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LÆR AT FINDE RUNDT I LABYRINTEN
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Vil du være røgfri?
Kommunen tilbyder gratis rygestopkurser til 
alle der vil kvitte smøgerne

side 3

Poesi i Brøndby Strand
Digteren Nete Krøll fortæller hvordan området 
inspirerer hende

Konkurrenceprogram
den 20. januar 2014
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HP4 arkitektkonkurrencen
Brøndby Strands fremtidige fremtoning er 
nu i støbeformen
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I denne måned har Esplanaden tema om Beboerdemokrati,
som i ordbogen bliver defineret således:

”Det at beboerne i lejeboliger har (mulighed for) indflydelse på ejendommens drift 
gennem valgte repræsentanter. Ifølge lejeloven er en udlejer med seks eller flere lej-
ligheder forpligtet til at samarbejde med den valgte beboerrepræsentation”. 

Men det er nok ikke alle, der er klar over, at vi som lejere selv kan have indflydelse 
på de beslutninger, der foretages, hvor vi bor. 

I så fald kan det i første omgang være rart at få en idé om nogle af de grundlæg-
gende idéer, der ligger til grund for beboerdemokratiet. Derfor har Esplanaden ud-
arbejdet en alfabetisk oversigt, som beskriver de vigtigste koncepter og begreber, 
du skal kende til for at finde rundt i den beboerdemokratiske jungle. Vi har kaldt 
oversigten ”Beboerdemokratisk swahili fra A – Å”. Se mere på side 6, 7 og 8. 

Desuden har Esplanaden været ude og tage temperaturen på, hvor meget tilfæl-
dige ’Brøndby Strandere’ egentlig ved om, hvordan de kan få indflydelse i deres 
boligafdeling. Læs de tankevækkende svar på side 9. 

Og i sidste del af temaet om beboerdemokrati giver vi dig et indblik i, hvad de ni 
boligafdelinger i Brøndby Strand arbejder med for tiden. Det sker på side 10 og 11. 

Derudover byder denne måneds blad på et indblik i HP4-arkitektkonkurrencen, 
som blev skudt i gang i slutningen af januar. Der er 8 arkitektfirmaer med i kon-
kurrencen, og vinderens forslag kommer til at danne rammerne for fremtidens 
arkitektur i Brøndby Strand. Dommerkomitéen består af repræsentanter fra de 4 
involverede boligselskaber, borgmesteren og 3 fagdommere. Alt dette kan du få et 
større indblik i på side 15.

En livsbekræftende historie. På side 14 fortæller Brøndby Strands egen digter, 
Nete Krøll, om sin tilgang til det at skrive, og om at få inspirationen fra sine omgi-
velser og de mennesker hun møder og taler med på sin vej.

Tag dit livs beslutning. Endnu engang har du chancen for at få hjælp til at holde 
op med at ryge. Det sker på Brøndby Kommunes gratis rygestopkurser, hvor du kan 
få motiverende støtte til at kvitte smøgerne fra erfarne rygestopkonsulenter. Bliv 
inspireret på side 3.

Og ud over det ovenstående er der også mange andre gode historier gemt i dette 
nummer af Esplanaden, som vi håber du vil gå på opdagelse i. 

Rigtig god læselyst! 

Mange hilsner
Redaktionen

LEDER



Af Nanna Marie Lyngman

Illustrationer: Rygestopkonsulenterne

Vidste du, at Brøndby Kommune tilbyder gratis kurser 
i rygestop? 
Kurserne bliver holdt af dygtige og erfarne undervisere, som 
har stor succes med at skabe og opretholde motivationen hos 
deltagerne. Helt op til 70-90 % af kursisterne er helt røgfri, 
når kurset slutter efter 6 uger. 
”Vi bruger rigtig meget energi på netop at finde de rigtige un-
dervisere, som er i stand til at forstå og rumme det at holde 
op med at ryge, og som er dygtige til at vejlede og rådgive 
omkring det”, fortæller Maj-Britt Bjerre Koch, som er direktør 
i virksomheden Rygestopkonsulenterne, der arrangerer ryge-
stopkurser for firmaer og kommuner i hele landet, herunder 
Brøndby Kommune.

Guleroden frem for stokken
Undervisningen er baseret på gennemprøvede metoder, som 
har vist sig at virke e�ektivt på deltagernes motivation til at 
kvitte cigaretterne og holde sig røgfri. Og Maj-Britt Bjerre Koch 
lægger vægt på, at der ikke er tale om en skræmmekampagne 
med fokus på alt det negative, rygning medfører. I stedet skal 
kurset give deltagerne en tro på, at de kan lykkes med deres 

rygestop, og nogle konkrete redskaber til at ændre deres ryge-
vaner, hvilket kursusdeltageren Rozália på 66 år mener lykkes 
rigtig godt: ”For eksempel havde jeg for vane at ryge en ciga-
ret efter maden, men nu sørger jeg for at tage opvasken lige 
når jeg er færdig med at spise. De små ændringer i vanerne 
tager fokus væk fra rygetrangen”, forklarer Rozália der røget 
gennem 45 år, men nu har været røgfri siden den 2. februar. 
Maj-Britt Bjerre Koch lægger vægt på, at der er mange, der 
ligesom Rozália har røget længe og forsøgt at stoppe mange 
gange, hvor det ikke er lykkedes. Og ofte siger rygeren: ”Ja-
men jeg har jo rygrad som en regnorm”, forklarer Maj-Britt 
Bjerre Koch. ”Men den tankegang er vores rådgivere rigtig 
gode til at vende, så man behøver ikke at være topmotiveret 
til at starte med. Vi skulle gerne være i stand til sammen at 
finde gejsten og få motivationen til at vokse, så den enkelte 
faktisk begynder at tro på at han eller hun kan lægge cigaret-
terne fra sig”. Og det mener Rozália, at kurset har gjort hende 
i stand til: ”Jeg er overbevist om, at jeg fra nu af kan holde mig 
røgfri for livet”.

TILMELD dig det næste rygestopkursus i Brøndby: 

Der starter jævnligt nye rygestopkurser 
Næste opstart: Tirsdag den 18. marts kl. 16.30-19 
Sted: Kulturhuset Kilden
Kurset løber over 6 undervisningsgange
Der kan maksimalt være 12 deltagere på et hold
Tilmelding foregår hos Rygestopkonsulenterne 
Tlf. 70 28 10 20 eller e-mail: brondby@rygestopkon-
sulenterne.dk
OBS: Det koster 500 kr. at deltage, men hvis du mø-
der op mindst 4 gange, får du pengene tilbage.

Rygestopkonsulenterne har gode resultater
Lige efter et kursus er ca. 70 - 90 % af deltagerne ofte 
røgfri
Efter et halvt år er gennemsnitligt 40 - 50 % af deltagere 
stadig røgfri.

FÅ HJÆLP TIL AT KVITTE SMØGERNE!
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Lørdag den 29. marts tager Børnenes 
Rejsebureau til kunstmuseet ARKEN, 
hvor der er åbnet en gigantisk legeplads 
i museets kunstakse. Her kan børn og 
barnlige sjæle hoppe i skumgummi, 
tegne og male, klæde sig ud, kravle på 
dæk, afspille musik og meget andet. 

Legepladen, som kaldes Modellen, blev 
første gang opført på Moderna Museet i 
Stockholm i 1968 af den danske kunst-
ner Palle Nielsen, som nu genopfører 
den i en nutidig udgave, hvor kunst 
møder både traditionel leg og moderne 
teknologi. Turen koster 25 kroner for 

børn og 50 kroner for voksne, hvilket er 
inklusiv transport og indgang, der gæl-
der hele ARKEN og ikke blot legeplad-
sen. Billetter kan købes på Netværks-
kontoret, Kisumparken 2, torsdag den 
13. marts mellem 17 og 18.  Se mere på 
opslaget i opgangene.

Brøndby Strand Kulturløb 
Søndag den 27. april kl. 11
Gå eller løb fem skønne kilometer i Brøndby Strand. Alle kan 
deltage og alle er mere end velkomne! Ruten vil bringe del-
tagerne gennem Brøndby Strands dejlige grønne områder og 
karakteristiske bebyggelser, og undervejs vil deltagerne blive 
mødt af spændende kulturelle overraskelser. Der vil være præ-
mier til de hurtigste, men det er ikke en konkurrence – det 
er en oplevelse. Så brug nogle hyggelige timer sammen i den 
friske luft, hvor både bevægelse og oplevelse er i fokus. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan 
ske via:

www.brondby.dk/billetexpressen

Oplev, sans og leg på ARKEN 
med Børnenes Rejsebureau

Netværkskontoret
Kisumparken 2
tlf.: 43 54 22 75
e-mail: lbj@bo-vest.dk

Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60
tlf.: 43 28 20 80
e-mail: bronden@brondby.dk

Esplanaden marts 2014

KORTE NYHEDER

4

Modellen som den stod på 
Moderna Museet i 1968. 



Penselstrøget holder 
generalforsamling
Det foregår mandag den 3. marts kl. 
17.30 i Kisumparken 110 stuen th.

LOPPEMARKED i Brøndby 
Strand Badmintonklub
Søndag den 16. marts kl. 10-15
Kom forbi og gør et godt køb, eller book 
din egen stadeplads og leg kræmmer for 
en dag.

Det foregår i Langbjerghallen, Tybjerg-
parken 2, 2660 Brøndby Strand.
Pris for en stadeplads: 300 kr. pr. stade.

Ved bookning af stadepladser eller gene-
relle spørgsmål: 
Skriv til: BSI_loppemarked@hotmail.com 
Eller ring på tlf.: 40 50 72 66

KOLONI-NI-NI 
Mandag den 4. august til fredag den 8. august
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Traditionen tro tager Børnenes Rejsebureau på sommerko-
loni i skolernes sommerferie. Ligesom sidste år går turen til 
den dejlige Møllelejr i Odsherred. Her er der skønne udearea-
ler, en stor naturlegeplads og gode muligheder for sjov, leg 
og hyggeligt samvær både for børn og voksne. Om onsdagen 
tager vi en tur i Sommerland Sjælland, hvor der er et stort 
vandland, sjove forlystelser og gode is. 

Turen er for børn, med primær tilknytning til en af de ni bolig-
afdelinger i Brøndby Strand og deres voksne. 

Prisen er 350 kr. for børn og 650 kr. for voksne, hvilket inklu-
derer tranport, ophold, mad, hygge og udfl ugt til Sommer-
land Sjælland.
Deltagerantallet er begrænset og tilmelding sker efter først 
til mølle princippet, dog senest gældende onsdag den 28. 
maj. Tilmeldingen er først bindende, når der er betalt depo-
situm på 300 kr. 
Har du spørgsmål til kolonien, eller vil du tilmelde dig og din 
familie, så kontakt NetværksKontoret, Kisumparken 2, tlf. 
43 54 22 75, e-mail: lbj@bo-vest.dk. 

Prisen er 350 kr. for børn og 650 kr. for voksne, hvilket inklu-
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TEMA: BEBOERDEMOKRATI
Beboerdemokratisk swahili fra A - Å
Af Mette Krogh Olsen
Illustrationer: Grete Folman

I Brøndby Strand Parkerne har vi beboerdemokrati. Beboerdemokrati bety-
der, at det er beboerne selv der har indflydelse på deres eget boligområde. 
Men hvordan virker beboerdemokratiet, og hvor man kan få indflydelse? 
Dét kan være svært at gennemskue. Vi gennemgår de vigtigste beboerde-
mokratiske termer og begreber fra A – Å. For det er nok de færreste, der 
taler beboerdemokratisk swahili. 

Afdelingsbestyrelsen 
Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage beboernes interesser og føre de beslutninger, der bliver 
vedtaget på afdelingsmødet, ud i livet.

Afdelingsmøde 
Afdelingsmødet er den øverste myndighed i boligafdelingen. Alle beboere kan deltage på mødet og være med 
til at tage beslutninger. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal 
sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes 
husleje afhænger af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afde-
lingens interesser i det daglige.

Aktivitetshuse 
Aktivitetshusene er beboernes egne spisesteder og sociale samlingssteder. I Brøndby Strand Parkerne er der tre 
aktivitetshuse: Café Perlen, Café 13 og Rheumhus.

Almen bolig 
En almen bolig er en lejebolig, der ejes af en boligforening eller et boligselskab. I en almen bolig er huslejen om-
kostningsbestemt, hvilket betyder, at der ikke er nogen, der må tjene på huslejen. Det er desuden beboerne, der 
vedtager budgettet, så beboerne har selv indsigt i og indflydelse på, hvad huslejen bruges til. 

Beboerdemokrati 
Beboerdemokrati betyder, at beboerne i en afdeling har indflydelse på og er med til at tage beslutninger 
om deres eget boligområde. Alle lejere kan deltage i afdelingsmødet, komme med forslag, vælges til afde-

lingsbestyrelsen, vælges til repræsentantskabet og vælges til organisationsbestyrelsen.

Boligadministration 
Administrationen står for at udleje boligerne, opkræve husleje og udarbejde budgetter og regnskaber for boligaf-
delingerne samt boligorganisationerne og boligselskaberne. Desuden fastlægger administrationen hovedlinjerne 
for driften af afdelingerne. Det sker i samråd med ejendomskontorerne.

A

B
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TEMA: BEBOERDEMOKRATI

BL 
BL er en interesse- og brancheorganisation, som varetager boligorganisationernes politiske interesser i forhold til 
folketinget, kommunerne og ministerierne.

Boligsocial helhedsplan 
En boligsocial helhedsplan er en plan, der skal skabe forebyggelse og social udvikling i et udsat alment bolig-
område. En boligsocial helhedsplan løber som regel over en 4-årig periode. Den boligsociale helhedsplan, der pt. 
arbejdes efter i Brøndby Strand Parkerne hedder ’Brøndby Strand for Fremtiden’ og løber fra 2012 – 2016.

De 9-partnerskabet 
I 2003 indgik ni boligafdelinger en partnerskabsaftale, hvis formål var at sikre en fortsat positiv udvikling i 
Brøndby Strand. De 9-partnerskabet er fortsat gældende og mødes fast en gang om måneden. Som oftest 

er det formændene fra de ni afdelingsbestyrelser, der deltager. 
De ni afdelinger er BB 605, BB 606, BB 607, BB 608, Tranemosegård: afd. 13 og afd. 15, Postfunktionærernes 
Andels-Boligforening: afd. 8, Lunden og Rheumpark. 

Ejendomskontorer 
Ejendomskontoret er det sted, hvor du som beboer skal henvende dig med problemer. Ejendomskontoret 
kan hjælpe med dig med de fleste spørgsmål om din bolig, også akutte problemer, fx vandskade. 

Esplanaden 
Esplanaden er et beboerblad, der udkommer hver måned i Brøndby Strand Parkerne. Fast tilknyttet bladet er en 
studentermedhjælper, der fungerer som redaktør, en gruppe af frivillige, der bidrager med tekster, illustrationer, 
korrekturlæsning samt praktisk arbejde i forbindelse med omdeling. 
Det er de 9 afdelingsbestyrelser, der sammen finansierer bladet.  
 

Formand for afdelingsbestyrelsen  
Det er formandens ansvar at indkalde og lede afdelingsbestyrelsens møder og sikre, at der holdes det nød-
vendige antal møder. Afdelingsbestyrelsesformanden skal sørge for, at møderne bliver refereret og fulgt 

op. Formanden har ikke nogen særstilling i bestyrelsen og har formelt set ikke større indflydelse end de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsordenen 
De nærmere bestemmelser for afdelingsbestyrelsen, deres opgaver og udførelsen af disse er beskrevet i for-
retningsordenen for hver afdeling. Forretningsordenen beskriver de regler, der gælder for bestyrelsens arbejde. 
I forretningsordenen kan du blandt andet læse om bestyrelsens ansvarsområder, hvordan et møde afholdes, og 
hvordan der stemmes på bestyrelsesmøderne.

Fysisk helhedsplan 
En fysisk helhedsplan er en samlet plan for fornyelse og renovering af et boligområde. HP4 er den kommende 
store renovering i Brøndby Strand Parkerne, hvor visionen er at skabe et sammenhængende og levende boligom-
råde med en stærk identitet. 

F

E

D

7

Esplanaden marts 2014



TEMA: BEBOERDEMOKRATI
Landsbyggefonden 
Landbyggefonden er oprettet ved lov og er stiftet af almene boligorganisationer. Landsbyggefonden er en 
solidarisk fælles fond for alle almene boligorganisationer.  

Landbyggefonden støtter både fysiske forbedringer og boligsociale projekter. De fysiske forbedringer kan være 
alt fra sammenlægning af boliger til miljøforbedringer. Brøndby Strand for Fremtiden er et eksempel på et bo-
ligsocialt projekt, der er støttet af Landsbyggefonden. 

Mediehuset (Tranumparken 3A, kælderen) 
Mediehuset er beboernes eget Mediehus, hvor bydelens mediegrupper holder til. Formålet med medie-
fællesskabet er at udvikle de beboerdrevne informationsaktiviteter. 

I dag er ‘Hjemmesidegruppen’, Esplanadens redaktion samt ‘Fotoklubben’ faste brugere af Mediehuset. Bruger-
ne har egen nøgle til huset og kan komme og gå som de vil. Det er de 9 afdelingsbestyrelser, der står bag etable-
ringen af Mediehuset.

Netværkskontoret (Kisumparken 2) 
Netværkskontoret fungerer som sekretariat for den boligsociale helhedsplan ’Brøndby Strand for Fremti-
den’. Det er Netværkskontoret, der koordinerer og udvikler tiltag i forbindelse med helhedsplanen.

Organisationsbestyrelse 
Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger 
og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder, at ansvaret for driften, 

udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbesty-
relsen.

Vedligeholdelse 
A-ordning: Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering 
og gulvbehandling. Lejeren betaler alle udgifter ved vedligeholdelsen. Ved fraflytning gennemføres en 

normalistandsættelse, (maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring). Lejeren betaler udgifterne til 
normalistandsættelsen, men afdelingen overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde. 
A-ordning med NI-beløb: Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og 
gulvbehandling i boperioden.  Boligafdelingen beregner et normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb), som den nye 
lejer får til rådighed, når hun/han flytter ind. Afdelingen overtager betalingen med 4 % pr. måned, for efter 2 år 
og 1 måneds botid fuldt ud at betale denne udgift. Lejeren skal normalt betale NI-beløbet tilbage ved fraflytning. 
Hvis boligen ved fraflytningssynet fremtræder med lofter og vægge som nyistandsatte i en håndværksmæssig 
standard, skal NI-beløbet dog ikke betales tilbage. 
B-ordning: Over huslejen indbetaler den enkelte lejer til en vedligeholdelseskonto for sin bolig. Vedligeholdelses-
kontoen kan kun anvendes til overfladebehandling: maling af vægge, lofter og træværk/inventar som tapetsering 
og gulvbehandling i boperioden. Der sker ingen istandsættelse ved lejerskifte. Den nye lejer må acceptere den 
forrige lejers farvevalg osv. Vedligeholdelseskontoen følger lejligheden, og den nye lejer kan benytte saldoen på 
kontoen til at istandsætte lejligheden.  
En lejer dækker alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse uanset ordning.

Årsberetning 
Hvert år udgiver boligselskaberne en årsberetning, som sendes til alle husstande. Beretningen fungerer 
som beslutningsgrundlag på repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger.
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Habibe, 67 år

Hvilken boligafdeling bor du i?
Jeg bor i Dyringparken. 
Ved du hvad din afdelingsbesty-
relse har for opgaver?
Nej, det ved jeg ikke noget om.
Ved du, hvor du skal henvende 
dig, hvis du vil have mere ind-
flydelse?
Ja, men jeg har svært ved at 
kommunikere med dem, fordi 
jeg ikke snakker så godt dansk.

Kender du din afdelingsbestyrelse?
Esplanaden har været en tur i Brøndby Strand Centrum og spurgt tilfældige Brøndby 
Strand borgere om deres afdelingsbestyrelses arbejde. Se hvad de svarede her:

Erik, 76 år
Hvilken boligafdeling bor du i?
Jeg bor i Rheumpark.
Hvad ved du om din afdelingsbesty-
relse, og det arbejde de laver?
De tager sig af mange ting, men jeg 
kender ikke til detaljerne. 
Ved du, hvor du skal henvende dig, 
hvis du vil have mere indflydelse?
Ja, der er en postkasse, man kan bruge, 
hvis man har forslag eller klager. 

Mohammed, 20 år

Hvilken boligafdeling bor du i?
Jeg bor i Tybjergparken.
Ved du hvad din afdelingsbesty-
relse har for opgaver?
Ikke så meget, nej.
Ved du, hvor du skal henvende 
dig, hvis du vil have mere ind-
flydelse?
Vi får for eksempel breve fra 
afdelingsbestyrelsen, når der 
skal stemmes om et eller andet. 
Så skal man møde op for at få 
indflydelse.

Gül, 36 år

Hvilken boligafdeling bor du i?
Jeg bor i Tranumparken.
Ved du, hvad din afdelingsbe-
styrelse har for opgaver?
Det ved jeg ikke så meget om, 
nej.
Ved du hvor du skal henvende 
dig, hvis du vil have mere ind-
flydelse?
Der er en postkasse, hvor man 
kan komme med input eller 
klager.

Karen, 47 år

Hvilken boligafdeling bor du i?
Jeg bor i Tranemosegård, afdeling 13.
Ved du, hvad din afdelingsbestyrelse har 
for opgaver?
De laver mange forskellige ting. Blandt 
andet er det dem, der har lavet møder om 
den kommende renovering (HP4, red.). Og 
så de tager sig af at arrangere sociale ting i 
området og meget mere, som jeg ikke lige 
kan komme på.
Ved du hvor du skal henvende dig, hvis du 
vil have mere indflydelse?
Ja, man kan kontakte dem pr. mail eller 
lægge et brev i deres postkasse.

TEMA: BEBOERDEMOKRATI
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Lunden
Hvad arbejder afdelings-
bestyrelsen med pt.?
Efter mere end 3 år med 
en renovering, skal vi 
fokusere mere på de sociale tiltag. Vi skal 
også ansøge Landsbyggefonden om midler 
til et nyt beboerhus, flere parkeringspladser, 
udskiftning af de 40 år gamle indvendige 
døre og karme, vådrumssikring af badevæ-
relser, nye vandbesparende toiletter og mm. 
Det er tidskrævende og spændende projek-
ter, der skal gøre Lunden til et endnu bedre 
sted at bo. Vi har bedt beboerne om ønsker, 
hvorefter vi laver et katalog som vi sætter til 
prioritering blandt beboerne. Derefter er der 
kun tilbage at sende ansøgninger til Lands-
byggefonden, og ellers bare krydse fingre.
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende 
ønsker at få taget noget op på et afdelings-
bestyrelsesmøde?
Man henvender sig til bestyrelsen enten i 
kontortiden eller via mail/telefon. Man kan 
også smide et brev i vores postkasse. Kon-
taktoplysninger står på Lundens hjemmesi-
de, www.lundens.net, og i vores beboerblad.
Tidspunkt for afdelingsmøde
Det er der gerne i februar. Vi har netop af-

holdt afdelingsmøde den 
4. februar.
Kontaktoplysninger
Formand: Tommy Rex 
Mortensen
Mail:  
formand@lundens.net 
lunden@lundens.net 
Tlf.: 42 30 03 06

Postfunktionærenes Andels-Boligfor-
ening afd. 8 
Hvad arbejder afdelingsbestyrelsen 
med pt.?
Her og nu arbejder afdelingsbestyrelsen 
med spørgsmål rejst af lejerne på sidste 
afdelingsmøde, HP4, nedbringelse af 
afdelingens el og vandforbrug samt 
plantekasser til blomster og køkkenhave for børn i afdelingen.
Tidspunkt for afdelingsmøde
Vi holder ordinært afdelingsmøde én gang om året i september. 
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende ønsker at få taget 

noget op på et afdelingsbestyrelsesmøde?
Hvis en lejer ønsker at få et emne behand-
let på et afdelingsbestyrelsesmøde, kan 
vedkommende henvende sig personligt i 
træ©etiden eller lægge et brev i afdelingsbe-
styrelsens brevkasse.
Kontaktoplysninger
Formand: Ole Larsen
Tlf. 50 66 37 88 (kan kun benyttes i afde-
lingsbestyrelsens telefontid)

Tranemosegård afd. T13
Hvad arbejder afdelingsbestyrelsen med pt.?

1. Solcelleanlægget: Pt. lægges der nyt tag. Udbud af anlægget 
er gennemført. Igangsættelse af arbejdet afventer udmelding fra 
Energistyrelsen. 

2. Deltagelsen i HP4 arkitektkonkurrencen 

3. T13s kommunikationskanaler 

Tidspunkt for afdelingsmødet 
Regnskabsmødet finder sted den 26. marts og budgetmødet 
finder sted den 17. september
Hvad skal en lejer gøre hvis vedkommende ønsker at få taget 
noget op på et afdelingsbestyrelsesmøde?
Send os en mail eller et brev / mød op i vores 
kontortid (torsdag 18.30-19.00)
Kontaktoplysninger
Formand: Hugo Thuge
Tlf.: 77 99 29 00 
Mail: tmgbest13@bo-vest.dk   

Se hvad DIN afdelingsbestyrelse laver 
Ved du, hvad DIN afdelingsbestyrelse laver? Og ved du, hvordan du som be-
boer kan få indflydelse på det, der foregår i din boligafdeling? Nå ikke. Kig 
nærmere her. Esplanaden har nemlig samlet de nødvendige oplysninger om 
de ni boligafdelinger i Brøndby Strand Parkerne.

Esplanaden marts 2014
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Brøndby Almennyttige Boligselskab, afd. 
Rheumpark
Hvad arbejder afdelingsbestyrelsen med pt.?
Vi beskæftiger os hovedsageligt med HP4 i øjeblikket.
Tidspunkt for afdelingsmødet
Afdelingsmødet fi nder sted sidste tirsdag i august.
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende ønsker at få taget noget 
op på et afdelingsbestyrelsesmøde?
Beboerne skal fremsende forslag skriftligt til afdelingsbestyrelsen.
Kontaktoplysninger
Formand: Ole Frank Larsen
Mail: bab.rheumpark@brnet.dk   
Tlf.: 77 99 20 10

Tranemosegård afd. T15 
Lejerforeningen Gurrelund/Bjerrelund

Hvad arbejder afdelingsbestyrelsen 
med pt.?
Vores største og vigtigste arbejdsop-
gave i øjeblikket er at fremtidssikre 
vores boliger. Vi har i princippet beslut-
tet, at vi skal udskifte vores gamle 
træfacader på 1. salen. For ikke at lave 
noget ”halvt” benytter vi lejligheden til 

at vurdere hele byggeriet, så vi får moderniseret det beboerne fi nder 
nødvendigt, og som vi synes, at der er råd til. Den debat og analyse vil 
nok tage et års tid, og vi håber at mange vil deltage i de kommende 
møder om fremtidssikringen.
Tidspunkt for afdelingsmødet
Vi holder kun et ordinært afdelingsmøde om året, som regel den 1. 
tirsdag i september, men i år bliver det den 9. september.
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende ønsker at få taget op på 
et afdelingsbestyrelsesmøde?
Beboerne kan hele året komme med spørgsmål og forslag til besty-
relsen. Vi holder normalt møde den 1. mandag i 
måneden kl. 19 og her er ”beboerhenvendelser” 
et fast punkt på dagsordenen. Beboerne kan 
også blot lægge et brev i vores postkasse, sende 
en mail eller kontakte et bestyrelsesmedlem 
eller varmemesteren.
Kontaktoplysninger
Formand: Allan Nielsen
Tlf. 51 49 25 88
Mail: ala@phsbrondby.dk

Brøndby Boligselskab afd. 605 

Tidspunkt for afdelingsmødet
Der er afdelingsmøde i afd. 605 den 5. maj i Café 
Perlen.
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende øn-
sker at få taget noget op på et 
afdelingsbestyrelsesmøde?
Fremsende skriftligt forslag 
senest 14 dage før afdelingsmø-
det.
Kontaktoplysninger
Formand: Lizzi Jeppesen
Tlf.: 43 73 17 48 
Mail: afdbest605@gmail.com

Brøndby Boligsel-
skab afd. 606 
Hvad arbejder afdelingsbesty-
relsen med pt.?
Vi arbejder med fælles LED 
lys projekt, i et samarbejde 
med alle boligafdelinger i hele 
Brøndby Boligselskab samt 
en fællesråderet sag omkring nye køkkener i afd. 
605-606-607-608. 
Hvad skal en lejer gøre, hvis vedkommende 
ønsker at få taget noget op på et afdelingsbesty-
relsesmøde?

Beboeren skal skrive til 
afdelingens mailadresse og 
derefter bliver deres henven-
delse behandlet på det første 
kommende bestyrelsesmøde. 
Kontaktoplysninger: 
Formand: Michael Buch Barnes
Tlf.: 40 94 10 41 
Mail: afd606@brnet.dk

Brøndby Boligselskab afd. 607 

Hvad arbejder afdelingsbesty-
relsen med pt.?

Vi arbejder med HP4, nye køk-
kener, LED-lys og gårdmiljet.

Hvad skal en lejer gøre, hvis 
vedkommende ønsker at få 
taget noget op på et afdelingsbestyrelsesmøde?
Vedkommende kan henvende sig på afdelings-
kontoret den 1. onsdag i måneden mellem kl. 17 
og 18, Det er også muligt at lægge et brev i vores 
postkasse. 

Kontaktoplysninger
Formand: Anette Jönsson 
Hallingparken 7
Tlf.: 27 21 86 15

Brøndby Boligselskab afd. 608 
Kontaktoplysninger
Formand: Ramadan Nuredin
Mail: nuredini54@gmail.com

Esplanaden marts 2014
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Store pandekagedag
Tirsdag den 4. marts kl. 17.00 - 19.00
Vi fejrer pandekagedagen. Pandek-
agedagen - blev introduceret i Danmark 
i 2006, men det er en gammel kristen 
skik. Når de kristne tidligere fastede 
op til Påske, måtte de ikke spise søde 
sager, æg, hvidt mel eller mælk. Dagen 
var også kendt som Hvide tirsdag, fordi 
de forbudte råvarer er hvide. Dagen 
falder tirsdag efter fastelavn. Vi har 
fejret dagen i Café 13 siden caféen blev 
åbnet.
Menuen består af:
Forret
Rejesalat, røget laks og tun
Hovedret
Marineret kylling, oksesalsa og kødsovs
Salatbu� et i alle variationer
Dessert
Is, sukker, syltetøj, nutella,
nøddecreme og frugter
Pris: 70 kr, børn under 12 år 25 kr. 

Rygning af 
e-cigaretter i Café 13
Café 13 har besluttet at følge Sund-
hedsstyrelsens anbefaling af at side-
stille de såkaldte e-cigarretter med al  
anden rygning. De må derfor ikke ryges 
indendørs.

Banko
Tirsdag den 18. marts kl. 19.30
Så er der igen banko. Vi starter som 
vanligt kl. 19.30.

Brunch
Søndag den 9. marts kl 10.00 - 13.00
Så er der igen søndagsbrunch. Denne 
gang er der samtidig fernisering. Som 
et helt nyt indslag er der også børne-
banko fra kl. 11.00. 
Pris: Voksne 75 kr. Børn under 12 år 
37 kr.

Børnebanko
Søndag den 9. marts kl. 11.00 - 13.00
Der har været efterspørgsel på 
børnebanko. Da vi gerne vil 
efterkomme ønskerne fra beboerne, 
spiller vi børnebanko samtidig, med at 
der er brunch. 
Børnebanko starter kl. 11.00 og består 
af 5 spil. En plade koster 
10 kr.
Der spilles med gevinst på 1 række, 2 
rækker og hele pladen.
Bankospillet foregår i et stille og rol-
igt tempo, hvor børn fra 8 år sagtens 
kan være med, hvis de kan tallene. En 
voksen over 18 år er velkommen til at 
sidde med mindre børn og hjælpe.

Rom og salsa
Fredag den 14. marts kl. 18.00 - 22.30 
Holte Vinlager vil komme og holde en 
smagning med de forskellige typer af 
caribisk rom . Forvent fedme og sødme 
og en eksotisk  smagsoplevelse i den 
spændende verden af rom.
Efter romsmagningen er det tid til 
salsa. Cecilia Damgaard og Eduardo 
Muñoz er salsadansere med ca. 10 år 
erfaring. De har danset i Danmark og 
fl ere europæiske lande. 
Der er fl ere stilarter indenfor salsa. 
Deres dansestil er ”New York”. Cecilia 
og Eduardo vil give 1 times introduk-
tion til salsa. Og så er det tid til at få 
noget at spise. Menuen består af ”Ar-
roz con pollo” (Ris med kylling).
Café 13 har til dagen lavet et specielt 
dinkskort med drikke, hvor hovedbe-
standdelen er rom.

Pris for hele arrangementet er 150 kr.

Tilmelding senest tirsdag den 11. 
marts. Der er lagt op til en festlig af-
ten.

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE

Café 13 i marts
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Lørdagscafe og loppemar-
ked i Rheumhus

Lørdag den 1. marts
Kom til hyggeligt loppemarked med 
mange boder, og med smørrebrød, 
ka� e og kage fra køkkenet. Vi håber, 
at mange beboere kommer forbi for 
at gøre et godt kup og for at hygge sig 
med familie, venner og naboer.

Fredagscafé i Rheumhus

Fredag den 7. marts. Kl. 18.00
Rheumhus inviterer til Fredagscafé, 
hvor der er mulighed for at udfordre 
naboen eller konen i bordfodbold, 
whist, ludo, skak eller casino.  Menu-
en denne aften består af stegt fl æsk 
med kartofl er og persillesauce samt 
kage og ka� e.
Tilmelding til spisningen på 
tlf. 43 54 11 38

Pris: 65 kr.

Rheumhus i marts

NYT FRA AKTIVITETSHUSENE
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Café Perlen i marts

Café Perlen funkler påny 
Efter en større renovering, er Café Per-
len nu klar til at byde velkommen i de 
fl otte ny-istandsatte lokaler. Stem-
ningen er hyggelig og imødekom-
mende, så det er bare om at komme 
forbi til en kop ka� e, eller et måltid 
mad i de nye, skønne omgivelser. 



Af Nanna Marie Lyngman

Fotos: Kim Olsen

Nete Krøll skriver for at leve og lever 
for at skrive. Hun er vokset op i Brønd-
by Strand, hvor hun også bor i dag, og 
området er en stor inspirationskilde 
for hende, når hun laver sine digte og 
noveller.

Socialt engagement som drivkraft
For 45 år siden, da Nete Krøll var 1 år 
gammel, flyttede hendes forældre til 
Bjerrelund. Her voksede hun op sam-
men med sine to søskende i et trygt 
hjem, som var præget af et stort so-
cialt engagement. ”Min mor var me-
get socialt engageret. Hun var blandt 
andet medlem af socialdemokratiet 
og deltog aktivt i skolebestyrelsen”, 
fortæller Nete og forklarer, at mo-
derens interesse for samfundet har 
smittet af på hende og går igen i de 
noveller, hun skriver. 
”Jeg skriver socialrealistiske noveller 
og henter inspiration fra mine omgi-
velser”, forklarer Nete, som ofte fal-

Digteren fra Brøndby Strand

der i snak med tilfældige folk på sin 
vej. ”Alle mennesker ligger inde med 
spændende fortællinger, som kan 
give liv til en novelle”, siger Nete og 
understreger, at hun ikke kopierer de 
historier hun får fortalt direkte, men 
bruger dem som inspiration til perso-
nerne og handlingen. Hendes fantasi 
klarer resten. 

En ekstra dimension i livet
Nete Krøll henter også inspiration til 
skrivningen fra sine gåture ved stran-
den. ”Jeg holder meget af at mærke 
vinden i håret og høre bølgernes 
brusen. Nogle gange sidder jeg også 
bare og kigger ud over havet fra min 
lejlighed på 3. sal i Hallingparken. Så 
tænder jeg stearinlys og nyder synet 
af mine nyindkøbte blomster i vindu-
eskarmen – og så kommer ordene til 
mig”, forklarer Nete, der oplever en 
ekstra dimension i livet og en følelse 
af nærvær, når hun skriver – en fø-

lelse hun håber at give videre til sine 
læsere. 

Ydmyg og målrettet
Drømmen er at leve af at skrive, og det 
sidste halve år har ført Nete Krøll nær-
mere dette mål. I efteråret fik Nete 
Krøll udgivet sin novelle ”Frederikke” 
i antologien Vintage 13, i fornemt sel-
skab med blandt andre forfatteren 
Benny Andersen. Og foråret bliver li-
geledes spændende og udviklende, 
da hun har fået bevilliget et ophold 
på forfatterrefugiet Hald Hovedgaard 
i Viborg, og fire af hendes digte bliver 
trykt i North Art Magazine. 

Og uanset hvad fremtiden bringer, er 
der ingen tvivl om, at Nete Krøll har 
fundet sin rette hylde: ”Jeg har ikke en 
forhåbning om at blive nogen Benny 
Andersen, men jeg føler, at jeg ånder 
i det at skrive. Det er en del af den, jeg 
er som menneske”.
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Af Nanna Marie Lyngman

Illustrationer: fra konkurrenceprogrammet, udar-
bejdet af SBS rådgivning A/S

Otte anerkendte arkitektfi rmaer arbejder 
i øjeblikket på højtryk, for at kunne præ-
sentere hver deres arkitektoniske bud på 
HP4-renoveringen. De er alle med i den 
idékonkurrence, som er udskrevet af de 
fi re boligselskaber renoveringen omfat-
ter.

Visionerne og fokusområderne
Vinderforslaget skal danne grundlag for 
en overordnet plan for hele bebyggelsen, 
og arkitektfi rmaerne har overordnet set 
fået følgende retningslinjer at arbejde ud 
fra: 

Idekonkurrencen til danmarkshistoriens 
største renovering er i gang

Tidsplan for idékonkurrencen: 
Konkurrencen udskrives:
Den 20. januar 2014

Besigtigelse af området:
Den 27. januar 2014

Afl evering af forslag i fase 1:
Den 24. Februar 2014 

Bedømmelse og afgørelse af fase 1:
Den 24. marts 2014

Udstilling af forslag i fase 1:
Uge 14-18

Afl evering af forslag i fase 2:
Den 5. maj 2014

O� entliggørelse af vinder
Den 2. Juni 2014

Udstilling af forslag samt fernisering:
Uge 24-27

Konkurrenceprogram
den 20. januar 2014

BRØNDBY STRAND  
PARKERNE

Engagement i lokalmiljøet
I slutningen af januar var de otte arkitekt-
fi rmaer på en guidet tur i Brøndby Strand, 
så de kunne danne sig et ordentligt ind-
tryk af området. ”De var alle meget enga-
gerede og stillede mange spørgsmål, som 
gik primært på de bløde værdier i området 
og baggrunden for visionerne”, fortæller 

Martin Kjølby, som er projektleder i fi rmaet 
SBS Rådgivning A/S, der fungerer som byg-
herrerådgiver for arkitektkonkurrencen.

Konkurrence i to faser
Idé-konkurrencen er inddelt i to faser. I den 
første fase skal de deltagende arkitektfi rma-
er komme med ideer til en overordnet dispo-
sitionsplan for renoveringen samt principper 
for de 6 fokusområder (se illustration). Dom-
merkomitéen, som består af en repræsen-
tant fra hver af de fi re boligselskaber samt 
borgmesteren og tre fagdommere, udvælger 
herefter de fi re forslag, der går videre til kon-
kurrencens anden fase. I denne fase skal ar-
kitekterne uddybe, detaljere og videreudvikle 
deres idéer, hvorefter dommerkomitéen ud-
peger den endelige vinder. 
Bedømmelsen af de otte forslag fra fase 1 
foregår i perioden 25. februar til 23. marts, og 
den 24. marts o� entliggøres det hvilke fi re 
teams, der går videre til fase 2. 
Martin Kjølby har meget høje forventninger 
til arkitekternes bud på første fase af idékon-
kurrencen.  ”Jeg kan mærke, at arkitektfi rma-
erne arbejder meget hårdt. Og det bliver rigtig 
spændende at se resultaterne, for det vil give 
den første pejling på fremtidens arkitektur i 
Brøndby Strand”.
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BRØNDEN

Tigertræning er en legekoncert med 
bandet Tiger Twang, der spiller egne 
sange.
Til hver sang er der en leg, blandt 
andet fangelege, fægtelege, vimpel-
dans og meget mere.
Alle børn, der har lyst til at blive an-

sigtsmalet som en tiger er velkomne 
til det - og alle der deltager, får et ti-
gerkort med hjem bagefter.
Aldersgruppe 3-6 årige.
Gratis billetter kan fås på www.
brondby.dk/billetexpressen i Brønden, 
Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek.

Kom til Tigertræning/
legekoncert
Lørdag den 1. marts kl. 10 

Familieforestillingen 
Karius og Baktus
Lørdag den 29. marts kl. 11 og kl. 13
Kom og se Pelle Koppels fi nurlige op-
sætning af Thorbjørn Egners klassiker 
om Karius og Baktus. De to tandtrolde 
elsker slik og søde sager og hygger sig i 
munden på drengen Jens.
Børst tænderne godt og kom og oplev 
en fremragende teaterforestilling.
Aldersgruppe: fra 4 år og opefter.
Bemærk at der er to forestillinger!
Gratis billetter kan fås på www.brond-
by.dk/billetexpressen i Brønden, Kilden 
og på Brøndbyvester Bibliotek.

Pigeworkshop med 
scenograf Sigrid Bennike
Fredag den 14. marts kl. 13-16 
– gratis adgang
Kom og lav pynt til dig selv og derhjemme.
Med silkebånd, fi lt, perler osv. kan du 
lave hårpynt, brocher, billedrammer og 
andre fi ne ting. Alle kan være med, så 
kom hvis du har lyst til en rar eftermid-
dag hvor vi skal klippe, sy og hygge os.
Aldersgruppe: 7-14 år.

Familieworkshop: Gækkebreve
Lørdag den 22. marts kl. 14-16
Påske betyder at det er tid til at klippe gækkebreve.
Kom og vær med til at klippe fl otte, sjove eller £ ol-
lede gækkebreve. 
Når vi er færdige, sørger personalet for at sende 
brevene af sted, så din familie og venner aldrig 
gætter, hvem der har sendt dem.
Workshoppen er for børn fra 8 år og deres foræl-
dre og venner. Gratis billetter kan fås på www.
brondby.dk/billetexpressen i Brønden, Kilden og 
på Brøndbyvester Bibliotek.
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STRANDSTUEN

Strikkecafé
Tirsdag den 4. og den 18. marts kl. 16-19 
Vi hygger os med strikketøjet, og hjælper hinan-
den, hvis der er noget vi ikke kan fi nde ud af.
Prisen er 30 kr. inkl. Ka¥ e og kage. Alle er velkomne

Seniorbio Strandstuen/
kulturhuset Brønden
Onsdag den 12. marts kl. 13.30
I kulturhuset Brønden. Gratis. Der kan købes ka¥ e 
& kage fra kl. 13.00 til 15 kr.

Støtteforeningen Strandstuens 
generalforsamling i Strandstuen
Fredag den 14. marts kl. 13

Banko
Onsdag den 26. marts kl. 11
6 plader – 10 spil - 60 kr inkl. 
ka¥ e. Banko Bolle kan be-
stilles for 15 kr.

Ny startet mandegruppe 
i Strandstuen
Den anden onsdag i måneden
Vi fi nder i fællesskab ud af, hvad vi skal lave. Det 
kan være alt fra dart, skibsbyggeri, bowling til en 
køretur ud i det fri! Hvis vi er i Strandstuen mødes 
vi kl. 12.30. Skal vi på tur ud af huset mødes vi i 
Strandstuen kl. 10. 

Tobias Triers med sit band MANIFEST
Fredag den 7. marts kl. 20.00

Tobias har samlet et hold fantastiske musikere omkring sig under 
parolen: Ingen synger alene, ingen digitale instrumenter. 

 "Vi har lavet musikken, så den passer til koncerter. Vi hedder Ma-
nifest, fordi vi spiller op til fest, hvor alle kan være med. Vi er enige, 
vi står sammen og vi vil have musikken tilbage til rødderne. Meget 
musik er i dag blevet så poleret, at den ikke kan spilles live uden 
et hav af maskiner - sådan er det ikke hos os", siger Tobias Trier.  

Inspirationen kommer fra bands som Beatles,  Raveonettes, Cree-
dense Clearwater Revival og Fleetwood Mac.

Billetter til KUN 75 kr. kan købes på www.brondby.dk/billetexpres-
sen, i Brønden, Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek. 

Spis middag i Caféen
Fra kl. 18 byder cafeen på dejlig mørbradgryde med karto¥ elmos 
eller ris for kun 60 kr. 

Billetterne kan købes på www.brondby.dk/billetexpressen i Brøn-
den, Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek. 
Bordbestilling på 2427 4486. 



KLUMME

HVAD ER LIVET UDEN SUPERLATIVER...
det har været mit ”motto” i mange år.

Stædigt har jeg holdt fast ved at sprogets udvikling er lig 
med afvikling. Og det fylder mig med vrede, når min lærdom 
om komma og punktum bliver ændret, blot fordi ingen kan 
finde ud af dem. Ikke engang de fleste skolelærere! 

Jeg er så småt begyndt at revurdere min opfattelse.

Der var udsalg af bøger i biblioteket og Tage Voss – ”Sagde 
doktoren” – fangede mit blik. Den bog købte jeg. Den gamle 
læge har praktiseret i 50 år. Han filosoferer over både frem- 
og tilbageskridt igennem tiden, hvilket er både spændende 
og underholdende.

Men sproget dengang! 

Her kommer et afsnit af forordet i bogen, som Tage Voss 
skrev i 1996, næsten 80 år gammel: ”Denne bog er altså ikke 
en gammel læges erindringer fra en omskiftelig karriere. Det 

er en forelæggelse af et erfarent råstof til læserens dispo-
sition, refereret successivt, som det afslører sig, langsomt 
og sikkert førende frem til den lammende erkendelse, at 
alt, hvad lægen gør og kan, er symptombehandling. Pla-
stren af overfladens skrammer, uden nogensinde at kunne 
nå ondets rod: Det miljø, som producerer menneskets mo-
lest”.
(Og tegnsætningen er i orden, så vidt jeg ved).

Jeg har altid troet, at mit antal brikker at flytte med var 
nogenlunde gennemsnitligt. Men min hjerne har ganske 
enkelt svært ved at rumme Tage Voss i større mængder. 
Dog må jeg tilstå, at jeg ikke engang ved, om mit motto 
overhovedet er et motto. Det er jo faktisk bare et spørgs-
mål til livet i al almindelighed, men det er i hvert fald mig 
selv, der har fundet på det.

Jeg er glad for, at også sproget er foranderligt- trods alt.
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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 ka� 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
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet begynder kl. 13. 

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske Smertepa-
tienter - Lokalafdelingen i Rheum-
hus. 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
Sidste torsdag i måneden 
kl. 19.30-21-30.

Folkedans
Hver mandag i ulige uger.

Loppemarked 
Første lørdag i måneden kl. 10-14. 
Køb af stadeplads i caféen.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Onsdag, fredag & søndag kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

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 og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Ka� e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

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 kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag 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, ka� e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbu� et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Der kan bestilles 
mix-salat i baren.

Banko: Den 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 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

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 75 kr./børn 37 kr.
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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.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Send et tip om tid, sted og arrangement senest den 15. 
i måneden kl. 12. ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden 
har deadline den 8. i måneden. Bladet uddeles senest 
den sidste søndag i måneden. Vi tager forbehold for 
fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

Kom til Tigertræning/legekoncert
Lørdag den 1. marts kl. 10
Tigertræning med bandet Tiger Twang 
Sted: Brønden

Lørdagscafe og  
loppemarked i Rheumhus
Lørdag den 1. marts 
Sted: Rheumhus

Penselstrøget holder  
generalforsamling
Mandag den 3. marts kl. 17.30
Sted: Kisumparken 110 stuen th.

Store pandekagedag
Tirsdag den 4. marts kl. 17 – 19
Sted:  Café 13

Strikkecafé
Tirsdag den 4. marts kl. 16-19 
Vi hygger os med strikketøjet
Sted: Strandstuen

Fredagscafé
Fredag den 7. marts Kl. 18
Sted: Rheumhus

Tobias Triers med sit band MANIFEST
Fredag den 7. marts kl. 20
Oplev en aften med smittende fest-energi
Mulighed for spisning i Caféen fra kl. 18 
Sted: Brønden

Børnebanko
Søndag den 9. marts kl. 11 – 13
Sted: Café 13

Brunch
Søndag den 9. marts kl 10 – 13
Sted: Café 13

Seniorbio 
Onsdag den 12. marts kl. 13.30
Arr.: Strandstuen
Sted: Brønden

Generalforsamling i Strandstuen
Fredag den 14. marts kl. 13
Sted: Strandstuen

Rom og salsa
Fredag den 14. marts kl. 18 – 22.30
Sted: Café 13

Pigeworkshop med  
scenograf Sigrid Bennike
Fredag den 14. marts kl. 13 - 16
Kom og lav pynt til dig selv og derhjemme.
Sted: Brønden

Loppemarked i  
Brøndby Strand Badmintonklub
Søndag den 16. marts kl. 10 - 15
Sted: Langbjerghallen

Strikkecafé
Tirsdag den 18. marts kl. 16-19
Vi hygger os med strikketøjet
Sted: Strandstuen

Næste rygestopkursus i Brøndby
Tirsdag den 18. marts kl. 16.30-19 
Nye rygestopkurser
Sted: Kulturhuset Kilden

Banko
Tirsdag den 18. marts kl. 19.30
Sted: Café 13

Familieworkshop: Gækkebreve
Lørdag den 22. marts kl. 14 - 16
Kom og klip gækkebreve. 
Sted: Brønden

Banko
Onsdag den 26. marts kl. 11
Sted: Strandstuen

Familieforestillingen Karius og Baktus
Lørdag den 29. marts kl. 11 og kl. 13
klassikeren om Karius og Baktus. 
Sted: Brønden

Tag på kunstmuseet ARKEN  
med Børnenes Rejsebureau
Lørdag den 29. marts
Mere info: se opslag i opgangene

Ny startet en mandegruppe  
i Strandstuen
Den anden onsdag i måneden 
Hvis vi er i Strandstuen mødes vi kl. 12.30 
Skal vi på tur ud af huset mødes vi i 
Strandstuen kl. 10.00. 
Sted: Strandstuen
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