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Vi skal ud i gårdene og
møde beboerne

’Ta os på ordet’ i
Rheumhus

En aften med ord på menuen

Halloween-disco
i Café 13

Det bliver virkelig uhyggeligt

Vi er trygge
i Brøndby
Strand

Strikkeklubben
i Café Perlen

Find pindene frem og strik
efteråret i møde

Ny undersøgelse viser, at 7 ud af 10 føler sig trygge i boligområdet

www.brøndbystrand.dk

Vi er trygge i
Brøndby Strand

Tak for
jeres deltagelse
Tak til alle de beboere, der deltog i
undersøgelsen. Takket være jer, har
vi nu en langt større viden om, hvordan
man som beboer oplever trygheden i
Brøndby Strand. Det er en viden, der er
meget værdifuld, når vi fx skal sætte
nye tryghedsskabende tiltag i gang.
Hilsen
De 9-partnerskabet

Før sommerferien gennemførte
de ni boligafdelinger og
Netværkskontoret en stor
tryghedsundersøgelse i
Brøndby Strand. Resultatet af
undersøgelsen ligger nu klart
og viser, at langt størstedelen af
beboerne oplever boligområdet
som et trygt sted at bo både for
dem selv og deres børn.
Det går godt med trygheden og
naboskabet i de 9 boligafdelinger.
Det er der først og fremmest
grund til at glæde sig over,
når man ser på resultatet af
tryghedsundersøgelsen. Mere end
otte ud af ti føler sig respekteret af
de andre beboere; de er glade eller
meget glade for at bo i Brøndby
Strand og vil gerne blive boende.
Mere end syv ud af ti føler sig
trygge eller meget trygge ved at
bo og færdes i området, ligesom
de oplever, at de andre beboere er
hjælpsomme.
En beboer siger: ”Man kan bare lukke
sine børn ud i gården og lade dem lege
der, uden man selv behøver gå derned.

De ved godt, at de bare skal blive i
gården. Hvor mange steder kan man
det nu om dage? Det er lidt ligesom
det man ser fra 70’erne. Hvis jeg ikke
selv er hjemme, ved jeg, mine børn
altid har nogle andre, de kan ringe på
ved, hvis der er noget.”

men grupperingen af unge skaber
utryghed.”

En flot svarprocent
Der var 1018 beboere, som
deltog i undersøgelsen, hvilket
giver en flot svarprocent på
30,6%, når den beregnes ud fra
Oplevelsen af kriminalitet
antallet af husstande. Analyser
Trygheden påvirkes dog af oplevel- af besvarelserne viser yderligere,
sen af kriminalitet, som er dét tema at alle aldersgrupper, boligtyper,
i undersøgelsen, der kommenteres boligområder osv. er fint
repræsenteret. Det betyder, at
mest negativt på. 59% oplever, at
kriminalitet er et problem i området undersøgelsens resultat i høj grad
i nogen eller høj grad. Det kan være kan betragtes som et retvisende
billede af beboernes oplevelse af
indbrud, salg af stoffer og trusler,
der refereres til. Mange oplever dog trygheden i området lige nu.
snarere utryghed end kriminalitet.
Det videre arbejde med
De synes, de unge larmer, virker
tryghedsundersøgelsen
overvældende, eller de oplever, at
Resultaterne fra tryghedsunderder er for dårlig belysning, hvilket
gør dem utrygge. Så mange ønsker søgelsen er nu i gang med
at blive bearbejdet i de
flere overvågningskameraer, mere
enkelte afdelingsbestyrelser.
lys osv.
Undersøgelsen indgår også som
arbejdsgrundlag for den nye
En kommentar fra en beboer
helhedsplan, særligt i forhold til
giver et sigende indblik i, hvad
temaerne ’Tryghed og trivsel’ samt
flere oplever som utrygt: ”Der
’Kriminalpræventiv indsats’.
sker generelt ikke meget ballade,

Vindere af
tryghedskonkurrence
Gitte, Rifat og Gert deltog
i Tryghedskonkurrencen,
hvor tre gavekort blev
udloddet. De føler sig
alle tre trygge i Brøndby
Strand.

”Jeg føler mig tryg. Her sker
ikke noget. Jeg går ture til
stranden uden problemer.”

www.brøndbystrand.dk

”Jeg er ikke bange for at gå
rundt her. Folk er flinke og
i min opgang hilser vi på
hinanden. Det giver tryghed,
når folk genkender én.”

”Trygheden er fin her i Daruplund. Vi er ikke bange og
kommer rundt i hele området,
men vi kan godt være lidt
bekymrede på stationen. Her er
nogle grupper, der hænger ud.”

CAFÉ 13

CAFÉ PERLEN

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

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

Buffet i børnehøjde er tilbage

De Unge

Torsdag den 6. oktober fra 17 – 19
Café 13 fylder 8 år, og det skal børnene også opleve.
Vi laver fødselsdagsbørnebuffet og sætter en
hoppeborg op på terrassen. Efter buffeten er der
lagkage til alle. Pris: 0 -3 år: gratis, 3 - 8 år: 25,8-12 år: 35,- og over 12 år: 40,Alle er velkomne også uden børn.

Vildtaften med irsk folkemusik

Torsdag og søndag kl. 16 – 23

Universitetsstuderende
Fredag kl. 16 – 23

Lektieklubben
Lørdag kl. 12 – 16

Mødregruppen

Søndag kl. 11:30 – 15

Fredag den 7. oktober kl. 18 – 22
Denne gang kombinerer vi det vilde med det irske.
Vores vildtbuffet er spækket med vilde lækkerier og
ligeså lækkert vildttilbehør.
Desserten er kastanjekage med vild bærkompot. Pris:
250 kr. Husk at købe billetter senest den 4. oktober.

Ferielukket

Halloween med diskotek

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

Fredag den 28. oktober fra kl. 19 - 21
Vi pynter caféen i orange og laver Halloween-diskotek
for alle børn og unge mellem 7 og 13 år. Der kommer
en professionel DJ og fyrer op under uhyggen. Klæd
dig ud, hvis du har lyst. Du kan også tage mor eller far
med. De kan få en kop kaffe eller te, mens du danser.
Det koster 10 kroner, og så får du også en sodavand.

Lukket i efterårsferien

I uge 42 holder Café 13 lukket.

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

Kom og prøv vores buffet
Vi har buffet mandag og onsdag aften kl. 17 – 19, og
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 35 kr. til aftenbuffeten og 30 kr. til
frokostbuffeten. Mandag og onsdag er der smørrebrød
kl. 11 - 13. Kom og spis med.

Brunch
Vi har brunch-buffet den første tirsdag i måneden kl.
11 - 13 i stedet for frokostbuffeten. Det koster 30 kr.

Brøndby Selvhjælpsgruppe

Torsdag den 6. oktober kl. 10:30 – 13:30 (lige uger)

Bjørnebanden

Torsdag den 13. og 27. oktober kl. 10:30 – 13:30
(ulige uger)

Café Perlen er lukket fra den 17. – 20. oktober pga.
efterårsferien.

RHEUMHUS
Lørdagscafé og loppemarked
Lørdag den 1. oktober kl. 10
Huset er åbent denne lørdag, og der er godt gang i den
i både caféen og i køkkenet. Fra boderne i caféen bliver
der solgt hjemmelavede lykønskningskort, legetøj, tøj,
bøger, tasker og meget mere. Fra køkkenet sælger vi
ostemadder og smørrebrød, kaffe og te, øl og vand.
Her er de bedste muligheder for at hygge med naboer
og familie og samtidig gøre et godt kup.

Diabetesforeningen – møde og foredrag
Tirsdag den 11. oktober
Tidspunktet er endnu ikke fastsat, så hold øje med
opslag.

”Ta´ os på ordet” med Mazen Ismail
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30
Det er med stor glæde, at ”Ta´ os på ordet” kan
præsentere Mazen Ismail. Han læser op af sine meget
personlige og stærke digte. Du kan også selv komme
og læse dine egne digte op eller få andre til det.
Alle interesserede er velkomne.

Fredagscafé
Fredag den 28. oktober kl. 18
Vi holder fredagscafé med hygge, blomster, lys, god
stemning og snak hen over bordene. Vi serverer
wienerschnitzel af kalv med dreng, kartofler, ærter
og skysauce. Inviter gerne familie eller måske naboen
med eller hold din fødselsdag denne aften. Pris: 65 kr.
Dessert: 12 kr. Husk at melde jer til.

Folkedans

Strikkeklubben
Mandag kl. 12 – 16

Hver anden mandag i ulige uger kl. 19.30
Folkedans starter op igen, og alle er velkommen til en
prøvetime.

Skakklubben

Efterårsferie

Mandag kl. 18:30 – 23:30

Vi har ferielukket fra den 17. – 23. oktober.

www.brøndbystrand.dk

BLÅ BOG

Født 1963. Bor i Sorø med sin
kone, børnene er fløjet fra reden
Uddannelse: Socialpædagog og har
en kandidat i Pædagogisk Sociologi
Læser pt. en kandidat i By, bolig og
bosætning på AUC

JEG VIL GERNE
GØRE EN FORSKEL
Med ansættelsen af Bo Mouritzen
som leder af et nyt boligsocialt
projekt i Brøndby Strand er vejen
banet for en ny 4-årig boligsocial
indsats, der har fokus på synlighed
og nærhed. Vi skal væk fra kontoret
og ud i gårdene, siger Bo, der
glæder sig til at komme rundt og
møde Strandens mange forskellige
beboere.
Hvad var det der trak ved jobbet som
sekretariatsleder i Brøndby Strand?
Det var potentialerne i bydelen, der
tiltrak mig. Brøndby Strand ligger
tæt på København i et vækstområde.
Her er reelle muligheder for at
løfte området, kombineret med
en af Danmarkshistoriens største
renoveringer. Her kan den almene
sektor og de almene boliger sættes i et
positivt lys, og der kan gives plads til
sektorens værdi, nemlig fællesskab. Det
er tankevækkende, at folk udefra tænker
beton, mens folk indefra beskriver
fællesskab, liv og grønne områder. Jeg
vil gerne bidrage til, at de to opfattelser
nærmer sig hinanden, og at det gode
skal være det dominerende billede, folk
har af området.
Hvad glæder du dig mest til ved det
nye job?
Jeg glæder mig til at samarbejde
med alle de mennesker, der
er omkring Brøndby Strand.
Beboerne, beboerdemokraterne,
afdelingsbestyrelserne, skolerne,
foreningerne og klubberne. Vi skal løfte
i fællesskab og bygge oven på alle de
ressourcer, der allerede findes.

2015 – 2016: Programleder i
Slagelse Kommune
2012 – 2015: Sekretariatsleder i
Greve Nord-projektet/ BO-VEST
2008 – 2012: Beboerrådgiver i
Kalundborg/ DAB
1998 – 2008: SSP-konsulent i
Sorø Kommune

Når de formelle rammer for den nye
helhedsplan er på plads ved udgangen af
året, vil jeg og mine medarbejdere være
meget ude og møde folk. Vi skal ikke
bruge så meget tid på vores kontorer. Vi
skal ud i området. Det glæder jeg mig til.

kommer ikke til at se os komme ud
og lave en aktivitet for beboerne. Det
skaber ikke forandring og udvikling, når
nogen gør noget for én. Vi vil støtte op
om at lave aktiviteter sammen med
beboerne, hvis der er behov for det.

Hvad kommer det nye boligsociale projekt
til at handle om?
Tryghed og trivsel blandt andet. Der vil
blive arbejdet med at øge trygheden
og glæden ved at bo i området. Vi skal
skabe en udvikling, så alle oplever, det er
et sikkert og rart sted at bo.

Hvad er dit særkende, når du er på arbejde?
Engagement. Jeg vil gerne gøre en
forskel. Et højt energiniveau, tror jeg,
andre vil sige, og så viljen til at gå nye
veje. Jeg er åben for at erkende fejl.
Jeg tager det ikke personligt. Det er
forudsætningen for at finde nye veje –
ikke at være bange for at fejle.

Der skal også være en målrettet
beskæftigelses- og uddannelsesindsats.
I samarbejde med Brøndby Kommune
skal vi finde ud af, hvordan vi
hjælper nogle af beboerne ud på
arbejdsmarkedet eller videre i
uddannelsessystemet.
Der bliver også fokus på en
kriminalpræventiv indsats samt
forebyggelse og forældreansvar. Men da
helhedsplanen ikke er helt færdig, ved vi
ikke præcis, hvordan indsatsen kommer
til at se ud. Når planen er godkendt de
forskellige steder vender vi frygteligt
tilbage. Men det bliver først efter nytår.
Hvad kan man som beboer forvente af det
nye projekt?
At vi kommer tættere på beboerne.
Vi vil være ude i gårdene en gang i
mellem og på den måde være synlige.
Fra beboerdemokraterne er ønsket,
at der kommer flere aktiviteter i de
enkelte afdelinger. Her vil vi understøtte
afdelingerne og beboerne i at lave de
aktiviteter, der er engagement til. Man

Og så har jeg en høj grad af fokus
på, at tingene skal gå ordentligt til.
Der skal være respekt for alle parter.
Som boligsocialt team er jeg meget
opmærksom på, at vi har en mediatorfunktion; at vi skal brygge bro mellem
de forskellige parter og understøtte
et muligt samarbejde. Det er ikke os,
der skal lave en forandring, men vi skal
hjælpe en forandring på vej.
Hvem er du, når du har fri?
Jeg er i gang med en kandidat i By,
Bolig og Bosætning. Den kræver tid i
weekenderne. Studiet handler bl.a. om,
hvordan man ændrer boligområder,
så man føler sig hjemme, og hvem der
bosætter sig hvor.
Jeg er også gammel kjøbenhawner, der
er flyttet på landet. Vi har dyr – for det
har man jo på landet. Får, geder, høns,
grise, kaniner, ænder og gæs. Jeg er også
frivillig i den lokale fodboldklub, når jeg
har tid. Og så passer jeg min familie og
venner.

www.brøndbystrand.dk

