde 
for et par år siden ’Strandens Venner’ 
på facebook – et sted for folk, der fø-
ler et ansvar i forhold til vores natur og 

miljø. Det er ingen egentlig forening, 
men Strandens Venner fungerer som 
et debatforum, uddyber Ruth, som 
sammen med de to andre naturglade 
medlemmer, Jens og Flemming har 
budt på kaffe foran et af strandens 
livredderhuse. Hun fortæller videre, at 
Strandens Venner ikke mødes på faste 
tidspunkter, men blot tilfældigt mødes 
og hyggesnakker, når de hver især går 
ture på stranden. Den fælles holdning 
for Strandens Venner er, at når man 

alligevel går ude i naturen, så kan man 
lige så godt samle det skrald op, der lig-
ger og flyder på stranden og i de grønne 
områder. 
 
Brug skraldespandene
Specielt om sommeren ligger der mange 
efterladenskaber fra strandgæsternes 
hyggestunder, såsom dåser, flasker, pla-
stikaffald, cigaretskodder og kapsler. ”Vi 
er så mange mennesker her på jorden, så 
det nytter ikke noget, at folk bare smi-
der deres affald overalt i naturen. Vi er 
nødt til at rydde op i fællesskab”, poin-
terer Flemming. Og det er ikke fordi der 
mangler skraldespande på stranden, 
men der er desværre alt for mange men-
nesker, der ikke bruger dem. ”Der lader 
til at være opstået en kultur, hvor folk 
bare går fra deres affald, og forventer, at 
der kommer nogen og fjerner det”, siger 
Ruth, og efterspørger en større omtanke 
i befolkningen. 

Den kollektive bevidsthed skal påvirkes
Strandens Venner har forskellige tilgange 
til at stoppe griseriet. Ruth kan gå meget 
systematisk til værks, og laver gerne lidt 
detektivarbejde for at finde frem til dem, 
der har svinet i området. For eksempel 
fandt hun på et tidspunkt det meste 
af et flyttelæs, der var dumpet på det 
grønne område ved Avedøre Holme. Der 
lå breve og ubetalte regninger imellem, 
som afslørede synderens identitet. Han 
blev derefter pålagt at fjerne sit affald. 
Jens har derimod den tilgang, at han vil 
påvirke den kollektive bevidsthed: ”Jeg 
tror, at folk er miljøskadede – de er vant 
til at se skidt og henkastet affald om-
kring sig, og til sidst lægger de ikke mær-
ke til det mere. Hvis de derimod bliver 
ved med at se et rent område, vil deres 
øjne efterhånden indstilles således, at 
hvis de ser et beskidt område, så generer 
det dem”, pointerer han.

Hvis du er interesseret I at høre mere, 
kan du kontakte Ruth Swedenborg, 
eller besøge Strandens Venners face-
bookside.
Tlf.: 22854605
Mail: ruth.swedenborg@gmail.com
www.facebook.com/strandensvenner
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Når NATureN BLIVer SKrALDeSPAND

af Nanna Marie Lyngman

Slikpapir, dåsesodavand, cigaretskodder og pizzabakker – 
det er alt sammen affald, som gerne skulle smides i skralde-
spanden. Alligevel ender de tomme emballager nogle gange 
på fortovet, inde i buskadset eller bliver efterladt i klitterne, 
når strandturen er slut. Dette er en tendens de fleste steder 
i verden, og Brøndby Strand er ingen undtagelse. Der er el-
lers mange gode grunde til at gøre en indsats for at holde 
naturen og boligområderne rene, hvilket de næste tre sider 
sætter fokus på. 

Affaldets skadelige virkninger
Ud over, at det ikke er så charmerende, at der ligger kasseret 
emballage og flyder rundt omkring, så kan affaldet have ska-
delige følger for både plante og dyreliv. Og da Danmark har 
et både godt og velfungerende affaldsbehandlingssystem, er 
det en skam, at affaldet ophober sig i naturen, i stedet for at 
blive genanvendt. 

De stakkels dyr
Dyrene har det hårdt i en tid, hvor affald er blevet næsten 
fast inventar i busk og krat. For eksempel kan glasskår i natu-
ren give dem sår, som er svære at holde rene og derfor nemt 
bliver betændte. 
Også brugt emballage, kan have kedelige konsekvenser for 
dyrene. Mange mus ender eksempelvis deres liv ved at sidde 
fast i en sodavandsdåse, hvis hul kun er stort nok til, at ho-
vedet kan komme ind. Og hvis en fugl giver sig i kast med at 
spise et brugt tyggegummi, kan den risikere, at næbet kli-
strer sammen, hvormed den dør af sult.  

Når naturen bliver skraldespand

Vidste du…

Det er ikke kun naturen og dyrene, som kan komme til at 
lide under affaldet – også din pengepung kan blive straf-
fet. For almindelige borgere gælder følgende bødeafgifter 
for henkastning af affald:

Ulovlig henkastning af affald i naturen: 5.000 kr. 
Privates henkastning af små mængder skovtursaffald: 
1.000 kr. 
Ulovlig henkastning af affald uden for genbrugsstationer, 
i byer og på parkeringspladser: 3.000 kr.

Læs mere på miljøministeriets hjemmeside www.mim.dk 

Esplanaden juni 2012
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Når NATureN BLIVer SKrALDeSPAND

Nedbrydningstider

Mælkekartoner: op til 2 år
Ispapir: op til 2 år
Cigaretskod: 1-5 år
Tyggegummi: op til 5 år
Ispinde: op til 10 år
Kapsler: op til 100 år
Plasticposer: op til 500 år
Plasticflakser: op til 500 år
Aluminiumsdåser: op til 500 år
Cykler: mere end 1000 år
Flasker og glas: op til 1.000.000 år

Kilde: Institut for miljøvurdering

Nedbrydningstid
Hvis affaldet får lov til at ligge i naturen, begynder det at blive ned-
brudt i mindre dele. Men der er stor forskel, på hvor lang tid det tager 
for naturen at nedbryde forskellige former for affald. Æbleskrog og 
andet organisk materiale bliver nedbrudt på få uger, idet det bliver 
spist af insekter. Men småkravlet gider ikke spise plastic, glas og 
metal, så det kan ligge i mange år, indtil vejr og vind får bugt med 
det. På næste side er en liste over den gennemsnitlige nedbryd-
ningstid for forskellige materialer, som i mange tilfælde overskrider 
et menneskes levetid.

Hvis du vil vide mere…

Der er mange steder hvor du kan finde information om de ska-
delige virkninger, som affald har på naturen og miljøet, og hvad 
du kan gøre for at mindske problemet. Nedenfor er samlet nogle 
links til hjemmesider, som er et besøg værd, hvis du gerne vil vide 
mere.

www.holddanmarkrent.dk - Hold Danmark Rent er en netværks-
organisation som har fokus på danskernes vaner i forhold til af-
fald. 

www.affald.dk - Denne hjemmeside henvender sig både til børn 
og voksne, og forklarer om affald, genbrug og miljø på en sjov og 
underholdende måde. 

www.sorterditaffald.dk - Her kan du få viden om, og tips til, hvor-
dan du sorterer dit affald. 

Genbrug
Men der er ingen grund til, at hverken dyr eller natur 
skal udsættes for affaldets skadelige virkninger, hvis 
vi bare sørger for at smide det i skraldespanden. På 
den måde kan affaldet blive samlet ind, og meget 
af det kan genbruges. De tomme engangsemballa-
ger af metal, glas og plast omsmeltes og bruges for 
eksempel til fremstilling af nye produkter, herunder 
drikkevareemballager. Genopfyldelige emballager 
genbruges cirka 30 gange, og ender derefter med at 
blive genbrugt til fremstilling af nye produkter, sam-
men med resten af emballageaffaldet. 

Esplanaden juni 2012
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Sankt Hans Aften
Lørdag den 23. juni kl. 17.00 -22.00
Stor grillaften på terrassen
Traditionen tro vil Café 13 tilbyde jazz, 
grill og bål.
Grillen tændes fra 17.00 - 19.00.
Her vil der være et bredt udvalg af 
grillkød og tilbehør. Spis alt hvad du 
kan for 120 kr.
Billetter købes i Café 13 senest 
15. juni. 
Jazz leveres af Jan'z Swingtet, og der 
bliver swinget fra 18.00 – 22.00.

Grillpakker
Husk, at i hele maj og juni måned vil 
det være muligt at købe grillpakker, 
som man selv griller. Prisen er 50 kr. 
pr. person og er inklusiv tilbehør, f.eks. 
salat, dressing, brød og smør.

Café 13's sommerferie
Café 13 holder sommerferie fra 
24. juni til 13. august.

Vi ses igen til aftenmenu:
Tirsdag den 14. august.
17.00 - 19.00 Aftenmenu
Diverse lækre salater med grillet okse-
fi let. Frisk frugtsalat med softice.

God sommer!
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Café 13 i juni

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Perlen i juni
Perlen holder sommerferie fra torsdag den 28. juni til mandag den 6. august.
God sommer til alle.  

Rheumhus i juni
 Sankt Hans Fest i Rheumhus
Lørdag den 23. juni kl. 18-24
Program:
Kl. 18: Tale ved formand Ole F. Larsen
Kl. 22: St. Hans bål tændes
Kl. 23: Fyrværkeri
Kl. 24: Afslutning
Der er musik fra kl. 18, og i pølsevognen kan man købe pølser, bøfsandwich og 
kolde drikke.
NB: På grund af larmen fra fyrværkeriet, må hunde ikke medtages på pladsen

Rheumhus holder sommerferie i hele juli måned
Vi åbner igen onsdag d. 1. august med frokost og aftenspisning. Til aftenspis-
ningen serverer vi frikadeller og stuvet spidkål samt nye danske kartofl er. Til 
dessert serverer vi en god frugttærte. 
God sommer og på hjerteligt gensyn.

Tur til Hedeland
Lørdag den 25. august
Rheumhus arrangerer tur til Hedeland, hvor vi skal besøge en naturhytte og 
evt. vandre lidt i det bakkede område og omkring de 2 nærmeste søer.  Vi med-
bringer en lille bu� et og drikkevarer. Der vil blive givet mere information om 
pris m.m. senere.
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Tekst: Hugo Thuge
Fotos: Ole Hegerlund

De af os, der har boet eller bor i et ræk-
kehus mener, at det er Parkernes bedst 
indrettede familiebolig. Til gengæld er 
der nogle af os, der samtidig har ment, 
at rækkehusene var den kedeligste del 
af Parkerne: fem stænger af forskellig 
længde, men fuldstændig ens og uden 
nogen variation i facaderne, i mod-
sætning til høj- og lavhusene. Sådan 
er det ikke længere. Rækkehusene har 
fået en ordentlig omgang! Alle facader 
og vinduer er udskiftet. Der er kom-
met nye hegn og skure på nordsiden, 
og ikke mindst har rækkehusene fået 
utrolig flotte terrasser med hårdttræ, 
niveauforskelle, bænke og nye hegn. 
For første gang, siden vi startede 
renoveringerne i slutningen af 90erne, 
har vi haft mulighed for at gøre noget 
færdigt, og det er blevet bemærket. 
Alle, vi snakker med, er begejstrede.

Facaderenoveringen er  
varmebesparende
Inde i rækkehusene er der ikke sket så 
meget, bortset fra at nye vinduer, fran-
ske døre og dobbelte terrassedøre giver 
en flottere oplevelse af rummene. Men 
en af de rigtig gode nyheder skal dog 
findes ”inden døre”. Formålet med

facaderenoveringen er selvfølgelig også 
en bedre isolering. Og bedre isolering 
har vi fået. Teknikerne har beregnet, at 
et rækkehus før renoveringen brugte 
19,4 MWh om året til opvarmning. 
De har beregnet, at forbruget efter 
renoveringen vil være 9 MWh, eller med 
andre ord en halvering af varmeforbru-
get. I kroner betyder det med dagens 
fjernvarmepriser, at varmeudgiften 
falder fra 5233 til 2430 kr. pr år. 

Genvex – en forbedring af 
indeklimaet
OG besparelserne stopper ikke her, for 
de fleste af rækkehusene, blandt andet 
i T13, har fået varmegenvinding (ofte 

kaldet genvex). Parkernes boliger har et 
godt indeklima, fordi der er mekanisk 
udsugning, men når man laver nye, 
tætte facader, giver almindelig  
udsugning trækproblemer. Derfor har vi 
valgt varmegenvinding, hvor den varme 
udsugningsluft passerer en varmevek-
sler, der opvarmer den kolde, tørre ude-
luft, før den blæses ind i rækkehuset. 
Det fjerner oplevelsen af træk og giver 
endnu bedre indeklima, fordi der er bal-
ance mellem ind- og udluftning. 
Teknikerne beregner energibesparelsen 
ved varmegenvinding til 2,8 MWh pr. år, 
således at det beregnede varmeforbrug 
lander på 6,2 MWh pr. år svarende til 
1671 kr. pr. år. Det er altså en besparelse 
på 2/3! Bemærk dog, at besparelsen 
er teoretisk, men allerede i sommeren 
2013 har vi reelle tal for de renoverede 
rækkehuses varmeforbrug. 

Teori og praksis
Ovenstående er som nævnt en teo-
retiske beregning af varmeforbruget, 
der forudsætter, at beboerne opfører 
sig fornuftigt, f.eks. husker at lukke 
radiatoren, før de lufter ud, holder en 
normal temperatur i lejlighederne osv. 
Først, når varmeregnskabet for 2012-13 
foreligger, ved vi, hvad vi faktisk har 
sparet på rækkehusenes varmeregn-
inger. I T13 har vi endnu ikke individuel 
varmemåling, så det bliver også inter-
essant at sammenligne med de række-
huse, der har varmemålere.

Brøndby Strand Parkernes rækkehuse
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Så skete det igen. Den 8. april 2012 fandt EkstraBladets læsere en artikel om, at Brøndby 
Kommune var en af de mest voldsramte i Danmark. Artiklen byggede på statistisk mate-
riale og var skrevet i anledning af en episode på Brøndby Stadion. Men fotoet til artiklen 
var fra Brøndby Strand og ikke fra Stadion. Umiddelbart efter at artiklen udkom, kom-
menterede borgmester Ib Terp den i flere medier. Læs den fulde artikel her.

Brøndby er Danmarks farligste kommune
Drengene fra Vestegnen har tilsyneladende ikke gået i flinkeskolen

14:48, 08. apr 2012 (Opdateret tid: 14:48, 08. apr 2012) | Jesper Nielsen 
Brøndby er Danmarks farligste kommune målt på antallet af politianmeldelser af personfarlig kri-
minalitet pr. 1000 indbyggere i 2011. Brøndby topper på Danmarks listen med 6,6 anmeldelser pr. 
1000 indbyggere. Det er 15,5 procent mere end Odense kommune, der kommer ind på andenplad-
sen med 5,7 anmeldelser. I resten af top 5 finder man Esbjerg, Helsingør og Aabenraa kommuner. 
Ifølge det lokale politi i Brøndby kan det høje tal blandt andet skyldes de mange fodboldkampe og 
arrangementer på Brøndby Stadion, hvor tusindvis af mennesker regelmæssigt færdes og støder 
sammen. 
 
- Vi gør en stor indsats for at målrette vores indsats videnskabeligt mod denne type af forbrydelser, 
blandt andet ved at øge synligheden i de områder, hvor der er størst kriminalitet, siger vicepolitiin-
spektør Bjarne Nisted fra Københavns vestegns politi. 
- Men det er klart, at de mange fodboldkampe giver nogle sammenstød, der kan vælte læsset. 
Overordnet set, synes jeg egentlig ikke, at jeg oplever Brøndby som en specielt utryg kommune, 
siger Bjarne Nisted. 

Brøndby Kommunes socialdemokratiske borgmester Ib Terp (S), er også overrasket: - Det kommer 
noget bag på mig, at det forholder sig sådan. Det må jeg nok sige, siger Ib Terp, der omgående vil 
tage kontakt til det lokale politi for at høre baggrunden. 
I papirudgaven af Ekstra Bladet søndag, kan du læse, hvordan det forholder sig med den person-
farlige kriminalitet i netop din kommune. Ligesom Ekstra Bladet har taget pulsen hos borgerne i 
Brøndby Kommune.

Da der i august 2011 var et skyderi i Brøndby Strand, lavede beboerne en demonstration 
og lavede underskriftindsamling på en mur i den går, hvor skyderiet fandt sted Borgmester Ib Terp holder tale ved demonstrationen mod skyderi i Brøndby Strand

Frivilligmesse

Værestedet Perlens Drenge
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Åbent brev til Jesper Nielsen, journalist på Ekstra Bladet 

Jeg har boet i Brøndby Strand i 13 år med min familie. Jeg tror oven i købet, at 
jeg bor lige bag det højhus, som du har brugt i artiklen om vold i Brøndby. Der er 
løbende tendentiøse og stigmatiserende artikler om Brøndby i pressen. Og det er 
mit indtryk, at her er Ekstra Bladet og BT stærkt fremme i skoene.

Det kan være, at der er en korrekt måling på, at der ofte er ballade på Brøndby 
Stadion, når der er fodboldkamp. Men Brøndby Stadion er mange andre ting end 
tal i en måling. I mange tilfælde har det også vist sig, at målinger har været for-
kerte, når man går tæt på tallene. Men det retfærdiggør ikke, at du forsøger at 
stigmatisere hele Brøndby Kommune og Brøndby Strand. Og heller ikke Brøndby 
Stadion.  

Brøndby Strand har tit været nævnt i pressen. Det har altid været i generelle 
vendinger, og det meste har været løgn. Og det har ofte været med et billede fra 
mit boligområde. Jeg har set artikler om bandekriminalitet, om hvordan Brønd-
by Strands beboere ikke turde gå uden for af frygt for at blive overfaldet på et 
skummelt stisystem. Og om at der blev handlet narko dagligt i tunneler med 
knuste lamper og bombet med grafitti. Og hvis handlen blev opdaget af en forbi-
passerende, skulle vedkommende være blevet jagtet og slået ned...Alt sammen 
løgn. Jeg har altid ment, at pressens opgave er at beskytte almindelige borgere 
og ikke med vilje forsøge at skabe frygt i en hel kommune eller et boligområde, 
blot for at sælge aviser.

Hver eneste gang BT og Ekstra Bladet har været på nakken af Brøndby Strand, 
har vi kunnet mærke en svag spænding mellem os lokale her, når vi f.eks. er ude 
og handle i vores butikker. Vi kigger lidt på hinanden.  Er der nogen, der løber 
skrigende rundt med køller? Har vi ændret os siden i går?
Nej...Vi kan slappe af....Alt er som det plejer......Så er der igen en historie om os-
--Og den har igen  ikke virket, Heldigvis.

Kan man ødelægge et boligområde blot ved skrive om det?. Jeg tror, at det måske 
er muligt. Hvis pressen bliver ved længe, så tror jeg vi vil blive lagt ned, og frygten 
vil som planlagt indfinde sig. En enkelt artikel ind i mellem vil nok blive opslugt 
af nyhedsstrømmen. Men alle disse artikler er meget ubehagelige at læse som 
beboer.

Og det må være gået lidt stærkt. Dit billede må være meget gammelt— Vi har 
ikke byggerod længere. Var det ikke i 1960erne?  Vi har en pressegruppe i Brønd-
by Strand. De er meget bevidste om pressens historier om os og om, hvor meget 
de kan påvirke. Jeg skriver også til dem om din artikel.

Med venlig hilsen
Carsten Loffredo
Tranumparken 12

Kommentar fra borgmester Ib Terp 

En klog mand sagde engang: "Det er med stati-
stikker som med de gamle gaslygter: De belyser 
ikke meget, men de er gode at støtte sig til." 
Det er relativt sjældent, at statistikker bygger 
på direkte forkerte data. Men det kniber ofte 
med både metodevalg og fortolkning - og så 
kan journalister og andre få nogle helt misvi-
sende historier ud af det. 
Københavns Vestegns Politi har for få måneder 
siden efter ønske fra Rigspolitiet foretaget en 
såkaldt trusselsvurdering af 25 udvalgte bolig-
områder i politikredsen. Formålet var at iden-
tificere områder, hvor der er brug for en særlig 
indsats. Både Brøndby Strand og Brøndbyøster 
indgik i vurderingen, men blev ikke vurderet 
som et sådant område. Dog blev det bemær-
ket, at der i Brøndby strand er en del beboere 
med rockerrelationer, hvilket kan begrunde en 
skærpet opmærksomhed. Da voldsniveauet 
- relativt set - ikke er højt, må man udlede, at 
disse rockerrelaterede beboere fortrinsvis er kri-
minelt aktive uden for deres boområde.
Ovennævnte vurdering falder fint i tråd med, 
hvad jeg og Carsten Loffredo - og vist det store 
flertal af områdets beboere - oplever i hverda-
gen. Hermed har jeg ikke hævdet, at alt er fryd 
og gammen. Derfor har vi også vores kriminali-
tetsforebyggende indsats. Jeg er, som Carsten 
Loffredo, glad for pressegruppens arbejde.
PS! Stadion bidrager "pænt" til den samlede 
statistik for hele Brøndby. Men politi og fulde 
folk giver traditionelt anledning til bataljer, som 
ikke berører andre. Jeg har overværet mange 
hundrede kampe på Stadion og cyklet til og fra 
uden nogensinde at føle mig truet."  

Frivillige fra KulturWeekend

Beboer i Brøndby Strand, Carsten Loffredo, følte sig krænket på bydelens vegne og skrev et 
åbent brev til artiklens forfatter, som aldrig er blevet besvaret.Nedenfor kan I læse Carsten 
Loffredos brev til journalisten på EkstraBladet og en kommentar fra borgmesteren, som er 
skrevet direkte til Esplanaden. 

15

Esplanaden juni 2012



Esplanaden juni 2012

BRØNDEN I JUNI

16

Kongen er gammel og skal snart dø. Og 
når det sker, er det naturligvis den æld-
ste søn, kronprinsen, der skal overtage 
kronen. Det er han vældig stolt af. Men 
hvad hjælper det, når deres far holder 
allermest af hans forkælede lillebror? 
Forestillingen handler ikke blot om 
kongesønners rivalisering: Tre musikal-
ske skuespillere fortæller en både sjov 
og alvorlig historie om jalousi mellem 
søskende – en beretning, der kredser 
om det, der optager os mennesker 
mest: kærlighed, retfærdighed, ac-
cept… Store, komplicerede spørgsmål. 

Familieforestilling for de 5-10 årige. 
Også for små børn. Gratis billetter fås 
i kulturhuset Brønden eller online på 
www.brondbybilletten.dk

Teatergruppen Batida, som i år gæster 
kulturhuset Brønden i forbindelse med 
KulturWeekend 2012, har i årenes løb 
besøgt hen ved 35 forskellige lande. Te-
atergruppens forestillinger kan i kraft 
af sit universelle formsprog, forstås af 
enhver uanset modersmål.

På gensyn til teater i Brønden.

Musikalsk Lørdag 
Lørdag den 9. juni kl. 13.00
Den musikalske underholdning leve-
res i foyeren af de 2 spilleglade fyre 
Mogens Nielsen og Carsten Krogs-
gaard Jørgensen, der kalder sig 2. 
Times. Repertoiret spænder vidt, 
lige fra Kim Larsen til U2 og Guns N 
Roses.
Strandcafeen har i dagens anledning 
dækket op med det helt store Ta' 
selv frokostbord fra kl. 12.00. Spis alt 
hvad du har lyst til.
Pris: 129 kr. for voksne og børn 59 kr. 
(børn op til 2 år spiser gratis) 
Det er en god idé at bestille bord på 
tlf. 35 11 30 25. 

KulturWeekend 2012 - familieforestilling

Kronen på Hovedet
Lørdag den 9. juni kl. 11.00-11.50
Teatergruppen Batida inviterer på en beretning, der på sin egen 
uskyldige facon kredser om det, der optager os mennesker mest …
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STRANDSTUEN

På Cykeltur med  
Strandstuen

Så er Strandstuens/Møllehusets cy-
kelture kommet i gang. På vores før-
ste tur var himlen blå og solen skin-
nede fra en skyfri himmel, så det var 
et rigtigt dejligt cykelvejr. 

Turen gik til Vallensbæk sø. Vi mød-
tes foran Brønden kl. 10.00 og så var 
det ellers af sted. Ned ad Esplana-
den til Vallensbæk og videre mod 
Vallensbæk stadion til Tranegilde-
mose, hvor der kom nogle grågæs 
med deres ællinger.

Vi fra Stranden kom først, så jeg fik 
taget nogle billeder med søen som 
baggrund. Vi mødtes med 4 glade 
piger fra Møllehuset. Alle var i som-
merdress. Efter at havde cyklet lidt 
rundt, fandt vi et sted, hvor vi kunne 
spise vores medbragte madpakker. 
Dagen sluttede kl.12.30. Mange tak 
for en dejlig dag og på snarligt gen-
syn fra Pauli.

PS. Vi cykler hver torsdag kl. 10.00 
fra Brønden. Mød op og få nogle dej-
lige naturoplevelser med de glade 
cykelfolk fra værestederne. Husk 
mad og drikkelse.  VI SES!
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Hele verden er samlet på én palet af 
forskellige nyskabende kunstværker 
– lige fra Japan til USA, over Afrika til 
Sydamerika. 
70 kunstnere har værker med på ud-
stillingen, der forud for åbningen i 
Brønden har været vist i både Hol-
land og Frankrig. På åbningsaftenen 
i Brønden vil der være musik, video-
kunst og international atmosfære.
Selv om de udstillende kunstnere ikke 
taler samme sprog eller har samme 
kulturelle baggrund, udtrykker deres 
værker noget grundlæggende ens, 
der giver mening for beskueren. Det 
ubesvarede spørgsmål om der er en 
global kultur på vej, må være op til de 

besøgende at svare på. Udstillingen 
byder med sikkerhed på spændende 
værker og spænder lige fra oliema-
lerier til installationskunst, video og 
fotografier. 
Idémanden bag udstillingen er Jeroen 
Van Paassen fra Holland.
Adgang til udstillingen er gratis. 
Du kan læse mere om udstillingen 
og baggrunden på www.stichting-
whitecube.nl. Udstillingsperiode: 10. 
august – 15. september.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu 
så du ikke går glip af denne unikke 
chance for at se moderne internatio-
nal kunst.

Stor international kunstudstil-
ling kommer til Brønden i august
Fredag den 10. august kl. 17.00 åbner udstillingen Global Village 2012 
– An exhibition IRL.



KLUMME
Kirsebærtræer og Fester

af Bitten Drews

Netop nu på kanten imellem forår og sommer kan man godt blive lidt fi lo-
sofi sk, og der er mange ting at glæde sig over her i vores kvarter – de fi ne 
kirsebærtræer for eksempel.

Jeg husker tydeligt den blanding af ubændigt raseri og sorg, som mange af 
os mødte Brønden med, da den endnu lå på tegnebrættet. Ikke så meget på 
grund af Brønden, men på grund af Kirsebærlunden, som måtte lade livet. 
Det gjorde ondt helt ind i sjælen den dag, motorsavene blev startet, og det 
ene dejlige træ efter det andet blev lagt ned og forvandlet til pindebrænde. 
Vi var fl ere, der kæmpede, som gjaldt det vort liv, og på et tidspunkt lød det 
fra anlægsgartneren: ”Det kan da være, at vi sætter kirsebærtræer igen, 
bare på andre steder”. Og minsandten, DE ER HER! De strutter af sund-
hed og masser af lyserøde blomster i sæsonen. Tak til kommunen for at 
lytte til os der bor her og elsker alt, som får tankerne væk fra ordet beton.

Og så har der været en række runde fødselsdage. Blandt andet fyldte Hugo 
Thuge 60 år, og der blev holdt en stor reception, hvor han blev fejret efter 
alle kunstens regler. Han har fortjent det. Han er en god mand, ikke blot 
for T13, men for hele Strandplanen. Han er én, der får tingene til at ske.

Derefter fyldte vores allesammens Clausen fra Klitrosen 80 år. ”Det er ikke til 
at se  det, hvis man ikke lige ved det”, og det er specielt ikke til at høre det. Han er 
stadig fuld af både saft og kraft. Jeg har aldrig hørt Clausen mundlam. Tvært-
imod. Men den dag var der en ejendommelig stilhed omkring hans person.

Hugo Thuge havde også dér en fi nger med i spillet. Han havde taget ini-
tiativ til, at 20 mennesker med borgmesteren i spidsen kom og ønskede 
tillykke med dagen, medbringende gaver og lagkager. Derefter inviterede 
Esther og Birgit som festarrangører hele selskabet til dejlig proteseven-
lig middag i Café 13. Da jeg aftenen før ringede ti minutter over midnat 
og sang fødselsdagssang for Clausen, udtalte han ellers, at den fødsels-
dag ville de hoppe helt over. Men inden dagen var ovre, var det sædvan-
lige ”bid” gået helt af ham, og da vi skiltes, mindede han mig mest 
af alt om en sød og rar Tummelumsen. Det blev en lang og god dag.

Man siger: ” Alle gode gange tre”, og den tredje reception afholdt bo-
ligforeningen PAB8 for varmemester John Jensen. ”Det lille pus” 
blev kun 50, men det er trods alt et halvt århundrede. Jeg blev lidt 
stolt af netop at bo dér, da jeg så den nuværende varmemester i liv-
lig samtale med den forrige, og mindsandten også ham før den for-
rige. Det er lige før, man begynder at håbe på, at Sandemoses´ Jan-
telov og alt det andet negative med tiden dør og bliver begravet - dybt.

Et STORT TILLYKKE til dem alle tre!
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9-20.
Tirsdag og torsdag kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Næste gang 2. september. Dørene 
åbnes kl. 12 og spil begynder kl. 13.

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske
Smertepatienter – Lokalafdelingen
i Rheumhus. Åbent hus hver tirsdag 
fra kl. 10-14. Henv.: Birthe Omdahl, 
tlf.: 39655448, mobiltlf.: 27420573
mail: birtheomdahl@booh.com
eller www.faks.dk 

Syng Sammen Aften
Der er ikke fl ere Syng Sammen 
Aftener i denne sæson. Starter igen 
efter sommerferien.

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 8-14
Onsdag kl. 8–19
Fredag lukket
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11–14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18–23

Pigeklub 
Tirsdag 15.30-17.30

Krop og velvære
Tirsdag kl. 19-22 
Onsdag kl. 10-15 

Paraplyen aktiviteter
Hallingparken 3
For nærmere information 
kontakt Thorsten

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12- 15 

Blomsterbinding onsdag kl. 18-23

Strandens Spilleklub torsdag 
kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag fra kl. 18-23

De unge søndag fra kl. 17-23

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.brondbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirs./md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste. 
Henv.: Mona Poulsen – tlf. 41 46 46 16

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

Brunch
Anden søndag i måneden. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henv.: Öslem, tlf. 52 30 56 61

Fotoklubben
Hver onsdag kl 19-21.
Henv: Claus Djervad tlf. 24839162
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.brondbynettet.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Arrangementer til kalenderen i juli/august: Send et tip  
om tid, sted og arrangement senest d. 15. juni kl. 12. 
ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden har deadline  
d. 8. juni. Bladet uddeles senest søndag d. 1. juli.  
Vi tager forbehold for fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: Esplanaden@brnet.dk

Grundlovsfest
Tirsdag den 5. juni kl. 11-15
Arr.: Socialdemokraterne i Brøndby
Sted: Brønden

Markedsdag i Æblehaven
Fredag den 8. juni kl. 12-17
Sted: Ældrecentret Æblehaven

Åbent hus i De 9 boligafdelinger
Lørdag den 9. juni og
Søndag den 10. juni
De 9 vil holde til i telt på pladsen
Sted: KulturWeekend

Kronen på Hovedet
Lørdag den 9. juni kl. 11-11.50
Teatergruppen Batida giver forestilling
Sted: Brønden

Musikalsk Lørdag
Lørdag den 9. juni kl. 13
Musikalsk underholdning samt
Tag selv frokostbuffet
Sted: Strandcafeen

Sankt Hans Aften
Lørdag den 23. juni kl. 17-22
Stor grillaften på terrassen
Sted: Café 13

Sankt Hans Fest i Rheumhus
Lørdag den 23. juni kl. 18-24
Taler, bål og fyrværkeri
Pølser, bøfsandwich og kolde drikke kan 
købes
Musik fra kl. 18
Sted: Rheumhus

Cykeltur med Strandstuen
Hver torsdag kl. 10
Sted: Brønden

Café 13 holder sommerferie fra 24. 
juni til 13. august.

Café Perlen holder sommerferie 
fra 28. juni til 6. august.

Rheumhus holder sommerferie 
i hele juli måned.

Aktivitetshusene ønsker alle en god sommer

Sommerferie 2012
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