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Street GAME 
Brøndby Strand
Glæd dig til en dag med 
masser af gadeidræt 

En søndag på 
Dyregården Søholt
Her er loppeboder, bål, 
snobrød og masser af dyr

Vi fejrer Sankt Hans 
Spis lækker Sankt Hans 
menu i Café 13

Ta’ med på jordbærtur
Vi tager ud og plukker 
jordbær



www.brøndbystrand.dk

Tur til 
Bonbonland

Lørdag 3. september

Børnelopper
Dyregården Søholt

Søndag 26. juni kl. 12-15 Street GAME
Onsdag 8. juni fra kl.15.30

Det er tid til 
KulturWeekend 

Tag med på jordbærpluk
Børnenes Rejsebureau: Lørdag 25. juni kl. 10-14

Lundens 
loppemarked
Daruplund og Resenlund inviterer 
til loppemarked. Alle er velkomne.

 18. juni kl. 11–15

For 21. gang i træk er du og 
din familie inviteret til kulturel 
byfest  i Esplanadeparken, der i 
år foregår fra den 3. - 5. juni. For 
nu er det igen tid til børneleg, 
gymnastik, hop og lopper. Tid til 
musik, mad og snak med venner, 
bekendte, naboer og genboer.  
Det er tid til KulturWeekend 
2016!

”Vi glæder os til at se alle Brøndby 
Strands mange ansigter til Kultur-

Weekend i Esplanadeparken. For 
KulturWeekenden er årets anled-
ning til, at vi rigtigt kan mødes som 
bydel, få snakket sammen på kryds 
og tværs og opleve vores mangfol-
dighed og kulturelle overflod på alle 
fronter”, siger Hugo Thuge, der er 
talsmand for Brøndby Strands 
boligafdelinger, som er hoved-
sponsor for KulturWeekenden 

KulturWeekend-arrangørerne 
er klar med et aktivitetsmættet 

program, hvor bydelen selv står 
for meget af underholdningen, når 
foreninger og klubber optræder og 
viser, hvad de kan eller arbejder 
for. Du kan også opleve indslag 
udefra med bl.a. Doktor Gys fra 
DR Ultra og musik ved Middle East 
Peace Orchestra og en hel masse 
mere. Se hele programmet på 
brøndbystrand.dk 

Vi ses på KulturWeekend 2016!

Jordbærsæsonen er over os. Så ta’ 
med på bustur til Vejborggård, hvor 
du kan plukke dine egne jordbær. 
Du kan også plukke ærter og grave 
kartofler op. Turen er for børn i de 
ni boligafdelinger og deres forældre 
eller bedsteforældre. Vi tager afsted 
kl. 10 fra Tranumparken 3.

Tilmelding og betaling senest den 
15. juni på NetværksKontoret. Turen 
koster 10 kr. for børn og 15 kr. for 
voksne. Du betaler selv for det, du 
har plukket på gården. Der er et 
begrænset antal pladser på turen, 
og tildeling af pladser sker efter 
først-til-mølle-princippet.

Tag med på heldagstur til Bon-
bonland. Turen er for børn i en 
af de ni boligafdelinger og deres 
forældre eller bedsteforældre. 
Se mere på brøndbystrand.dk

Kom til loppemarked og bålhygge for 
børn og voksne. Hvis dine børn øns-
ker en plads på loppemarkedet, skal 
de kontakte Dyregården 43 28 62 68. 
Dyregården har gedekid, kyllinger og 
mange andre dyr, der kan klappes og 
aes. Der sælges kaffe, te og kage, og 
Børnenes Rejsebureau står for bål 
og snobrød. 

Der bliver fest under åben himmel, 
når Street GAME rammer parker-
ingspladsen ved Brøndby Strand 
Centrum med street basket, gade-
fodbold, street dance, street art og 
non-stop dj for områdets børn og 
unge. Det er gratis at være med.  

HUSK!
Tryghedsundersøgelsen

De ni boligafdelinger 
gennemfører for tiden en 

stor tryghedsundersøgelse. 
Husk at deltage. Din mening 

er vigtig. Se mere på: 
brøndbystrand.dk



CAFÉ 13
Kisumparken 2 
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

www.brøndbystrand.dk

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

RHEUMHUS

Buffet i børnehøjde
Torsdag den 2. juni kl. 17–19 
Husk vores børnevenlige buffet, der kører den første 
torsdag i måneden.

Brunch 
Søndag den 12. juni kl. 10–13
Kom til lækker søndagsbrunch. 

Sankt Hans 
Torsdag den 23. juni kl.18 – 21.30
Café 13 fejrer Sankt Hans med herlig aftenmenu. 
Bespisningen slutter i god tid, så alle kan nå at komme 
ned på stranden og se alle bålene. 
Menuen består af en forret med varmrøget laks, 
krydderurtecreme samt hjemmebagt flutes og smør. 
Til hovedret kan du vælge mellem bøffer af oksemør-
brad på grill eller alverdens pølser på grill. Tilbehøret 
består af kartoffelsalater, grønne salater, pastasalater 
og specialiteter fra den store verden. Desserten er en 
is-symfoni med friske jordbær. 
Menuen koster 175 kr. for voksne. Husk at købe jeres 
billetter senest den 21. juni.

Sommerfest
Fredag den 1. juli kl. 18–22.30
Café 13 afslutter sæsonen med en rigtig sommerfest. 
Det bliver med grill og musik og masser af dejlig mad. 
På grillen er der spareribs, hele oksefileter, forskellige 
lækre og spændende medister-og grillpølser.
Vi laver en masse skønt tilbehør, så du selv kan vælge 
lige det, du har lyst til. Til dessert serverer vi en super 
frisk solbærsorbet med melon.
Hele aftenen koster 145 kr. og børn 75 kr. 
Husk at købe billetter senest fredag den 24. juni kl.12 
efter først til mølle-princippet.

Lukkedage
Vi har lukket hele dagen fredag den 3. juni. 
Torsdag den 30. juni er der lukket for aftenspisning.

Vi lukker for sommeren
Vi holder sommerlukket fra den 2. juli til den 9. august. 
Personalet ønsker alle en rigtig god sommer og på 
glædeligt gensyn i august.

Klar igen med aftenbuffet
Så er vi klar igen med både frokost og aftenspisning. Vi 
har buffet mandag og onsdag aften fra kl. 17 – 19 og 
tirsdag og torsdag fra kl. 11 – 13. Her er et lille udvalg 
af retter, og vi skifter løbende ud i udvalget afhængigt 
af sæsonen. Prisen er 35 kr. for aftenbuffeten og 30 kr. 
for frokostbuffeten. Kom, og spis med. 

Sommerferie
Vi lukker ned for sommeren fra den 27. juni, hvor der 
skal ryddes op. 
På gensyn den 2. august. 

Sankt Hans aften 
Lørdag den 25. juni kl. 18 – 24
Rheumpark fejrer Sankt Hans i weekenden lørdag den 
25. juni, så alle kan være med.
Det foregår på festpladsen, hvor der er salg fra 
pølsevognen og øl og vand fra sodavandsboden.

Knipleholdet
Lørdag den 21. maj kl. 10
Rheumhus inviterer beboere, deres familier, venner og 
naboer til en lækker og farverig brunch. Husk at melde 
jer til i caféen eller på tlf. 43 54 11 38.

Knipleholdet
Alle mandage kl. 12

Foreningen af kroniske smertepatienter
Foreningen holder ferie i juni og juli. Der startes op igen 
til august om tirsdagen.

Sommerferien står for døren
Rheumhus holder sommerferie fra den 29. juni til den 
4.august. 
Vi ønsker derfor alle vores beboere og kunder en dejlig 
sommer. 

CAFÉ PERLEN
Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90
Mail: cafeperlen@yahoo.dk



www.brøndbystrand.dk

EN NY HELHEDSPLAN 
ER PÅ VEJ

I starten af maj fik Brøndby Strands 
almene afdelinger en rigtig god 
besked fra Landsbyggefonden. 
Meldingen var, at Brøndby Strand 
får 14 mio. kr. til et nyt 4-årigt bo-
ligsocialt projekt.

I løbet af 2015 arbejdede De 9-partner-
skabet og Brøndby Kommune intensivt 
med en ansøgning om et nyt boligsocialt 
projekt støttet af Landsbyggefonden. 
Der blev taget mange snakke om, hvad 
der var vigtigt i en ny periode. Det var 
fx oppe at vende, hvordan den opsøg-
ende børne- og ungeindsats skal være 
organiseret, og hvordan man kan hjælpe 
forældre, der har behov for støtte og råd 
i forhold til at opdrage deres børn.

Undervejs i processen blev parterne 
enige om at søge midler hos Landsbyg-
gefonden inden for tre indsatsområder, 
der særligt er i fokus, når fondens penge 
skal fordeles. Det handler om ’Tryghed 
og trivsel’, hvor der fx er søgt penge 
til at skabe tryghed og trivsel via flere 
fælles beboeraktiviteter, bedre kom-
munikation og beboerinddragelse. Inden 
for indsatsområdet ’Forebyggelse og 
forældreansvar’ er der bl.a. søgt penge til 
individuel forældrerådgivning. Og når det 
gælder indsatsområdet ’Uddannelse og 
beskæftigelse’ er der ønsker om fortsat 
at kunne arbejde med at etablere fritids- 
og lommepengejob for områdets unge. 

Det ligger endnu ikke fast, hvordan de 

14 mio. kr. skal fordeles i forhold til de 
tre indsatsområder. Det er noget, De 
9-partnerskabet og Brøndby Kommune 
sammen skal prioritere og tage stilling 
til. For der er helt sikkert ikke penge til 
alle idéer og forslag. I sidste ende kom-
mer det også an på en forhandling med 
Landsbyggefonden.

Som beboer kan du også deltage i 
processen om en ny boligsocial helheds-
plan. På dette års KulturWeekend er 
Netværkskontoret, der koordinerer 
arbejdet med helhedsplanen, også at 
finde på pladsen. Ta’ en snak med dem 
og kom med dine input til, hvilke sociale 
tiltag, der er vigtige for dig i Brøndby 
Strand.  

Boligsocial 
helhedsplan

En boligsocial helhedsplan er 
en midlertidig (typisk 4-årig)
 indsats, hvor der arbejdes 
med forebyggelse og social 
udvikling i udsatte almene 

boligområder.

Lands-
byggefonden

Landsbyggefonden er en 
selv-ejende institution, der 

er stiftet af almene bolig
organisationer. Formålet 
med fonden er at støtte 

og udvikle alment 
boligbyggeri.


