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Esplanaden udkommer 

ikke i januar og august

DEADLINE: 

15. marts - 2007 kl. 12
Næste blad uddeles senest
søndag 8. april

Vor bydels vel nok mest om-
fattende projekt siden byggeri-
et af „Lundene“ og „Parkerne“, 
Kvarterløft i Brøndby Strand, 
er nu gået ind i sin afsluttende 
fase. Utallige er de møder, som 
„almindelige“ beboere, kom mu-
nale forvaltere og politike re har 
holdt i de sidste godt seks år. 
Det har sikkert været lærerigt 
og for nogle måske også græn-
seoverskridende.
  Projektet slutter som bekendt 
ved udgangen af 2007 med op-
førelsen af et kulturhus. Et byg-
geri, som dog først bliver fær-
diggjort medio 2008.

Der er dog ingen fare for, at 
vi bliver „arbejdsløse“ i frem-
tiden. Det kommende Lands-
byggefondprojekt vil fortsætte, 
hvor Kvarterløft stopper og en 
ny ak tiv femårsperiode med 

helt sikkert masser af positive 
oplevelser ligger forude; både 
for de „gamle“ og nye aktive 
beboere, som har lyst til at på-
virke vor bydels fremtid.

I årets første nummer af 
bladet fi k vi indblik i en ny bo-
ligpolitisk virkelighed i form af 
det administrative samarbejde 
mellem tre store boligorgani-
sationer på Vestegnen. 
  I dette nummer kan du læse 
om ændringer i vor lokale bolig-
organisation BKB, der ikke ale-
ne tager navneforandring til 
BB (Brøndby Boligselskab), 
men og så ændrer organisati-
onsform. Og den sidste æn-
dring er måske ikke set endnu!

Nok et projekt bliver vide-
reført med midler „udefra“. 
Sidste års succes for vore al- 

Fremtiden for
Brøndby Strand 

leryngste beboere, hvor kost og 
motion var nogle af ledeordene, 
fortsætter i 2007. Et af fokus-
områderne bliver gamle idræts-
lege, som måske sideløbende 
kan sæt te gang i en konstruktiv, 
stimulerende debat om idræt 
for sjov og for alle - og idræt for 
„alvor“ og for de få!

Det er ikke kun fremtiden, du 
kan læse om i dette nummer 
af bladet; en af kommunens 
for eninger tager et historisk 
til  bageblik under havets over-
fl ade, hvor mange hundreder 
af år gamle skibsvrag kan be-
skues gennem svømmebriller 
og iklædt professionelt dykker-
udstyr. 
 Og nogle af den slags oplevelser 
kan opleves i Brøndby Strand 
kun ganske få kilometer ude i 
Køge Bugt.               Ω
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Hvilke spørgsmål stiller 
borgerne til de lokale 
ejendomsmæglere og 

boligselskaber, når de søger bo-
lig i Brøndby Strand? Og hvad 
mener journalister og informa-
tionsfolk om bydelens mulighe-
der for at profi lere sig i medierne 
med de gode historier?
  Det er nogle af de spørgsmål 
Kvarterløftsekretariatet ønsker 
at sætte fokus på, når sekretari-
atet i april og maj gennemfører 
et imagekursus via fem fyraf-
tensmøder, fortæller Pia Blådal 
fra Kvarterløft sekretaria tet. 

  
  Nye initiativer

Det er planen at bede ca. 12 op-
lægsholdere om at komme med 
deres bud på de udfordringer, 
bydelen står over for og i øvrigt 
bidrage til den nødvendige kom-
petenceudvikling.   
 „Nogle af konklusionerne fra 
ima geundersøgelsen i 2005 er, 
at vi skal fokusere mere på net-
værk og image. Derfor forsøger 
vi nu, blandt andre,  at klæde de 

lokale græsrødder bedre på til 
at løfte opgaven.“
  Målet med kurset er, at delta-
gerne får nogle værktøjer, der 
gør dem bedre i stand til at se 
og fortælle den gode historie - 
og ikke mindst - få den formid-
let videre gennem pressen. 
  På baggrund af møderækken 
udarbejdes en såkaldt „image-
guide“, der er et hæfte fyldt 
med erfaringer og værktøjer til 
brug i imagearbejdet. 
  Møderækken skal også bru-
ges som afsæt til at søsætte 
nye initiativer, bl.a. skal delta-
gerne diskutere muligheden af 
at igangsætte et imageprojekt, 
hvor beboere og eksterne borge-
re - via forskellige initiativer 
- kan blive ambassadø rer for 
Brøndby Strand.

  
  Længere proces

Kurset, der kommer til at foregå 
i et af aktivitetshusene, er ud-
viklet i samarbejde med konsu-
lent Kim Tverskov, der kender 
området godt via et tidligere 
job som informationsmedarbej-

Kursus skal styrke imaget
Kvarterløftet inviterer aktive beboere

og andre til fem fyraftensmøder  

 Kim Tverskov

der under Byudvalget. 
 Da Kvartérløftet slutter med ud-
gangen af 2007, regner vi med 
at videreføre initiativet via det 
kommende Landsbyggefondpro-
jekt, som tidligere har været 
omtalt her i bladet. På side 8 i 
dette nummer kan du læse mere 
om netop dette spændende pro-
jekt. I begyndelsen af marts ud  -
send te Kvarterløftet et halvt 
hundre de invitationer til folk, 
der blev op fordret til at tilmelde 
sig kur set. På denne baggrund 
og ved personlige hen vendelser 
fra interesserede, vil sekretaria-
tet efter 19. marts sammensætte 
det endelige kursushold.
Kontakt: Pia Blådal 4328 2095 
eller pbl@brondby.dk.            Ω

Pia Blådal, 
Kvarterløftsekretariatet

Fra en fotokonkurrence om Brøndby Strand. Kalenderen for år 2000 kreeret af KREA.

 Arkiv
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Jeg har set spanterne fra 
et vrag stikke op af san-
det tæt ind mod land på 

et sted, hvor der er masser af 
ba dende om sommeren. Nu 
har sandet igen dækket vraget. 
Sandet fl ytter sig jo hele tiden. 
Men det skal nok dukke op igen, 
siger Svend-Erik Andersen fra 
Frømandsklubben KON-TIKIs 
ar kæ ologiske udvalg.
  Og der er mindst to andre vrag, 
som ligger tæt ind til stranden, 
fortæller han. Vragene kan ha´ 
vidt forskellig alder, men de for-
tæller alle en historie.
  Af de to nævnte vrag ved Brønd-
by Strand har det ene haft motor 
og er måske 30-40 år gammelt. 
Det andet, en skonnert, kan ud 
fra fundne genstande være fra 
slutningen af 1800-tallet eller 
begyndelsen af 1900-tallet, me-
ner Svend-Erik Andersen. KON-

Gamle vrag blandt
de badende

TIKI har lokaler i Brøndby vester 
og base i Brøndby Havn, men 
det betyder ikke, at man holder 
sig snævert til Brøndby Strand. 
Ofte må man længere omkring 
for at fi nde noget interessant 
„skjult af havet“. 
 Det var til eksempel da også 
medlemmer af KON-TIKI, som 
for ti år siden fandt vraget af 
„Dannebrog“ i den sydlige ende 
af Køge Bugt. 
  Der var blevet konstateret en 
forhøjning på havbunden. Det 
viste sig at være en stenbunke - 
Dannebrogs ballast, og sammen 
med stenene lå skibet. I det hele 
taget er det ofte ballasten af sto-
re sten, som man brugte før i 
tiden, der afslører et gammelt 
vrag. Men det er ikke altid, en 
dynge sten på havbunden også 
indeholder et vrag. 
  Ofte er det, ifølge Svend-Erik 

Påstanden: „Havet skjuler alle spor“ holder ikke. Der fi ndes mange 
spor i havet.  - Ja helt ind i Køge Bugt og ind ved Brøndby Strand

  Dannebrog
Linieskibet Dannebrog var et af 
den danske fl ådes største krigs-
skibe. Det gik til bunds i oktober 
1710 under et slag i Køge Bugt 
mod svenske skibe i forbindelse 
med „Den store nordiske krig“.
Skibet med 94 kanoner og en 
besætning på 550 mand, brød i 
brand og sprang i luften, da il-
den nåede krudtkammeret. 

Andersen, et skib, som har væ-
ret gået på grund, og har lettet 
sig for ballasten for at komme fri 
igen. Det er ikke alle og enhver, 
som må rode i de gamle vrag.
 Derfor har KON-TIKIs arkæo-
logiske udvalg også nær kontakt 
til de relevante myndigheder.
 Og ofte er det dem, som hen-
leder KON-TIKIs opmærksom-
hed på mulige vrag. Hovedrege-
len er, at man må opsamle løse 
genstande, men så snart man 
bliver klar over, at det drejer sig 
om et vrag, skal man holde sig 
væk. Vrag over hundrede år er 
generelt fredede.
  Nøjagtig hvor mange vrag der 
ligger i Køge Bugt, er der ingen, 
der ved. Mange er ukendte. Men 
anslået drejer det sig om fl ere 
hundrede. Når man står nede i 
klitterne og kigger ud over bug-
ten, kan der godt se tomt ud. 
Men det er der absolut ikke.   Ω

Det brændende Dannebrog.

Tina fra KON-TIKI på vej ned til Dannebrog.

 Johan Suszkiewicz

 KON-TIKIs arkiv
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Frømandsklubben
KON-TIKI 

På den hyggelige, gamle 
Hermosagård i Brøndby-
vester landsby holder Frø-

mandsklubben Kon-Tiki til.
  I 1973, da klubben blev stiftet, 
blev dykning betragtet som en 
utraditionel, udfordrende og far-
lig sport, som kun få dyrkede. 
En typisk macho-sport, men via 
tv-udsendelserne med Jacques 
Cousteau fi k fl ere og fl ere ind-
blik i den forunderlige og fasci-
nerende verden under havet, og 
stadig fl ere får lyst til selv at op-
leve dette.
  I dag rejser vi alle mere, og i de 
senere år er dykning blevet me-
get populær. Mange får deres 
første dykkeroplevelse i varme 
omgivelser på en sommerferie. 
Det er ikke mere forbeholdt se-
je, unge mænd, men er en spæn-
dende og udfordrende aktivitet 
for alle. Og det er også en fl ot og 
farverig verden, der åbenbarer 
sig på koralrevene under varme 
himmelstrøg.
 Men også i Danmark fi ndes 
man ge gode dykkersteder, og 
selvom vandet er køligere og 
sigten lidt ringere, er der inte-
ressante og fl otte ting at se også 
under nordiske himmelstrøg. I 
de danske og nordiske farvande 
fi ndes mange vrag - yngre som 
ældre - og Kon-Tiki tager tit på 
vragdyk. Klubben har haft det 
held at opdage et nyt vrag: 

  Dannebrog - et historisk 
skib, der gik ned i 1710.

  Spændende ting i havet
Et andet mål med en dykkertur 
kan være undervandsfotogra-

fering. Der fi ndes de mest fan-
tastiske små skabninger under 
vandet: Millimetersmå nøgen-
snegle, søanemoner og småfi sk. 
Og dette liv udfolder sig i skove 
af tangplanter og marker af sø-
græs. Et par gange om året tager 
vi på kuttertur. Der sejles f.eks. 
til Østersøen, hvor der dykkes 
på forskellige dybereliggende 
vrag. En sådan tur tager gerne 
en weekend og dykkerne bor på 
båden. Hertil kommer de løben-
de arrangementer med dyk fra 
de danske strande, med gum-
mibåd og - når destinationen 
ligger lidt længere væk - med 
klubbens nye aluminiumsbåd, 
Alu’en. Klubben har besøgt Rø-
dehavet adskillige gange, vi har 
gæstet Orkneyøerne og Narvik i 
Norge.

  En sport for alle
Klubben har udviklet sig i takt 
med tiden, og også i denne tra-
ditionelle mandesport har kvin-
derne trængt sig på. 
 Der er i dag 66 aktive og 16 pas-
si ve medlemmer - af disse 12 
kvinder. De fl este af os har fa-
milie med små og større børn, 
og også disse deltager jævnligt i 
arrangementer, fester og ture.

  Klubben har alle de til faget 
hørende faciliteter: To både, to 
kompressorer til fyldning af fl a-
sker med komprimeret luft eller 
nitrox (iltberiget luft), værksted 
til servicering af udstyr samt 
sidst, men ikke mindst nogle me -
get hyggelige klublokaler, som 
nys er istandgjorte. Der er plads 
til hygge i baren, diskussioner, 
bespisning og undervisning.
 Der er ugentlig klubaften på 
onsdage, og søndage mødes vi 
til svømmehalstræning

 Tag kørekort til dykning
Ved at tage et dykkercertifi kat 
i Kon-Tiki får du under uddan-
nelsen mulighed for at se kul-
turskatte, der ligger gemt under 
overfl aden og til at opdage, at 
dyrelivet i de hjemlige farvande 
er mere spændende og alsidigt, 
end mange tror. I løbet af kur-
serne får du en grundig uddan-
nelse i dykketeori sideløbende 
med praktisk træning såvel i 
svømmehal som udendørs. Her-
efter kan du deltage i klubbens 
mange aktiviteter! Klubben er 
via DSF tilknyttet det interna-
tionale dykkerforbund CMAS. 
  Besøg klubben på hjemmesi-
den: www.kon-tiki.dk             Ω

„Vi er også go’e
nok på bunden!“

  Susanne Kofod 
og Ralf N. Svendsen

Portræt af:
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TAK
Hjertelig tak for opmærksomheden ved vores sølvbryllup den 6. fe-
bruar. I var alle med til at gøre festen til en uforglemmelig dag. Tak for 
alle gaver og blomster. Tak til Perlen og en særlig tak til Christel for 
„gode deller“.         
          Claus og Susanne Blok

At bus 166 torsdag den 15. 
 februar stoppede ved Dy-

ringparken kl. 14.05 (til tiden) 
er ifølge mange udsagn nærmest 
et lykketræf! I lokalaviserne har 
emnet været behandlet utallige 
gange - ikke mindst gennem læ-
serbreve. Også her på bladet får 
vi henvendelser om den offent-
lige trafi k. Boligsamarbejdet 
„De  9“ i Brøndby Strand har nu 
rettet skriftlig henvendelse til 
Kommunalbestyrelsen.
  Det er især de mange forsin-
kelser på bus 166, der tages op. 
Men også at der midt på da-
gen kun er ½-times drift mel-
lem Glostrup og Vallensbæk 
an føres som utilstrækkeligt. 
Ligeledes kla ges der over, at 
der kun er timedrift fra lørdag 
eftermiddag og hele søndagen 
samt hver aften på alle dage. 
Erik Riksted fra Ulsøparken er 
en af de mange beboere, som 
også har klaget over især bus 

166. Foruden en opfordring til 
boligafdelingernes bestyrelser 
om at iværksætte underskrifts-
indsamlinger, tæn ker Erik Rik-
sted også ud i fremtiden med et 
nyt Kulturhus og nye boliger, 
og mener, at behovet for sikker 
busdrift vil vokse.

  I arbejdstøjet
Med den ny kommunalreform 
overtager kommunerne det 
ø konomiske ansvar for busdrif-
ten, så der bliver nok at se til fra 
starten. Et tema, som tidligere 
har været behandlet her i bla-
det såvel som i lokalaviserne, er 
forslaget om en servicebus. 
På kommunalbestyrelsesmødet 
den 14. februar tiltrådte man en 
indstilling fra Teknik- og Miljø-
udvalget om at vurdere mulig-
hederne for en intern service-
bus i Brøndby Kommune som 
en del af den busplan for 2008, 
Tek nisk Forvaltning skal udar-
bejde senest 1. maj 2007.        Ω

Busdrift
         Elo Christiansen

Så kommer der seks buslom -
 mer på Strandesplanaden. 

Umiddelbart efter dobbeltret-
ningen af Strandesplanadens 
nord lige vejstykke forløb en 
offentlig de bat om for og imod 
bus lommer. Teknisk Forvalt-
ning har nu sam let set vur deret, 
at det er en fordel at etablere 
buslommerne.
  Projektet, som skal udføres af 
kommunens egne folk (Materi-
elgården) er beregnet til at ko-
ste 1,5 mill. kroner og forventes, 
med visse forbehold, igangsat 
omkring sommertide i år, siger 
vejingeniør i Teknisk Forvalt-
ning, Susanne Bislev.             Ω

Bus-
lommer

Vejingeniør Susanne Bislev.

         Elo Christiansen

Seks unge mennesker i tyverne, 
alle har en barndom og opvækst 
med Louis Armstrongs musik til 
fælles. De har dannet orkestret 
SIX CITY STOMPERS, som net-
op har høstet en publikumspris 
i Paris i konkurrence med 15 an-
dre jazzorkestre fra hele Europa 
og er spået en lovende karriere.
Kom og hør dem hos Brøndby 
Jazzklub fredag den 23. marts 
kl. 20.00 i det sædvanlige spille-
sted, den store sal over Brøndby 
Strand Bibliotek med indgang 
fra stationssiden.             Ω

Jazz i marts

Den meget omstridte rute 166, der burde „servicere“ Brøndby Strand.
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En telefonopringning

„Jeg mangler tre numre af Be-
boerbladet Esplanaden til min 
samling“ lød det i en telefon-
samtale med Frederik Bøgeskov 
fra Brøndbyvester. 
  Bøgeskov vil af mange Brønd-
byborgere være kendt som bo-
ligpolitisk aktiv i et langt liv. 
Dagen efter tog stoute Bøge-
skov cyklen og indfandt sig på 
redaktionen i Brøndby Strand 
for at hente sine tre manglende 
numre. Med sig havde Frederik 
Bøgeskov følgende hilsen:

Tillykke med de 10 år
Jeg er blevet spurgt om, hvor-
når og hvordan jeg fi k „øje“ på 
Esplanaden. Jeg ved det ikke, 
men det har nok været i forbin-
delse med mit boligarbejde. 
  Siden starten i efteråret 1997 
har jeg fulgt bladet og været 
spændt på hvert nummer, hvor 
mange problemer og begivenhe-
der er berørt. Jeg, som beboer i 
Brøndbyvester, savner et lignen-
de blad her, så man kunne følge 
udviklingen i vor bydel. I dag er 
det interessant at bladre i de 10 
årgange og mindes også nogle 
begivenheder, jeg selv har været 
deltager i. 
  I 10-året for bladets start øn-
sker jeg Esplanaden god vind 
fremover. 
          Frederik Bøgeskov

Søndag 18. marts fra kl. 12.00 
- 16.00 sender TV-Brøndby for 
første gang direkte. Begivenhe-
den er Brøndby Kommunes 
Fri tidsudstilling 2007 på Nør-
regårdsskolen i Brøndbyøster.
  Udsendelsen bliver endvidere 
foreviget på fi re storskærme, 
som opsættes i den store hal 
på Nørregårdsskolen, siger TV-
Brøndbys daglige leder, Ole 
He      gerlund, der glæder sig til at 
præsentere den for seerne.     Ω

Nyhed fra TV-Brøndby
Direkte TV fra Fritidsudstilling 2007

TV-Brøndby lover live-udsendelser.

Tirsdag 13. marts kl. 19 præ-
senterer  Biblioteket et rej  se fo-
redrag om Cuba med Sven-Erik 
Simonsen, der er en erfaren 
Cuba-kender, som har besøgt 
øen ca. 15 gange. Cuba er hvide 
strande, livsglæde, fest, salsa-
musik og byer i spansk koloni-
stil med revolutionære plakater 
og inskriptioner, og med sin 
helt egen historie og sin helt 
e gen placering som et af de 
sidste lande, hvor „den virke-
liggjorte socialisme“ fra det 20 
århundrede har overlevet. 
  Cuba er både et rigt og et fat-
tigt land. Det er frodigt med 
særdeles gode betingelser for 
landbrug, og det er landet med 
gratis uddannelse og gratis læ-
gehjælp til alle. Men det er også 
landet, hvor den gennemsnitli-
ge månedsløn er under 100 kr. 
og hvor selv veluddannede ofte 
må have mindst to jobs for at 
forsørge familien. Det er også 
landet med en stigende berigel-
seskriminalitet og en voksende 
turistindustri. Med tanken på  
Fidel Castros sygdom og høje al-
der og under indtryk af landets 

stadige isolation til den øvrige 
verden må der imødeses foran-
dringer i en nærmere fremtid. 
Så ikke kun fortiden, men også 
fremtiden for Cuba er særdeles 
spændende. Hør og se om dette, 
når Svend-Erik Simonsen i ord 
og lysbilleder fortæller om den 
omstridte ø-stat.
Billetter á 30 kr. kan købes i 
Brøndby-Bibliotekerne og Kul-
turhuset Kilden samt ved ind-
gangen.              Ω

Rejseforedrag om Cuba på
Brøndby Strand Bibliotek

Arrangør er 
Brøndby-Bibliotekerne.

Rasmus Hansen
Brøndby Strand Bibliotek

Foredrag om det farverige Cuba.
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Den 9.februar drog en
 ty ve men nesker fra Ål-
 borg til København.

Det var formænd og forret-
ningsførere for boligorganisa-
tioner, ledende kommunale 
em  bedsmænd og et team af bo-
ligsociale medarbejdere.

  Hente erfaringer
Boligområdet „Ålborg Øst“ hav-
de fået penge fra Landsbygge-
fondens 600 mio. kroners pul-
je, og man ville starte projektet 
med en inspirationstur. I Ting-
bjerg ville man gerne høre om 
et job- og uddannelsesprojekt, 
der med stor succes får både 
unge og voksne i uddannelse.
  Vel at mærke borgere, der ikke 
hjælpes af eller kan benytte de 
„almindelige“ tilbud om hjælp 
til job og uddannelse. 
  I Brøndby Strand ville man 
ger  ne høre om Kvarterløft, ind-
satsen over for udsatte børn og 
unge, samarbejde mellem bo-
ligafdelinger og med kommu-
nen samt om bo ligafdelingernes 
egne og selvstændige initiativer 
og projekter i det boligsociale 
arbejde. Pia Blådal, kommu-
nens kvarter løftsekretariat, be-
bo er råd gi  ver Anette Hestlund, 
hus be styrer i Tranen Gitte Di-
ness, afdelingsbestyrelsesmed-
lem i T13 Pia Svanberg og jeg 
stod for arrangementet ved 
Stranden.
  Jeg havde tænkt en del over, 
hvad jeg skulle fortælle om. Der 
er jo meget mere, end hvad man 
kan nå på en god times tid. Vo-
res gæster fra Ålborg skulle til at 
samarbejde om et nyt projekt:  
4 boligselskaber, 14 afdelinger, 
fl ere dele af den kommunale for-

valtning. Og de havde aldrig før 
prøvet at arbejde sammen.

  Lang proces
Jamen altså: Det var der, vi stod 
i 1995! - 12 år. Det kan da ikke 
passe? Det er gået meget stærkt. 
12 år med mange gode små og 
store projekter og næsten lige så 
mange små og store resultater 
og succeser. - Den er hjemme 
med Ålborg folkene. De får hele 
historien i den korte udgave!
  Kort fortalt gik hele dagen rig-
tig godt for vores jyske venner. 
Det var ikke kun foredrag. Der 
var masser af erfaringsudveks-
ling og diskussion, og især mas-
ser af godt humør. Da vi vinkede 
far vel til dem, slog det mig: 
  Fik ikke sagt det der med, at vi 
nu er i gang på 13. år. Mon ikke 
de alligevel fangede pointen? 
Ting ta’r tid - ikke mindst, når 
det gælder om at styrke et bolig-
områdes selvforståelse, mulig-
heder og ressourcer, således at 
det kan klare sig selv, også i dår-
lige tider. 

  Fem år mere
I Brøndby Strand er vi som be-
kendt ikke færdige endnu. Vi 
har også søgt og fået penge fra 
600 mio. kroners puljen, og skal 
sidst på året i gang med et nyt 
projekt - en ny femårs periode.
  Jeg skriver „vi“ med den stør-
ste selvfølgelighed, men bør un-
derstrege, at „vi“ er 9 boligafde-
linger, 4 boligorganisationer og 
Brøndby kommune, der i fæl-
lesskab har skrevet en ansøg-

ning for at få midler til et fælles 
projekt. - Vi fi k lidt mere end 11 
mio. kroner fra Landsbyggefon-
den, og vi har medfi nansiering 
fra boligområdet og især kom-
munen på godt 9 mio. kroner.
  Lige nu er vi ved at lægge sid-
ste hånd på den endelige ansøg-
ning, der skal godkendes i kom-
munen og i Landsbyggefonden, 
før vi kan få vores penge.
  Det har været „De 9“, der sam-
men med Anette Hestlund har 
været de aktive i forhold til bo-
ligområdets bidrag til ansøg-
ningen. De 9  - det korte udtryk 
for den partnerskabsaftale, der 
er indgået mellem 9 boligafde-
linger i Brøndby Strand om et 
formaliseret samarbejde med 
hinanden, lokalområdet og kom-
munen. De 9-samarbejdet er en 
vigtig del af ansøgningen - af 
den nye helhedsplan. 

  Inddrage netværk
Landsbyg gefonden opfatter, 
som vi, De 9 som den ene part og 
kommunen som den anden part 
i ansøgningen. De 9 har selv-
følgelig drøftet helhedspla nen i 
deres egne baglande, men nu er 
tiden inde til at få sat de sidste 
fi ngeraftryk på an  søgningen.
  Den 27. februar indkaldte man 
derfor alle medlemmer fra afde-
lingsbestyrelserne, foreninger og 
aktive frivillige til et fællesmøde, 
hvor planen blev præ senteret, og 
hvor der var en god og konstruk-
tiv diskussion om rammerne for  
de næste 5 års arbejde. Herefter 
inviteres alle beboere til et in-

 Hugo Thuge, 
afdelingsbestyrelsesformand i T13

12 år12 år - det kan - det kan
da ikke passe?da ikke passe?

- Et samarbejde på tværs -
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  Landsbyggefond- 
  ansøgningen

Hermed de projekter der bli-
ver indstillet i den endelige 
hel hedsplan til LBF. Helheds-
planen skal indsendes til LBF 
senest 1. juni, og inden da skal 
boligafdelingerne samt kom-
munen have godkendt den.

Der er tre hovedområder:

Børn og unge: 
Tranens Drenge 
(for de 10-18 årige)
Værestedet på Langbjerg 
(for 18 +)
Den opsøgende medarbejder
Pigeklubben i Tranen
Pigeaftener i Klub Syd

Netværk og image: 
Frie midler (en pulje beboere/
foreninger kan søge)
Et årligt netværksmøde for 
ansatte og aktive beboere
Imagepleje - åbne området op, 
f.eks. i forbindelse med den 
årlige KulturWeekend
Ansættelse af en kommunikati-
onsmedarbejder.

Proces:
Udarbejdelse af helhedsplanen
Evaluering 
Ansættelse af en 
projektkoordinator.

formationsmøde i Rheumhus 
mandag 26. marts kl. 19-21, 
hvor den færdige ansøgning 
præsenteres. 
  Invitation og materiale bliver 
omdelt på et senere tidspunkt, 
men vi vil allerede nu fortælle, 
at der vil blive ar rangeret bus-
kørsel til/fra mødet.                  Ω

  Holdes beboerne for nar?
Kulturhuset, ja tak!
Den sydlige kørebane på Strandesplanaden ved Centeret blev fjernet, 
med tydelig skiltning at årsagen var, at der skulle bygges kulturhus, 
hvor vejen lå. Nu hører man, at spadestikket skal tages ET HELT AN-
DET STED! Nemlig i vores lille „rosenhave“ midt i Esplanadebunden, 
og ikke dér, hvor beboerne blev stillet det i udsigt.
  Det kan kun tolkes på én måde: Beboerne holdes for nar! Barsk ud-
melding? Ja, for vi har i Tranumparken ikke ret meget blomsteri at 
glædes over, og skal den sidste rest nu plastres til med beton, stål og 
glas? - Nej tak! - Hold jeres løfter, og byg det hus ovre, hvor vejen var, 
hvor jorden ligger brak, og lad os beholde den sidste rest blomsteran-
læg i Esplanadebunden! - Og forresten - byg huset i røde mursten!  
Det kunne lade sig gøre på den gamle Avedøre kaserne. Så kan det 
også hér! Så vil kulturhuset falde harmonisk ind i centerbyggeriet.
   Venlig hilsen - Arne W. Petersen - T. 1-13-1

Hyggebanko - tirsdag 6. marts i Perlen
Pladesalg åbner kl. 18, og spille-
ne begynder kl. 19. Vi spiller 15 
spil med fuld gevinst til alle med 
banko, samt et oprydningsspil.
  Gevinsterne på pladen fuld er 
200 kr, på 2 rækker 100 kr og 
på 1 række 50 kr. Ekstra banko 
nummer på 1 række. 
 Ved banko under 10 numre - 
en ekstra fl aske vin.

 Vi har også minibanko, hvor vi 
krydser banko numrene af. Per-
len serverer denne aften kalkun 
med fl ødekartofl er, der skal be-
stilles senest fredag på tlf. 4373 
4220. Det er ikke tilladt selv at 
medbringe drikkevarer. Husk at 
forny dit medlemskort med 15 
kr, der så gælder hele 2007.      
    Hyggebanko  

Arne W. Petersen husker ikke korrekt. Vi har aldrig skiltet med, hvor 
kulturhuset skulle ligge. Der er selvfølgelig til beslutningsprocessen 
udarbejdet en del forskellige skitser, men en placering som nævnt af 
Arne W. Petersen har aldrig været politisk behandlet. 
 Den placering, som kommunalbestyrelsen har besluttet i fuld forstå-
else med kvarterløftorganisationen, er efter min mening den helt logi-
ske, når man betænker, at huset skal betjene alle kommunens borgere.   
Det er desuden en placering, som vil fremhæve den fl otte bygning.
  Brøndby Strand Centrum, og herunder især Esplanadeparken, vil 
fortsat fremstå som et område med meget grønt, også når området er 
fuldt udbygget. Vi har valgt et hus med meget glas, fordi borgerne skal 
kunne se allerede udefra, at huset summer af aktivitet. 
  Også dette er kvarterløftorganisationen enig i.
Kulturhuset er (endnu) et smukt eksempel på samarbejdet mellem 
kommunalbestyrelsen og det helt nære samfund gennem kvarterløft-
projektet. 
                   Ib Terp, borgmester

Vi holder ingen for narSvar
Svar
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I 1629 bad Chr. 4. præsterne 
spionere i menighederne for 
at få at vide, om der foregik 

skumle ting ude i sognene. At 
præsterne blander sig i sognet er 
fortsat, men ikke helt af samme 
grund. Noget kunne tyde på, at 
Margrethe II har helt andre ting 
på dagsordenen, men præste-
gerningen medfører meget an-
det end gudstjenesten søndag 
formiddag. 
  F.eks. fylder menighedsple jen  
en masse i præ stens dagligdag. 
Menighedsrådet, som står for 
plejen, består af sognets præster 
og  6 - 15 medlemmer af menig-
heden, der er valgt ind i menig-
hedsrådet og er på valg hvert 
fjerde år. Efter at have forklaret 
om menighedsrådets opbygning 

gik pastor Niels Pram Gad over 
til at fortælle om selve arbejdet 
og al le fornøjelserne, der er for-
bundet med det. 
  F. eks. holder kirken tøndeslag-
ning på Fastelavnssøndag, og 
her er der fi re tønder. Også én 
for de ældre. Ilse fra menigheds-
plejen fortalte, at „Café Brøn-
den“ er hendes hjertebarn. Dér 
hygger man sig sammen, synger 
og sludrer, mens frivillige står 
for kaffe og kager. Det foregår 
i kirkens lokaler hver onsdag 
kl. 15.30 til 18.20. Man var lidt 
urolige for, om onsdagsklubben 
for børn ville gribe forstyrrende 
ind, hvad de ældre angår, men 
der har slet ikke været proble-
mer. Det sociale arbejde i me-
nighedsplejen strækker sig vidt. 

Kirken besøger
Strandstuen

    Bitten Drews

Man holder basar den sidste lør-
dag i kirkeåret, det vil i år sige 
den 1. december. Den 3. torsdag 
i måneden kl. 13-15 laver man 
håndarbejde til basaren, så hvis 
man har en kreativ åre, vil man 
være meget velkommen. 
  I kirken er der to kirkebøsser, 
og den ene er lovbefalet og skal 
gå til mindrebemidlede, og det 
er den der ligger bag julepakker-
ne, som kan søges sidst i novem-
ber og først i december. 
  Man arrangerer skovtur først 
på sommeren, man har i reglen 
en bod på KulturWeekend, man 
afholder høstfest, klubaftener, 
foredrag og Alfa-kurser. 
  Alt dette kunne man høre i et 
foredrag på Strandstuen den 15. 
februar kl. 11.30. Der var stor 
interesse og fl ere muslimer var 
også dukket op. De kommer og-
så i kirken, fortalte man. 
  Lederen af Strandstuen Char-
lotte Vedel fortsatte: „Så længe 
man ikke prøver at omvende 
hinanden, går det fi nt“. 
  Vil du gerne vide mere, kan du 
gå ind på kirkens hjemmeside 
www.brondbystrandkirke.dk/ 
eller hold øje med kirkebladet, 
der står mange ting, der er værd 
at vide.               ΩPastor Niels P. Gad kan mere end sin katekismus, måtte modstanderne sande.

Brøndby Strand Kirke - i folkemun-
de kaldet  - Vestegnens Domkirke.
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Strandstuens daglige leder, 
Charlotte Vedel.

På Strandstuen fi k man en 
god ide, men ideer har 
det med at koste penge, 

og dem havde man ingen af.
  Man måtte i gang med at 
tænke kreativt og endte bl.a. 
med at få bevilget et legat fra 
TrygFonden samt et andet be-
løb fra Integrationsministe riet, 
men som bekendt ender mange 
bække små ofte som noget me-
get større. De sidste 2½ år har 
Strandstuen gjort en betydelig 
social og kulturel integrations-
indsats, og det er som en natur-
lig fortsættelse af den, man nu 
går i gang med projekt „Tryg-
hed i alderdommen“. 
  Under denne overskrift gem-
mer sig de to forløb, som man 
inden for det næste år vil be-
handle. Det ene, „Sundhed gi´r 
tryghed“ indeholder oplysning 
om sundhed, der skal gøre de 
ældre mere 'fi t for fi ght' gennem 

sund levevis og motion. Man 
sætter frisk frugt frem hver dag 
for at lokke lidt ekstra vitami-
ner ned, og der har længe været 
stavgang og siddegymnastik på 
programmet for at styrke kon-
dition og balance. Noget af det, 
man vil udvide med, er svøm-
ning, petanque og minigolf. Èn 
forskellig aktivitet hver dag, si-
ger den daglige leder Charlotte 
Vedel og ser beslutsom ud. 
 Det andet forløb „Kendskab 
gi´r venskab“ handler om at få 
mindsket den utryghed de ældre 
ofte føler ved mødet med unge 
mennesker, ofte af anden etnisk 
herkomst og som næsten altid 
er fuldstændig ubegrundet.  
 Nærpoli tiet vil fortælle om, hvor 
lil le risikoen egentlig er for at 
blive overfaldet, og un ge menne-
sker vil komme og fortælle om 
nogle af de mange forskellige 
kulturer vort område repræsen-

Fremtidsplaner for
Strandstuen

    Bitten Drews

terer. Det var en dejlig dag på 
Strandstuen. Den daglige leder 
Charlotte Vedel brænder tyde-
ligvis for sit job og sine gæster.
 Personalet var venligt, lokaler-
ne hyggelige og kaffen god. Det 
vil ikke være den sidste gang, 
jeg kommer dér.               Ω

Strandstuens gæster følger interesseret med, når fremtidsplanerne bliver forelagt.
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Allerede sidste år kunne 
 vi beskrive den succes-
 fulde gennemførelse af 

delprojektet „Kost og Motion“, 
der henvendte sig til 31 dagin-
stitutioner og fem dagplejegrup-
per i kommunen. Det overord-
nede projekt er et samarbejde 
mellem Børneforvaltningen og 
Sundhedsplejen og er støttet af 
Familiestyrelsen under Fami-
lie- og Forbrugerministeriet. Til 
stor glæde for alle tilfalder der 
yderligere støtte fra Familie-
styrelsen i form af ca. 1. million 
kroner til nye projekter i 2007.
Midlerne skal anvendes på mø-
der mellem forældre, daginsti-
tution og ikke mindst Gerlev 

Legepark, som afl ægger besøg 
i alle daginstitutioner og dag-
plejehuse frem til slutningen af 
april måned. Endvidere indgår 
kurser for institutionspersonale 
i projektet. Endelig er en sund-
hedsplejerske blevet tilknyttet 
projektet.

  Gerlev Legepark
Det er den selvejende institu-
tion „I drætshistorisk Værksted“ 
(IHV), som har eksisteret siden 
1983, der ejer og driver Ger-
lev Legepark, og den har siden 
1993 fungeret som DGI’s center 
for legeforskning- og udvikling. 
„Værk sted“ og „Legepark“ fi n-
des på samme adresse som Ger-

lev Idrætshøjskole, som man 
har et nært samarbejde med. 
  Grundlaget for IHV har været 
forskning i den gamle legekul-
tur og de historiske idrætter, 
for herigennem at formidle vi-
den om fortidens idrætter og 
derigennem at stimulere debat-
ten om nutidens og fremtidens 
idrætter. IHV fremhæver end-
videre, at gamle idrætslege er 
et alternativ til sportens kon-
kurrence, og hvor det drejer sig 
mindre om, hvor dygtig man 
er, men om, at legene er sjove 
og spændende; og så er det vig-
tigt, at alle kan være med, børn, 
unge, voksne og ældre, og hver 
på deres facon.

Børn - leg og sunde
madvaner

  Elo Christiansen

'Lille Lasse' og lederen af Ternebo, Bente Hartung ved den trailer med forskellige legeredskaber, som Gerlev Legepark 
udleverer til daginstitutionen efter kurset. Med følger en vejledning i idrætslege for mindre børn. 
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IHV og Brøndby Kommune har 
indgået samarbejde om et kur-
sus med fokus på børn i vugge-
stue og dagpleje samt de mind-
ste børn i børnehaven.

Køkkenassistent kurser
I relation til færdiggørelsen af 
sin uddannelse som professions-
bachelor på Suhr´s Seminari um, 
gennemførte Susanne Saug  bjerg 
et kursusforløb for 26 køk  ken-
assistenter fra en række institu-
tioner i kommunen. 
  Kurset i ernæring og sundhed 
rettede sig mod børn op til seks 
år og blev afholdt i efteråret 
2006. 

  Sundhedsplejerskens rolle
Den anden del af projektet, sun-
de madvaner, har fået tilknyt-
tet en sundhedsplejerske, Lotte 
Strassmann, som også deltager 
i arrangementer med forældre-
ne sam men med kon sulenterne 
fra Gerlev Legepark. Overfor in-
stitutionernes køkkenpersonale 
vil der blive oplæg og dialog om 
ernæringsanbefalinger til børn. 
Det pædagogiske personale vil 
blive tilbudt rådgivning/vejled-

ning el ler oplæg om sund mad 
og andre spørgsmål, som den 
enkelte institution i relation til 
emnet kan være interesseret i, 
fremgår det bl.a. af Børnefor-
valtningens nyhedsbrev TOVE 
fra februar.

  Ternebo
På Esplanaden vil vi gerne følge 
projektet i løbet af 2007. Ende-
lig kalender for aktiviteterne er 
ikke på plads endnu, siger lede-
ren af daginstitutionen Ternebo 
i Tybjergparken, Bente Hartung. 

Kommunens daginstitutioner er 
sammensat i netværk, og vi har 
aftalt at følge det netværk, som 
Ternebo er en del af. 
  De øvrige i netværket er Sva-
nen, Blæksprut ten, Strandbo, 
Klydebo og Re senlund - alle i 
Brøndby Strand. 
  Flere institutioner har allerede 
haft besøg af Gerlev Legepark. 
Hos Ternebo gjaldt det børnene 
den 8. februar, og allerede den 
22. maj er legeparken tilbage i 
Ternebo, men nu er det foræl-
drene, der står for tur.             Ω

Demensdag i 
Strandstuen

Onsdag den 21. marts 
fra kl. 11 til 13 

afholder Strandstuen, Brønd-

by Strand Centrum, demens-

dag under medvirken af de to 

demenskonsulenter, Susanne 

Jen   sen og Anna-Lise Pluzek.

Alle er velkomne

De mindste var ude og lege gamle lege, da Gerlev Legepark besøgte Ternebo 
den 8. februar.                        Ternebo

    Ternebo
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Aktivitetshuset
TRANEN
4373 8125

Husbestyrer 
Gitte Dinéss

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

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

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

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

Byttecentralen 
Alle hverdage fra kl. 9.00
Puslespil og bøger.

Smykkeværksted 
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.

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

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

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

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

 
Kreative dage 
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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Tøseaften i Tranen
En aften for tøser i alle aldre

Fredag 9. marts kl. 19.00
Tranen er vært ved en let anret-
ning og et glas vin.
Lokale forretninger viser frem:
  Lækkert tøj til alle piger, frisø-
ren præsenterer nye frisurer, 
kos metologen lægger make-up, 
læderdamen viser det sidste 
nye i tasker, negledamen læg-
ger negle på, KREA udstiller de-
res seneste kunstværker. 
  Lidt musik og sang og præmier 
til publikum. 
Alt dette: 25 kroner/person
Tilmelding og betaling i Tranen, 
Tranumparken 3A - tir/
ons/tors/fre kl. 9-15.
Telefon: 4373 8125

Øl-smagning i Tranen

Torsdag 22. marts kl. 19.00
Foredrag og ølsmagning ved 
Kurt Lorentzen fra Danske Øl 
Entusiaster. Denne aften serve-
res kold buffet fra kl. 18 for

50 kroner pr. person
Smagningen er gratis, dog kun 
mod tilmelding i Tranen eller 
på tlf: 4373 8125
senest 20. marts.

Perlens fødselsdag

Lørdag 14. april
Traditionen tro starter vi dagen 
med gratis morgenmad til alle i 
Perlen fra kl. 8 til 10.
   Kl. 17 åbner vi så dørene til et 
brag af en fødselsdagsfest med 
spisning kl. 18. Herefter er der 
kaffe, og så er der lagt op til 
dans. Her er det vores efterhån-
den fa ste musiker fra „Chips“, 
der underholder til kl. 01. 
  Som altid er det 'først til mølle-
princippet', som gælder, da der 
er et begrænset antal billetter. 
Prisen er 100 kr. pr. per-
son.Billetter kan købes i Per-
lens åbningstid fra 1. marts 
og onsdag og torsdag 
aften hos „mændene“ 
På festligt gensyn.

Fiskeri på Storskærm

Kom ned i Perlen og se Allan 
Risboe´s egen video på stor-
skærm. Nærmere præsentation 
af Allan burde være unødven-
dig. Vi skal se en spændende 
fi lm optaget i Frazier River i 
British Columbia, hvor vandet 
nærmest koger af laks, og vi 
skal se dramatiske landinger af 
stør op til 125 kg. 
Dette foregår i Perlen, Halling-
parken 5
torsdag 22. marts kl. 19.00
  Der vil blive serveret frikadel-
ler med kold kartoffelsalat med 
en øl eller vand til + kaffe-the-
kage. Herudover kan der kø-
bes øl og vand til billige priser. 
Billetter kan købes i Perlen på 
hverdage mellem kl. 9 og 16, 
samt onsdag/torsdag kl. 19-22.

Billetpris er: 50 kroner.
 Der vil være begrænset an-
tal billetter - for at alle kan se 
skærmen - så hurtig tilmelding 
er nødvendig. 
Knæk og bræk 
„Perlen“

Kulturaften i Perlen 
fredag 9. marts kl. 16-23

Alle beboere indbydes til en kul-
turaften for alle etniske grup-
per. Der vil være mad fra for-
skellige kulturer, tilberedt efter 
de rigtige principper og med de 
rigtige råvarer. Så har du lyst til 
at møde nye eller gamle venner, 
så kom ned og vær med. Vil du 
vide mere, er du velkommen 
til at ringe til Perlen tlf: 4373 
4220. Det er dit beboerhus, 
uanset hvilken etnisk baggrund 
du har - så kom og vær med til at 
lave en hyggelig aften. Dette er 
for børn, unge damer og mænd. 
Der vil være kaffe, saft, juice og 
sodavand. Denne dag 
- intet salg af alkohol. 
På gensyn 9. marts.

Børnenes Rejsebureau
feriekoloni 2007 

Vi har lejet Møllelejren ved 
Høve i uge 31. Vi tager fra 

Brønd  by Strand med bus man-
dag 30. juli og kommer tilbage 
igen fredag 3. august. 
  Prisen er 200 kr. for børn (0-
14 år) og 400 kr. for voksne. 
  Prisen dækker ophold, trans-
port og mad. Der betales et de  -
positum på 200 kr. for voksne 
og 100 kr. for børn ved tilmel-
ding. Den endelige betaling 
skal foreligge senest 1. juni.
  Der er plads til 15 familier. Alle 
familier får deres eget værelse.  
Det er meningen, vi skal lege, gå 
ture, lave mad sammen, på tur 
og ha’ det rigtig sjovt. Vi hjæl-
per hinanden med at klare det 
praktiske. Alle, der skal med på 
koloni, mødes i juni måned for 
at hilse på hinanden og få de 
sidste informationer. Har det 

Snobrød er altid populært på lejrtur.

vakt din interesse, kan du ringe 
til beboerrådgiver Anette Hest-
lund og høre nærmere eller mel-
de dig fra 7. marts på tlf.: 4354 
2275 el. via mail: de9@brnet.dk. 
Du kan læse om lejren på www.
mollelejren.dk . Ω
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1. BKB (Brøndby Kommunes Boligselskab) ændrer navn til BB (Brøndby Boligselskab)
      a. Hvorfor denne ændring?
2. Samtidig ændres organisationsformen fra „almen boligorganisation“ til „selvejende 
 almen boligorganisation“.
      a. Hvilken betydning får det for beboerne og boligorganisationen?
3. Tilbage i 90’erne udgjorde BKB i Brøndby Strand en enkelt afdeling. Senere opstod de fi re 
 nuværende afdelinger. Inden for de seneste par år har en sammenlægning atter været drøftet.
      a. Hvorledes ser den organisatoriske fremtid ud for BB i Brøndby Strand?

Ad 1.

I 1944 blev BKB stiftet som 
 et aktieselskab (A/S), og   
 ene-ejer var Brøndbyernes 

Kommu ne med en aktiekapi-
tal på 25.ooo kr. Boligselskabs-
bestyrelsen blev ud peget af og 
blandt (sognerådet) = kommu-
nalbestyrelsens medlemmer, og 
de bestemte i alle sager i bolig-
selskabet.
  I begyndelsen af 1960erne blev 
bestyrelsen udvidet fra tre kom-
munale repræsentanter til fem 
i alt, idet lejerforeningen fi k to 
repræsentanter ind.
  I midten af 1970 blev lovgiv-
ningen lavet om, og begrebet 
af  delingsbestyrelse opstod, og 
der   med blev lejerbevægelsen 
skub  bet ud, og grunden var vel 
nok, at regeringen følte, at lejer-
foreningerne fi k for meget magt. 
Det var den konservative bo-
ligminister Hastrup, der fi k det 
vedtaget. Det blev ligeledes ved-
taget, at de boligselskaber der 
var A/S skulle laves om til ga-
rantiselskaber, men dog så ledes 
at den øverste myndighed var 
generalforsamlingen, hvor kun 
en bestemte, nemlig garanten 
(kommunen), der ejede garanti-
beviset på 25.ooo kr.

  De selvejede boligselskaber har 
altid selv bestemt alle forhold 
og kun med kommunalbesty-
relsens tilsyn. Det blev ændret 
i 1993 af daværende boligmi-
nister Ole Løvig Simonsen, der 
fremsatte lovforslag, der gav et 
beboervalgt repræsentantskab 
den øverste myndighed over 
et boligselskab, og derfor blev,  
fra dengang og frem til i dag, en 
masse garantiselskaber i hele 
Danmark opløst og lavet om til 
selvejede boligselskaber (insti-
tioner). Der var ca. 420 garan-
tiselskaber, der i dag er blevet 
til ca.15 stk.
  Brøndby Boligselskab - nu i 
daglig tale BB - vil nu indbetale 
de 25.ooo kr. til Brøndby Kom-
mune, som var garantibetalin-
gen i BKB.

Ad 2.

Ingen. Vi vil fortsat arbejde
 efter de givne beboerde-
  mokratiske love.

Ad 3.

Der skal laves om på den 
 rent praktiske og fy-
 siske drift i de fi re af-

delinger ved Brøndby Strand, 
og således at den enkelte afde-
ling ikke er så sårbar under fe-
rie og sygdom. Det skulle også 
på den måde være muligt at 
spare på driften.

  I dag er det således, at hver en-
kelt afdeling af de fi re skal have 
hver sin maskinpark, og den ene 
afdeling kan ikke hjælpe den 
anden. Tranemosegård afd.13 
i Brøndby Strand har samme 
størrelse som vore fi re afdelin-
ger, og der kan man virkelig se 
fordelen ved stordrift.
  Rent organisatorisk er beboer-
ne jo blevet pålagt, at der skul le 
være 4 afdelinger. Det kan godt 
ændres, og bliver det sikkert 
også, når det går op for bebo-
erne, at der er penge at spare.
Det er beboerne, der selv skal 
afgøre det. Det bliver nok efter 
de 3 TTT. (ting-tager-tid)
  Det har været én afdeling tidli-
gere, og beboerdemokratiet den-
gang gik særdeles udmærket.
  Et snævertsynet fl ertal i kom-
munalbestyrelsen ødelagde det-
te. Det kunne ikke være sket i 
dag, hvor det er et beboervalgt 
repræsentantskab, der bestem-
mer.

Med boligdemokratisk hilsen
Aksel L. Borresen

Grundet organisatoriske ændringer og navneforandring i BKB har redaktionen stillet 
tre spørgsmål til Axel Borresen, organisationsformand i Brøndby Boligselskab. 

Det gamle BKB-logo (tv) bliver nu 
udskiftet med et nyt BB-logo (th).
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    Kulturstafet: 
Som omtalt i september-udgaven af Esplanaden, har Kvarter-
løft i løbet af efteråret lavet en Kulturstafet, som har frembragt 
en række positive historier om kulturmøder i Brøndby Strand. 
Her kan man læse en  af de gode historier.

Pigeklubben i Tranen har  fun-
ge ret som værested for 12-

18årige piger igennem de sidste 
fem år. Brugerne har primært 
været piger med anden etnisk 
baggrund. 
  Både klubbens leder, Nimet 
Arabace, og de øvrige med ar-
bejdere har anden etnisk bag-
grund end dansk, og klubben 
har derfor fået ry som „indvan-
drerklub“.
 
  Dette ry er imidlertid blevet 
ud   fordret for nylig, ved at en 
gruppe etnisk danske piger er 
begyndt at komme i klubben. 
Pigeklubben er allerede blevet 
en central del af pigernes hver-
dag. Nimet fortæller, at det er 

Et positivt 
kultursammenstød 

vigtigt for pigerne, at de har fået 
et sted at holde til, hvilket de 
ikke havde tidligere.  
 
  Til trods for de lidt dystre for-
ventninger til, hvor succesfuldt 
kulturmødet mellem de danske 
piger og pigerne med anden et-
nisk baggrund ville blive, er pi-
gernes deltagelse i klubben gået 
hen og blevet en ubetinget suc-
ces. Pigerne har accepteret hin-
anden på tværs af kulturelle og 
aldersmæssige skel. 
  Blandt an det siger en af de æl-
dre piger med kurdisk-tyrkisk 
baggrund: „Man ser sig selv i 
de yngre piger“. De yngre pi-
ger fortæller, at de er glade for 
at komme i pigeklubben; Kecea 

siger: „Det er mere hyggeligt 
og trygt end at være på gaden. 
Det er rart, at vi kan få hjælp af 
de voksne“. 
  Sara supplerer: „Vi kan snakke 
om alt. Også om problemer“.
   Udvidelsen af Pigeklubbens bru-
gergruppe har brudt nogle bar-
rierer ned, som ellers ofte kan 
præge relationen mellem unge 
med henholdsvis etnisk dansk 
og anden etnisk baggrund. 
  Nimet karakteriserer det derfor 
som 'et positivt kultursammen-
stød', fordi den blandede bru-
gergruppe har ført til, at bå de 
brugere og personale er blevet 
i stand til at se udover forhold 
som kultur og nationalitet, efter  
de har lært hinanden at ken de. Ω

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

Pigeklubben i Tranen er et meget populært samlingssted for Strandens unge piger. 
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Ældremobiliseringen blev stif-
tet i 1992 og er et samarbejde 
mellem fem ældreorganisatio-
ner:

- Pensionisternes Samvirke
- LO Faglige Seniorer
- Omsorgsorganisationernes
  Sam råd
- Sammenslutningen af Pensio- 
   nist foreninger i Danmark
- Den fynsk/jyske Sammenslutning   
   af Pensionistforeninger

Disse organisationer repræsen-
terer omkring 1.040 foreninger 
med ca. 430.000 medlemmer, 
som alle er 60 år eller mere.
 Udover at beskæftige sig med 
ældrepolitiske spørgsmål på 
man ge niveauer driver Ældre-
mobiliseringen en række pro-
jekter, som f.eks. „Ældre hjæl-
per ældre/Ældre trives lokalt“.
 Et delprojekt er datastuerne, 
som startede i 1998, da behovet 
for mere information om IT for 
ældre blev mere markant. I dag 
(ultimo 2006) har Ældremobi-
liseringen medvirket ved opret-
telse af 109 datastuer overalt 
i landet. Datastuen HANEN i 
Brøndby Strand er således en af 
29 i Region Hovedstaden.      Ω

Datastuen Hanen i Ulsø-
 parken er blandt de 
første til at sikre 60+ 

generationen fortrolighed med 
en computer. Det går jo hurti-
gere og hurtigere med de yng-
ste generationers tilegnelse af 
forskellige it- og kommunika-
tionskompetencer, og fl ere og 
fl ere offentlige og private ser-
viceydelser bliver henvist til in-
ternettet. 
 Derfor er det nødvendigt, at 
danske ældre også kan følge 
med i den rivende udvikling, 
der næsten gør denne kunnen 
til en betingelse for at kunne 
henvende sig til offentlige myn-
digheder, eller at gå på bibliote-
ket eller til lægen uden lange te-
lefonventetider. Danmark er et 
af de første lande i verden, der 
får mulighed for at bruge det in-
ternet-baserede indlæringspro-
gram „Digitale færdigheder“, 
der er udviklet af Microsoft på 
nationalsproget. Det skyldes et 
tæt samarbejde mellem Micro-
soft Danmark og Ældremobili-
seringen, der er Da  ta stuen Ha-
nens samarbejdspartner. 
  Det er de frivillige instruktører 
i Ulsøparken, der vil sikre, at de 
ældre får det bedste udbytte af 
indlæringsprogrammet. I Data-
stuen Hanen er dette afprø-
vet i sin færdige form blandt 
et antal ældre, der regelmæs-
sigt kommer i datastuen. Med 
enstemmighed og stor succes. 
Bemærkninger som: 'Endelig 
no get jeg kan forstå' - 'Jeg kan 
jo gøre det i mit eget tempo' 
- 'Jeg kan få det gentaget så 
mange gange jeg vil' - er blandt 
de replikker der er faldet. Data-
stuens instruktører forventes at 
have været på kursus i februar/

marts, og derefter er vi klar til 
at gå i gang. Vi råder i øjeblikket 
over 3 computere, og det er jo 
ikke mange, men vi har et tråd-
løst netværk, der gør, at kapaci-
teten kan udvides til det tredob-
belte med bærbare computere. 
  Der er 5 moduler, og hvert mo-
dul varer 3-5 timer at gennem-
gå. Alle de, vi allerede har navn 
og adresse på, vil få en direkte 
henvendelse, når vi er klar. An-
dre, der allerede nu er interes-
serede, kan henvende sig til be-
boerrådgiver Anette Hestlund, 
Tranumparken 1, st. lejl. 2.

Program for Marts 2007
  •
Tænd og sluk hold.  Start tirsdag 
6. marts og de næste 6 tirsdage 
kl. 13.00 - 16.00, for absolut be-
gyndere. - 6 dage á 3 timer.
  •
Lav dine egne tryksager. Start 
onsdag 7. marts og de næste 6 
onsdage kl. 13.00 - 16.00. Det 
foregår i programmet Publisher 
og forudsætter, at du har et 
grundlæggende kendskab til at 
gemme på en computer, samt 
et vist kendskab til almindelig 
tekstbehandling. Derudover ar-
bejder vi med pdf-fi ler.  - 6 dage 
á 3 timer.
  •
Word begyndere og lidt øve de. 
Start torsdag 8. marts og de næ-
ste 6 torsdage kl. 16.15 - 18.15. 
Word begyndere og lidt øvede 
giver færdigheder i tekstbe-
handlingsprogrammet Word, 
samt i at indsætte illustratio-
ner og lave typografi er. Udover 
Word stiftes bekendtskab med 
det gratis billedbehandlingspro-
gram Picasa. For alle hold til-
melding til og yderligere oplys-

ninger hos:

Beboerrådgiver 
Anette Hestlund 
Tranumparken 1, st. lejl. 2 
2660 Brøndby Strand 

Telefon: 4354 2275 
e-mail: ahestlund@brnet.dk 

Brøndby Strand Datastue
er med fremme

 Ω
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Hos Brøndby Strand Gøglerne kan du lære at:  Køre på ethjulet cykel - gå på line - jonglere med bolde, keg-
ler, ringe, diablo, debilstik og poyes - klovne - hænge i trapez - akrobatik - gå på lange ben. 
   Kort sagt alle cirkusdiscipliner!
  Vi starter hver gang med fælles basistræning, en lille pause og slutter af med at træne de ting, som du har 
mest lyst til. Vi træner mandage på Strandskolen fra kl. 16.00-17.30 i gymnastiksalen. Vi træner mod at lave 
en forestilling til KulturWeekend i juni måned samt en mindre forestilling til Store Legedag i maj måned. 
  Vores trænere er Miss Tatiana og Poul Panik fra Cirkus Panik.  - Vi glæder os til at se dig! 

Med gøglerhilsen 
Brøndby Strand Gøglerne 

NB! - Har du lyst til at få rørt dig, er vild med gøgl eller bare interesseret i lidt frivilligt arbejde for for-
eningen Brøndby Strand Gøglerne, er du meget velkommen til at kigge forbi en mandag eller kontakte Lea 
Boateng på telefon 7799 2660.

Brøndby Strand Gøglerne

Brøndby Musikalske Venner
 afholder sæsonens sidste

Syng Sammen Aften - torsdag 29. marts kl. 19.30
Vi synger kendte viser, sange og schlagere - Fri entré - alle er velkomne. Sean-

cen fi nder sted i Brøndby Strand Bibliotek, 1.sal (indgang i smøgen fra stations-
siden) Med venlig hilsen Erik Torp Steffensen tlf: 4373 0013

Røde Kors butikken, der åbner  16. april i Ulsøpar-
ken 6, har fortsat brug for frivillige for at kunne fun-
gere. Informationsmøde fi nder sted 8. marts kl. 13-
15 i Tranumparken 1, st. Kontakt Preben Bansemer 
tlf: 2040 3351 eller beboerrådgiver Anette Hestlund 
4354 2275, hvis du er interesseret i at hjælpe.         Ω

på Brøndby Strand Bibliotek

Husk der fra onsdag 
den 7. marts til onsdag 
den 28. marts udstilles 
KREA kunstværker på 
biblio teket i Brøndby 
Strand.

KREA-
KUNST

Der er plads til mange flere børn, der har lyst til at prøve kræfter med cirkuslivet.
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Den 7. februar samledes 
„gamle“ og rigtig mange 
nye ansigter i TRANEN 

og KW 2007 blev for alvor skudt 
i gang. Mange spændende for-
slag til aktiviteter/underhold-
ning blev kastet på bordet, og 
vil i den nærmeste tid blive vur-
deret i de enkelte ansvarlige ar-
bejdsgrupper.
  En af aktiviteterne er dog kom-
met „udefra“, idet Brøndby Kom-
mune i år deltager i det sto  re 
Vestegnsprojekt, Store Cykel-
dag, der gennemføres i den 
anden weekend i juni måned, 
nemlig søndag den 10. juni. 
  Ruterne i Brøndby Kommune 
er næsten på plads, hvorimod 
der fremdeles arbejdes på ræk-
kefølgen af „stoppesteder“ un-
dervejs, siger Ruzica Kukolj fra 
Kultur- og Idrætsforvaltningen.
Sikkert er det dog, at starten går 
kl. 10.00 fra Rådhuset. 

  Forinden giver borgmester Ib 
Terp et par ord med på vejen, 
ligesom et underholdende ind-
slag kan påregnes. 
  Målene undervejs er et af de 
spændende områder på Vest-

KulturWeekend 2007KulturWeekend 2007
… og Store Cykeldag… og Store Cykeldag

 Elo Christiansen

volden, Bryggeriet Skands, der 
sikkert har lidt til ganen. Den 
nye sponsorlounge på Brøndby 
Sta dion tænkes besøgt. Der 
plan lægges 'ringridning på cy-
kel' i Middelalderlandsbyen, og 
på et tidspunkt over middag er 
KulturWeekend mål på ruten. 
Her regner vi med, at Brøndby 
Strand Gøglerne vil optræde på 
ethjulede cykler.
 Endelig går ruten til Brøndby 
Havn, hvor den lokale sejlklub 
vil tilbyde prøvesejlads i nogle 
helt specielt konstruerede både, 
der giver mennesker med for-
skellige fysiske handicaps mu-
lighed for at sejle.
  Undervejs på ruterne vil der 
være mulighed for at få stillet 
både sult og tørst, lover Ruzica 
Kukolj. Kort og godt - en rigtig 
familieudfl ugt, som du allerede 
nu bør skrive ind i kalenderen:
Søndag den 10. juni.           Ω

En ægte „victor“ 1

Vi håber, at træningen har givet et 
acceptabelt resultat til Cykeldagen.

På et ekstraordinært møde onsdag 21. februar god-
kendte et fl ertal af kommunalbestyrelsen bevillingen 

til det kommende kulturhus, som skal opføres i Espla-
nadeparken ved Brøndbyvester Boulevard (på den vest-
vendte side).
  Kommunalbestyrelsen har dog bedt arkitekterne om et 
revideret forslag til materialevalg i stedet for den oprin-
deligt valgte eksterne beklædning af første sal med så-
kaldte plader af cortenstål, siger borgmester Ib Terp.
   Cortenstål er et produkt, som danner rust på overfl aden, 
og typisk ses anvendt på rørføringer og skulpturer bl.a. 
på moderne bygninger. Såfremt pladerne ikke er helt frie 
af murværk eller andet facadeprodukt, kan rust løbe ned 
over den fl ade, pladerne er monteret på.
  Herefter er vi parate til at sende projektet i udbud, slut-
ter Ib Terp.                   Ω

Sidste nyt -      … om Kulturhuset

 Arkiv


