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PCB’en er for dyr at fjerne

Sælg ud på KW ’17
Køb din loppebod nu

Ny terrasse i
Café Perlen

Vi elsker
Brøndby
Strand

Kom til kvindeaften
i Café 13
Vi danser kun for os selv

www.brøndbystrand.dk
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Vi indvier vores nye terrasse

En flyer fra Danskernes Parti med
en enkeltbillet til Langtbortistan fik i
februar bægeret til at flyde over hos
Brøndby Strand-beboeren Said Mo
El Idrissi. I løbet af blot fire dage fik
han stablet en moddemonstration på
benene, der skulle vise hele Danmark,
at Brøndby Strand er et godt sted at
bo for alle.
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De kan selv
gøre meget
ude fra skal omtale os dårligt. Vi
bliver brugt som et dårligt eksempel.
Vi bor her sammen mange forskellige mennesker og lever fint side om
side. Vi kommer hinanden ved som i
enhver anden lille landsby.”

Said forklarer om sit engagement og
ønske om at gøre noget: ”Jeg tænkte,
hvis jeg ikke gør noget, er der ingen
andre, der gør noget. Som borger
må du selv gøre noget. Normalt ville
jeg være ligeglad med den slags
dumheder. Men den situation, at
min datter kunne have åbnet vores
postkasse og havde læst flyeren,
dét havde jeg det skidt med. Derfor
måtte jeg reagere.”

Med harmen og frustrationen i baghovedet kastede Said sig over tasterne tirsdag nat den 14. februar og
oprettede demonstrationen ”Vi elsker
Brøndby Strand” som en begivenhed
på Facebook. Og så gik det ellers slag
i slag. Hurtigt var der mange, der
tilkendegav, at de gerne ville deltage i
demonstrationen. Og næsten lige så
hurtigt var borgmester Kent Magelund, sanger Isam B, imam Naveed
Baig, kunstner Salim Assi og flere
andre med på ideen om sammen at
vise afstand til flyerens budskab.

Omverdenens evige fordomme og
negative omtale af Brøndby Strand
havde Said også fået nok af. ”Ingen

Til demonstrationen deltog ca. 300
Brøndby Strand-beboere. Sammen
bakkede de op om bl.a. borgmester

Kent Magelund og hans budskab: ”I
Brøndby har danskerne mange farver,
mange religioner og familier med
rødder i mange lande, men vi elsker
Danmark, og vi vil ikke finde os i, at
Folketingets flertal frarøver nogle af
os retten til at være danskere.”
Når Said ser tilbage på de fire hektiske dage er det med tilfredshed.
”Jeg synes demonstrationen gik fantastisk godt, for vi fik vist bydelen fra
sin positive side. Jeg har fået meget
positiv respons fra mange forskellige kanter. Nu skal vi blive ved med
at være at være synlige både for det
gode og for det dårlige. Dette er bare
starten”, siger en glad og optimistisk
Said, der er stadig er lidt forundret og
næsten rundtosset over, hvor meget
man som almindelig borger egentlig
selv kan gøre på blot fire dage.

Få en loppebod

Sælg ud af dine gamle ting på Kulturweekend 2017
Fredag den 9. juni til søndag den 11. juni.

Igen i år er der salg fra loppeboder på
Kulturweekend, så hvis du har samlet en
masse gamle brugte ting sammen, som
andre kunne have glæde af, har du mulighed for at sælge dem på Kulturweekend
2017.
Det koster 400 kr. for en bod alle tre dage.
Derudover skal du betale et depositum på
50 kr., som du får igen, når boden er afle-

veret, og der er ryddet op omkring den.
Antallet af loppeboder er begrænset, og
booking sker derfor efter først til mølleprincippet.
Book din bod hos Det Boligsociale Sekretariat, e-mail: bbm@bo-vest.dk eller på
tlf.: 43 54 22 75. Betalingen foregår i uge
17 fra den 24. april til den 28. april i Det
Boligsociale Sekretariat, Kisumparken 2.

CAFÉ 13

CAFÉ PERLEN

Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Hallingparken 5		
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Klubdag med lunch

Buffet

Søndag den 2. april kl. 12 – 15
Mød Trivsel og motion, Dartklubben, Fiskeklubben,
Fotoklubben, Penselstrøget og Bankoklubben, når
klubberne i T13 holder åben klubdag.
Her kan du som beboer snuse til aktiviteterne i
boligafdelingens klubber.

Spis din påskefrokost her
Fredag den 7. april kl. 18 – 22
Vi fejrer påsken og byder på en lækker forårsbuffet
med bl.a.: Sild med velsmagende salater, diverse
variationer med laks, forårslam, kylling og meget
andet. Frokosten afsluttes med kaffe/ te og en
spændende påskekage. Pris 125 kr. pr. person.
Tilmelding senest den 4. april. Husk, din tilmelding
er først gældende, når du har betalt.

Spisning og banko
Tirsdag den 18. april kl. 17 – 19
Menuen består af tunmousse til forret og boller i
karry med løse ris til hovedret.
Kl. 19.30 er der banko!

Kvindeaften med dans
Fredag den 21. april kl. 18.30 – 21.30
Vi ruller persiennerne ned og danser for os selv. Du må
gerne tage din egen musik med. Prisen er 20 kr. for
voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding senest
torsdag den 20. april. Børn under 12 år er velkomne
til at komme med.

Vi åbner terrassen
Fredag den 28. april kl. 18 – 22
Vi hiver parasoller og havemøbler ud på terrassen
og fejrer, at vi går mod lysere tider. Vi serverer
grillbuffet med forskelligt tilbehør og sørger for et
musikalsk indslag. Prisen for arrangementet er kun
148 kr. pr. person. Sidste tilmelding er den 25. april.
Husk først til mølle-princippet gælder, og tilmeldingen
er først gyldig ved betaling.

Lukket i Café 13
Torsdag den 6. april
Fra mandag den 10. april til og med mandag den
17. april holder caféen påskeferie.
Torsdag den 27. april

Pause i udgivelsen
Din 2660 Kalender udkommer ikke i
maj, juni, juli og august 2017.

Information om arrangementer og menuer vil
være at finde på www.brondbystrand.dk

Mandag og onsdag aften kl. 17 – 19
Tirsdag og torsdag kl. 11 – 13
Her er et lille udvalg af retter, og vi skifter løbende ud
i udvalget afhængigt af sæsonen. Prisen er 45 kr. for
aftenbuffeten og 35 kr. for frokostbuffeten.
Mandag og onsdag er der smørrebrød kl. 11 - 13.
Kom, og spis med.

Spis din påskefrokost her

Torsdag den 6. april kl. 11 - 13
Vi laver påskebuffet, den koster 45 kr.

Terrasseindvielse

Onsdag den 19. april kl. 18
Vi serverer pølser med brød og lidt at drikke
Der er lukket for aftenbuffeten denne dag

Lukket i Café Perlen
Vi holder påskelukket fra den 10. – 17. april.

RHEUMHUS
Albjergparken 4
Tlf.: 43 54 11 38
Mail: rheumhus@brnet.dk

Lørdagscafé med loppeboder og
smørrebrød
Lørdag den 1. april kl. 10 – 14
Oplev fine boder med både nye og brugte ting til store
og små. I caféen sælger vi smørrebrød med bl.a. sild,
ribbensteg og fiskefilet samt varme og kolde drikke.

Brunch
Lørdag d. 22. april kl. 10
Vi serverer brunch med mange lækre og smagfulde
retter. Her er alt det traditionelle og hjemmebagt brød,
fisk, røget laks og frugt. Husk at tilmelde jer.

Dans folkedans til levende musik
Mandag i uge 15 og uge 17 kl. 19.30
Kom og dans folkedans til levende musik og syng
med, når vi i pausen synger herlige viser. Her er altid
strålende godt humør.

Priser i Rheumhus
Børn under 3 år spiser gratis. Børn under 12 år spiser
for 21 kr. Der er både store og små portioner til
voksne til henholdsvis 42 og 27 kr. Desserten betales
for sig. En skål salat til maden koster 10 kr., hvis den
købes som et hovedmåltid koster den 27 kr.

Lukket i påsken

Der er lukket i caféen i påskedagene.

NEDRIVNING
AF HØJHUSE
I BRØNDBY
STRAND
”JEG KOMMER
TIL AT SAVNE
MINE NABOER”
Gurli Hansen lægger nakken tilbage
og peger op på højhuset: ”Ja, jeg bor jo
deroppe på 12. sal, og det er jeg rigtig glad
for. Selvfølgelig er det meget vedmodigt,
hvis højhuset skal rives ned, men jeg kan
heller ikke være med til at forsvare, at det
skal blive stående, hvis huset ikke kan renoveres, så det kan holde længere end 20 år”.
Gurli Hansen var en af de højhusbeboere, der onsdag d. 15. marts modtog
et brev i postkassen, hvor der stod, at
styregruppen for HP4-projektet på sit
møde d. 10 marts, var kommet frem
til en anbefaling om, at de fem PCBforurenede højhuse skal rives ned. Alle
beboere i Brøndby Strand Parkerne fik i
løbet af onsdagen besked om styregruppens anbefaling. Det kom selvfølgelig
bag på beboerne, at styregruppen nu
anbefaler en nedrivning, men som Gurli
også siger: ”Jeg er allermest ked af, hvis
jeg skal miste mine gode naboer og min
udsigt, så jeg håber da på, at jeg kan blive
genhuset i et af de andre højhuse – og
at beboerne der, er lige så søde og hjælpsomme som her i Tranumparken 2.”
Selvom det kom som noget af et chok
for Gurli, at hendes højhus med alt
sandsynlighed skal rives ned, var hun

klar over, at en renovering af højhusene
ville være både dyr, tidskrævende
og besværlig. De fire boligselskaber i
Brøndby Strand Parkerne har igennem
længere tid forsøgt at finde en løsning
til at fjerne miljøgiften PCB fra fem af de
ikoniske højhuse. Det er desværre ikke
lykkedes at finde en metode til at fjerne
PCB’en, som både er teknisk holdbar og
økonomisk forsvarlig. Derfor har styregruppen for de fire boligselskaber i
fællesskab besluttet at indstille, at de
fem PCB-forurenede højhuse rives ned.
Styregruppens anbefaling
Baggrunden for, at styregruppen er
kommet frem til at anbefale en nedrivning er, at rådgiverne på projektet har
regnet på, hvad det vil koste at renovere
højhusene og sammenholdt det med,
hvor lang tid man kan være sikker på,
at forseglingen af PCB’en holder. De er
kommet frem til, at selv den allermest
skrabede renovering vil blive så dyr, at
det ikke vil være muligt at opnå den
nødvendige støtte fra Landsbyggefonden. Det hænger blandt andet
sammen med, at der ikke er garanti for,
at forseglingen vil holde i mere end 20
år. Hvis afdelingerne alligevel beslutter
at renovere bygningerne, vil det derfor

medføre en meget stor huslejestigning
og en risiko for, at husene igen skal ren
overes efter 20 år.
For Hugo Thuge, der er talsmand for
De 9-partnerskabet, er holdningen
også helt klar: ”Jeg mener ikke, at vi kan
byde hverken nuværende eller fremtidige
beboerne i Brøndby Strand en så kortsigtet
og dyr løsning, som renoveringen af de fem
højhuse ville være. Jeg er helt sikker på, at
det ikke er en beslutning, som styregruppen
er kommet nemt til, men jeg er også helt
overbevist om, at det er den mest ansvarlige løsning”.
Åben spørgetid
Samme aften som brevet kom ud til
beboerne blev der holdt åbent for
spørgsmål i Rheumhus. Her kom ca. 50
beboerne ned og hørte mere om baggrunden og stillede spørgsmål. Dagen
efter gentog det åbne spørgehjørne sig i
Café 13, hvor ca. 25 højhusbeboere kom
ned og stillede spørgsmål. Næste skridt
i processen er, at der vil blive indkaldt til
afdelingsvise møder inden sommerferien. Til den tid kan rådgiverne forhåbentlig sige mere om proces, tidsplan og
økonomi.

www.brøndbystrand.dk

