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Ny ambitiøs helhedsplan 
med fokus på uddannelse
Den 8. februar godkendte kom-
munalbestyrelsen i Brøndby Kom-
mune en ny 4-årige boligsocial 
helhedsplan for Brøndby Strand. 
Helhedsplanen vil sætte målrettet 
ind i forhold til at øge uddannelses-
niveauet og beskæftigelsesgraden 
i området og fortsat understøtte 
arbejdet med at skabe en attraktiv 
og levende bydel.
Borgmester i Brøndby Kommune 
Kent Magelunde udtaler om helheds-
planen: - Jeg er meget glad for, at vi 
nu kan tage hul på de ambitiøse mål, 
der er sat i den boligsociale helheds-
plan for Brøndby Strand. Med den nye 
helhedsplan kan vi – i samarbejde med 
beboere og boligorganisationer – vi-
dereføre det lange seje træk med at 
gøre boligområdet endnu bedre. Planen 
spiller ikke mindst rigtig godt sammen 
med den byudvikling, vi er ved at plan-
lægge i området.
Den boligsociale helhedsplan i Brønd-
by Strand er et partnerskab mellem 
Brøndby Kommune og områdets fem 
almene boligorganisationer. Visionen 
for helhedsplanen er at understøtte 
boligorganisationernes og kom-
munens arbejde med at skabe en 
tidssvarende og attraktiv bydel, hvor 
den enkelte beboer får mulighed for 
at øge sine livschancer og engagere 
sig i fællesskabet. 
Helt konkret skal der arbejdes med 
tiltag og aktiviteter inden for ud-
dannelse og beskæftigelse, det 
kriminalpræventive område, tryghed 
og trivsel i boligafdelingerne samt 
forebyggelse og forældreansvar. 
Baggrunden for helhedsplanen er, at 
området på en række sociale indika-
torer; uddannelsesniveau, tilknytning 

til arbejdsmarkedet, indkomstniveau 
mv., ligger under Brøndby Kommunes 
gennemsnit. På den baggrund har
Landsbyggefonden vurderet, at 
Brøndby Strand fortsat er berettiget 
til at opnå støtte til et boligsocialt 
projekt, selvom området ikke er på 
regeringens såkaldte ghettoliste og 
aldrig har været det, så længe listen 
er udgivet. 
Jobvejledning i lokalområdet
Et nyt tiltag i helhedsplanen i forhold 
til tidligere helhedsplaner i området 
er fokusset på job- og beskæftigel-
sesvejledning. Til at løfte opgaven 
ansættes en jobvejleder, der skal ar-
bejde med en fremskudt beskæftig-
elsesvejledning rettet mod beboere 
uden for arbejdsmarkedet med ingen 
eller ustabil kontakt til Jobcentret. Det 
kan fx være familiesammenførte og 
ægtefælleforsørgede, der ikke er på 
en offentlig ydelse og derfor ikke er i 
kontakt med kommunen.
Michael Buch Barnes, der er formand 
for Brøndby Boligselskab, glæder sig 
til den nye indsats på beskæftigel-
sesområdet. – Jeg er meget spændt på 
det nye fokus på job og beskæftigelse. 
Ideen med jobvejledning i lokalområdet 
er god. For nogle mennesker er Jobcen-
teret meget langt væk. Med den bolig-
sociale jobvejledning møder vi borgerne 
i deres daglige omgivelser. Vi kommer 
simpelthen tættere på og kan dermed 
bedre vejlede dem. 
Uddannelse er en vigtig brik
Den nye helhedsplan arbejder på 
flere fronter med at bryde den 
negative sociale arv. Udover fokus 
på beskæftigelsesområdet bliver 
uddannelse et vigtigt indsatsområde 
i de kommende 4 år. Der skal fx laves 

2-ugers faglige sommercamps for 
udvalgte elever i 6. og 7. klasse fra 
Brøndby Strand Skole, ligesom der 
skal arbejdes med områdets lektie-
cafétilbud og etableringen af en 
forældreskole.
Dorthe Larsen, der er formand for 
boligorganisationen Tranemosegård, 
glæder sig over samarbejdet med 
Brøndby Strand Skole. - For os som 
boligorganisation bliver det spændende 
at komme i gang med et tæt samar-
bejde med den lokale folkeskole. Vi har 
allerede en god folkeskole i Brøndby 
Strand, men desværre er der stadig for 
mange, der ikke får en ungdomsuddan-
nelse, og det skal vi have gjort noget 
ved. Uddannelse er uden tvivl en meget 
vigtig brik i forhold til at bryde den 
negative sociale arv.  
Et styrket forældreskab
Forældreansvar er et andet indsats-
område, der også støtter op om, at 
børn og unge trives bedre og i sidste 
ende er bedre rustet til at tage en 
uddannelse. Et øget fokus på for-
ældrerollen er noget, borgmester 
Kent Magelund forventer sig meget 
af: - Jeg ser ikke mindst frem til det 
forældresamarbejde, planens indsat-
ser lægger op til, med fx boligsociale 
legestuer for hjemmegående småbørns-
forældre og fædregrupper. Ved at styrke 
forældreskabet kan vi forbedre trivslen 
for de 0-6 årige, og sådan en tidlig og 
ambitiøs indsats er afgørende for at 
skabe varige og positive forandringer.
Det boligsociale projekt løber fra 1. 
marts 2017 til 28. februar 2021. Det 
samlede budget for helhedsplanen er 
på 22 mio. kroner over 4 år. Lands-
byggefonden støtter projektet med 
16 mio. kroner. 

På billedet ses Brøndby 
Kommunes borgmester 
Kent Magelund og fra ven-
stre formand for Brøndby 
Almennyttige Boligselskab 
Ole Frank Larsen, formand 
for Lejerbo Brøndby Poul 
Erik Traulsen, formand 
for Brøndby Boligselskab 
Michael Buch Barnes, for-
mand for Tranemosegård 
Dorthe Larsen samt for-
mand for Postfunktionær-
ernes Andels-boligforening 
Nikolaj Jørgensen.



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

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

RHEUMHUS

Buffet i børnehøjde  
Torsdag den 2. marts kl. 17 – 19
Buffeten er for alle - både børn og voksne. 
Denne første torsdag i måneden vil der være flere 
forskellige ting at vælge imellem. 

Du kan sammensætte din egen middag, og du kan 
gå flere gange, så du får smagt det hele. 

Prisen er 0-3 år: gratis, 3-8 år: 25 kroner, 
8-12 år: 35 kroner, 12 -99 år: 40 kroner

Tøseaften 
Fredag den 3. marts kl. 18.30 – 22
Til Tøseaften kommer Produktionshøjskolens dygtige 
elever og giver manicure og retter bryn. 
Butik Røpstorff fremviser tøj, og en garnbutik kommer 
og sælger garn. Et nyt indslag er healing og natur-
produkter. 

Prisen for denne aften inkl. en let anretning med et 
glas vin el øl/vand er 75 kr. Tilmelding i caféen.

Kirkekor underholder til lunch 
Søndag den 12. marts kl. 12 – 15 
Vi serverer lunch og får også besøg af Brøndby Strand 
Kirkes voksenkor, der bidrager med søndagens 
musikalske indslag. Koret, der er et blandet herre- og 
damekor, har eksisteret i halvandet år under ledelse 
af organist og dirigent Katrine Immerkjær Kristiansen. 
De synger et blandet repertoire; fra ”I Danmark er jeg 
født” til ”You’ll never walk alone”. 

Banko og aftenmenu
Tirsdag den 21. marts kl. 17 – 19 
Hawaii-pizza (skinke og ananas) og forloren hare med 
surt er på aftenmenuen, inden der kl. 19.30 er banko!

Ølsmagning
Fredag den 24. marts kl. 18  
Formand for Danske Øl-entusiaster Kim Danø 
præsenterer 8 forskellige øl. Kim fortæller undervejs 
om øllets historie og ikke mindst dets løgnehisto-
rier og skrøner. Caféen byder på en sandwich, der 
selvfølgelig passer til øl. 

Tilmelding og betaling senest den 17. marts. 
Pris: 150 kr

Store klubdag
Søndag den 2. april kl. 12 – 15 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, når vi inviterer til 
klubdag, hvor alle vores beboerklubber kommer og 
præsenterer deres klub og dens virke. 

I Café 13 kan der også købes frokost.

Perledag 
Onsdag den 8. marts kl. 17 – 19
Vi holder Perledag, hvor vi har en trerettersmenu på 
programmet. Der er også sørget for musikalsk 
underholdning i løbet af aftenen. De tre retter består af 
en forret: Tunmousse med rejer, hovedret: Flanksteak, 
bagt kartoffel og tilbehør og dessert: Citronfromage.
Prisen for Perlemenuen er 45 kr. 

Kom og prøv vores buffet 
Mandag og onsdag aften kl. 17 – 19 
og tirsdag og torsdag kl. 11 – 13
På buffeten er er et lille udvalg af retter. 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.

Lukket i Café Perlen
Onsdag den 22. marts.

Ta’ os på ordet
Onsdag den 1. marts kl. 17.30
Denne aften slippes ordene løs, og alle, der har lyst, 
kan være med i digtningen. Det bliver en spændende 
aften med mulighed for at lytte, nyde og medvirke. 

Lørdagscafé og loppemarked 
Lørdag den 4. marts kl.10-14
Loppemarked med salg af både nye og brugte ting, tøj 
og spændende sager. Der er også lørdagscafé, hvor du 
kan købe ostemadder, sild og smørrebrød, kaffe og te 
samt øl og vand.

Fredagscafé og fællesspisning
Fredag den 24. marts kl. 18
Kom og deltag fællesspisning, når vi holder fredags-
café. Denne aften laver vi en spændende buffet 
bestående af forskellige lækre salater, flæskesteg og 
oksefilet. Buffeten koster 75 kr. 

Fællessang med Brøndby Musikalske 
Venner
Torsdag den 30. marts kl. 19.30
Sidste torsdag i måneden er der fællessang med 
Brøndby Musikalske Venner. Sangtekster udleveres, 
og alle er velkomne til at synge med.

Så er der folkedans 
Vi danser den 13. og den 27. marts kl. 19.30
Det er sjovt, det er motion, og vi danser og synger.

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



www.brøndbystrand.dk

Det Boligsociale Sekretariat
Det Boligsocial Sekretariat koordinerer arbejdet med alle aktiviteterne i projektet 

og åbner for alvor dørene den 1. april, hvor medarbejderne er ansat. 
Sekretariatet får kontorer i Ulsøparken 1 (1. maj), Kisumparken 2 og Albjergparken 4, st. 

Du er velkommen til at kigge indenfor. Der er altid kaffe på kanden.

Brøndby Strand Projektet skal arbejde med:

 AT FÅ FLERE I UDDANNELSE 
OG JOB OG SKABE MERE 

TRYGHED I OMRÅDET. 
Over de næste 4 år sætter projektet mange forskellige 

aktiviteter i gang, der samlet set skal løfte dit boligområde 
og gøre det til et endnu bedre sted at bo. 

Som beboer kan du være med til at forme og udvikle mange 
af aktiviteterne. Det er helt afgørende for, at aktiviteterne bliver 

til noget, og at de får en positiv effekt. For det er dit 
boligområde og dig, der er bedst ved, hvor skoen trykker, 

og hvad der er brug for. 

Kom og vær med, der er brug for dig og 
dit bidrag i Brøndby Strand Projektet.

NY HELHEDSPLAN FOR DIT BOLIGOMRÅDE 

BRØNDBY STRAND 
PROJEKTET

OPGANGS-
AMBASSADØRER

NETVÆRKS-
SKABENDE

AKTIVITETER

BOLIGSOCIAL
BESKÆFTIGELSES-

VEJLEDNING

LOMMEPENGE-
JOB FAGLIGE

SOMMER-
CAMPS

FORÆLDRE-
SKOLE

BOLIGSOCIALE
LEGESTUER

FÆDRE-
PROJEKT
(BABA)

OPSØGENDE
BØRNE- OG

UNGEINDSATS

VELKOMST-
FORLØB 
FOR NYE 
BEBOERE


