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De syndefulde
bilister
Trafikforseelserne er til at få øje på. Politiets fartkontrol på
Strandesplanaden giver bonus hver gang. Alt for mange kører
alt for stærkt, og selvom vi indtil videre har været ret „heldige“,
og med få undtagelser er sluppet for alvorlige trafikulykker, fortsætter de regelmæssige fartkontroller - og alle døgnets 24 timer
bliver taget i brug.
Vareleveringer til Brøndby Strand Centrets forretninger udføres fremdeles på kontroversiel og i visse tilfælde ulovlig vis.
Det må være muligt at stoppe denne trafik og sikre, at både lette
og tunge vareleverancer foregår på trafikmæssig behørig vis, således at fodgængere og cyklister kan færdes trygt på de dertil
indrettede fortove og cykelstier.
Det er til gengæld ikke ulovligt at stille konstruktive forslag til
forbedringer af den kollektive transport. Således som forslaget
til en såkaldt linje-taxi i de sene aftentimer redegør for. Forslaget blev godt nok ikke vedtaget under de seneste budgetforhandlinger i Kommunalbestyrelsen, men positive udtalelser fra
flere politikere antyder, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag.
Indsatsen for at give vore børn og unge en spændende, udfordrende og oplevelsesrig tilværelse beskrives i flere artikler i dette
nummer af Bladet. På Dyregården Søholt summer det af liv, og
gården har fået midler til renovering og nyindretning og rigtig
mange mennesker besøger Dyregården i årets løb. I Sejlerhuset
er der plads til et bredt udsnit af kommunens børn og unge. Både
de, som har behov for „at få lukket gassen ud“ og give frit afløb
for frustrationerne, samt de, der blot skal have en på naturopleveren; alt sammen i trygge rammer og under kompetent socialpædagogisk ledelse.
Ungehusets succes er også til at få øje på. Bestræbelserne på
at få marginaliseringstruede unge i alternativ beskæftigelse er
lykkedes i rigt mål, og selvom den administrative ledelse flytter
til Brøndbyøster, fortsætter aktiviteterne i Værestedet Langbjerg.

REDAKTIONEN
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Nyt fra:

D

Elo Christiansen

er er heldigvis lyspunkter imellem de ikke uvæsentlige besparelser vore politikere for tiden kæmper
sig igennem. Eksempelvis har
Dyregården Søholt søgt midler
til renovering af hegn, lade samt
opførsel af nyt voliere til Dyregårdens mange fugle. Allerede
tidligere på året bevilgede Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på i alt 360.000 kr. til diverse anlægsarbejder på folkeoplysnings- og fritidsområdet, herunder blandt andre Dyregården
Søholt.
Når den nye voliere står klar,
regner Lars Olsen fra Dyregår-

Unge piger og heste er mange steder en del af hverdagen. Her får hestene et
lille hvil - og en tot græs inden næste motionstur i folden.

Dyregården
børnenes paradis

og læg vejen forbi Dyregården,
som har åbent såvel på hverdage
som i weekender og på visse helligdage.
Lars Olsen fortæller endvidere,
at mange gæster Dyregården i
årets løb. Her er tale om både dagplejere og institutioner i Brønd-

by Kommune og private personer fra såvel inden- som udenbys.
I 2006 til og med september
måned havde ikke mindre end
6.500 personer gæstet Dyregården og tallet er for opadgående,
slutter Lars Olsen.

Trivelige hængebugsvin vandrer
frit omkring på Dyregården.

den med bl.a. at anskaffe påfugle. For nogen tid tilbage modtog
man et guldfasanpar, som man i
hast måtte opføre en „bolig“ til.
Familien er allerede vokset.
Dyregården Søholt er et fritidstilbud for børn og unge mellem
8 og 18 år og er normeret med
80 pladser. Der er dog stadig
nogle pladser tilbage; så kære
forældre, tag jeres børn i hånden
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Her opholder guldfasanerne sig, indtil det nye voliere er bygget færdigt.
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Diabetesfore

med lokale afde

Den første tirsdag i måneden kl. 16-18 holdes møder på B
og her kan man hygge sig, få gode oplysninger og få m
Næstformand i Brøndby afdelingen
Ejaz Ahmad bor i Brøndby Strand.

N

Bitten Drews

I starten af 2. verdenskrig, nærmere betegnet i 1940, blev
Diabetesforeningen
grundlagt. Trods krig med både
sukker- og melrationering var
sukkersygens udbredelse allerede dengang en kendsgerning, og
Diabetesforeningen var kommet
for at blive. Man kan forestille
sig, at fokus dengang især var
rettet mod type 1 diabetes, men
siden er type 2 diabetes nærmest
eksploderet og i næsten dobbelt
så stort antal hos indvandrere
som hos mennesker af dansk
herkomst. I dag er der ca. 25.000
med type 1 diabetes, 15o.ooo
diagnosticerede type 2 patienter
og derudover regner man med,
at der er ca. 150.000 tilfælde af
diabetespatienter, som endnu
ikke aner, at de er patienter. Det
gælder om at få „fod“ på sukkersygen så tidligt som muligt.

Sygdommens årsager
De fleste venter desværre til de
virkelig er syge og den skade, der
er sket, kan man ikke rette op på,
men tidlig diagnosticering kan
med rette behandling ofte holde
patienterne helt medicinfrie og
få sygdommen til at forsvinde, så
længe man tager hensyn til, at
den stadig er der. Der kan være
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mange ting, som bør få os til at
overveje en blodsukkerkontrol
hos lægen, f.eks.: Overvægt,
manglende motion, diabetes hos
forældre eller søskende, kløe eller svie i skridtet, hyppig tørst eller vandladning samt tidligere
svangerskabsdiabetes. Derudover bør man blive undersøgt,
hvis man har fået konstateret
hjertesygdom, har forhøjet kolesterol eller forhøjet blodtryk.
Savner man oplysninger, findes
en masse på www.diabetes.dk.
Diabetesforeningen voksede
støt og stadigt, og man begyndte
at lave regioner spredt udover
hele landet, og det endelige mål
er at få en lokalkomité i hver eneste kommune.

ind for at handle. „Hvordan er
det, du ser ud“, spurgte han og
da Ejaz forklarede ham, hvordan
han havde det, sagde han: „Kom
op til mig i morgen tidlig, jeg
tror, du har sukkersyge“.
Ejaz blev chokeret. Han troede,
at sukkersyge ramte ældre, kraftige mennesker og ikke slanke
unge mænd, men næste morgen
fik han dommen. Hans sukkerprocent lå på 18, som er ca. 3
gange så højt som normalt. Han
fik en lynhurtig forklaring af lægen, som han dårligt fattede, og
han blev frygtelig frustreret, da
det viste sig, at han ikke kunne
få en ordentlig forklaring noget
sted.

Lokal forening

Men Ejaz havde den indstilling,
at hvis han havde sukkersyge,
skulle der gøres så meget ved det
som overhovedet muligt, så en
dag faldt han over et foredrag i
Diabetesforeningen, og dér fik
han klar og tydelig besked om alt
det, han så gerne ville vide.
Lægen havde fortalt ham, at
diabetes kan udløses af f.eks.
stress eller chok og han var ikke
et sekund i tvivl om, at stress var
den udløsende faktor for hans
vedkommende.
Han tog virkelig konsekvenserne. Han solgte købmandsforretningen og tog et 7-15 job. Ejaz

Her i Brøndby holdt man stiftende generalforsamling den 21.
september i år. Formand blev
Lizzie Nielsen og Ejaz Ahmad
blev næstformand. Han tager
gerne imod henvendelser på tlf.
2944 2958. Ejaz fortalte, at han
for otte år siden var købmand
med mange arbejdstimer hver
dag. Han har formentlig hverken
nået at sove nok eller spise regelmæssigt. En dag blev han så
svimmel, at han var ved at falde
om, men nåede at lægge sig ind
over disken. Et øjeblik efter kom
en af hans kunder, der er læge,

Ændret livsholdning
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ningen

elinger

Brøndby Strand Bibliotek
målt sit blodsukker.

har dog stadig svært ved at holde
sig helt væk fra ekstraarbejde,
men nu er det noget han selv
vælger og kan lide. Det giver ikke
stress.

Lokale foredrag
F.eks. arrangerer han møder
den første tirsdag i måneden kl.
16-18 på Brøndby Strand Bibliotek, hvor man hygger sig, får
gode oplysninger og kan få målt
sit blodsukker. Han har været
aktiv i foreningen siden det 1.
foredrag og er lykkelig for at få
muligheder for at kunne hjælpe
i sit nærområde.
Brøndby Lokalkomité har også
et godt program, og torsdag den
30. november er der f.eks. foredrag om speciel mad og kreative
kager på „Kilden“, Nygårds Plads
i Brøndbyøster.

Som ved tidligere juletræsfester dukker julemanden med konen op.

T-13 afholder sin:

Arkiv

Store Juletræsfest
i Tranen
Søndag 3. december
fra kl. 11.00 til 13.00
Julemand og nissemor underholder børnene med sang om juletræet, sanglege og juledansebal. Herefter æbleskiver, godteposer og sodavand til alle børn. De voksne kan købe gløgg og
æbleskiver, ribbenssteg m/rødkål, øl og vand.
Billetter kan købes fra 6. til 24. november i Tranens åbningstid, på varmemesterkontoret eller hos Pia Svanberg, Kisumparken 72, 2.th. - Pris: 25 kr. pr. barn

Spis sundt
På tale om kreativ madlavning
fortalte Ejaz, at man i hans husholdning, som i enhver anden
pakistansk husholdning, spiser
masser af chapati, men hjemme
hos ham er halvdelen af hvedeog sigtemel byttet ud med grahamsmel, som er langt sundere.
Han kan også varmt anbefale
groft rugbrød.
„Det smager pragtfuldt” siger
han, „man skal bare vænne sig til
det”. - Bon appetit!
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Der bliver dans om træet og selvfølgelig godteposer til børnene.
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Månedens
kommentar

Artiklen er ikke udtryk for
redaktionen/udgivernes
mening - men udelukkende skribentens egne synspunkter.

Gi’
kvarteret
et ekstra løft

Tryghed i hverdagen - eller hvis du kommer sent
hjem med toget en dag, er dette måske en løsning
Allan Nielsen , kommunalbestyrelsesmedlem, Liste Å

Nedskæringer og dårlig vedligeholdelse af den offentlige kollektive transport har også ramt borgerne i Brøndby Strand.
Samtidig oplever vi, at det er
yderst sjældent, at der holder hyrevogne på stationspladsen ved
Brøndby Strand i de sene aftentimer. Især i weekenderne kører
chaufførerne i hyrevognene i stor
udstrækning til city for at få en
større indtjening.

Den onde cirkel
Bussernes timedrift i weekenden
og den dårlige taxi-dækning gør,
at færre bruger busser og taxi.
Det giver en ond cirkel, så behovet for kollektiv transport synes
mindre, end det reelt er. Dermed
bliver det vanskeligere at påvise
behovet for øget investering i de
forskellige former for den mere
bæredygtige kollektive transport,
og endnu flere borgere tvinges
over i individuel transport - eller bliver ganske enkelt i højere
grad „stavnsbundet“ til hjemmet.
For at bryde denne selvforstærkende ”onde” cirkel synes jeg, at
6

Brøndby Kommune bør undersøge mulighederne for at sætte
et alternativt trafikforsøg i gang
i samarbejde med HUR, Taxinævnet og lokale vognmænd.

Indsæt „Linje-taxi“
Projektet - som jeg kalder ”Linjetaxi” - kunne organiseres på den
måde, at der alle fredage og lørdage fra kl. 22 til sidst ankomne
S-tog placeres en maxi-taxi eller
minibus på Brøndby Strand station. Vognen kan herefter køre i
fast linjetrafik rundt i Strandesplanaden, hvor den sætter kunder af og tager kunder op ved de
eksisterende busstoppesteder.
Ruten kunne være Brøndby
Strand S-Station - Esplanaden Brøndby Strand Station og køres
uden fast minuttal.
Bliver forsøget en succes, vil det
samtidig være et godt bidrag til
det igangværende kvarterløft.

Tryghed om aftenen
Det kan styrke bydelens sammenhængskraft og styrke de
svagtgåendes muligheder for at
benytte det kommende kultur-

hus. Og som en sidegevinst vil en
fast offentlig linjetrafik flere gange i timen også virke yderligere
tryghedsskabende for de borgere, der færdes på Esplanaden
og ved stationen i de sene aftentimer.

Lav egenbetaling
Finansieringen af projektet kan
ske som en kombination af kommunalt tilskud og egenbetaling.
Kommunen kan eksempelvis betale vognmand/chauffør et fast
beløb pr. time vognen stilles til
rådighed, og vi kan som passagerer betale et bidrag af mere eller
mindre symbolsk karakter på for
eksempel 10-20 kroner pr. tur.
Ekstra egenbetaling kender vi
jo i forvejen fra bussernes natkørsel.
Bliver forsøget en succes, kan
det udbredes til andre kvarterer,
og måske i en større sammenhæng være med til både at forbedre og effektivisere den offentlige kollektive trafikbetjening
her i kommunen. Og sådan kan
vi for „små“ penge prøve noget
nyt til fælles glæde!
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Et par
bemærkninger til
Månedens kommentar

N

Jeg synes Allans idé er
god, og når kommunen
næste år får et mere direkte ansvar for den offentlige
trafik, vil jeg gerne være med til
at undersøge mulighederne for
bedre forbindelser i Brøndby
Strand i aftentimerne.
Vi har jo også det problem, at
de offentlige transportmuligheder på tværs af kommunen er
temmelig sporadiske om aftenen
og i weekenderne. I andre kommuner har man såkaldte telebusser, som kører på bestilling og
efter behov. Sådan én kunne
måske også fungere i Brøndby.
Vagn Kjær-Hansen
Medlem af kommunalbestyrelsen for SF

N

Jeg tror ikke nej’ et i 2007
budgettet til en linjetaxi for Brøndby Strand
er et endeligt nej. Vi er flere der
i løbet af året har talt om en service-bus for hele kommunen, og
som vi forsøgte at få i 2007 budgettet, fordi vi forstår den problemstilling som Allan Nielsen
rejser med sit forslag.
Det lykkedes som bekendt ikke.
Men jeg tror, vi i løbet af 2007
kommer til at drøfte den samlede tværgående trafik i kommunen, forud for ibrugtagelsen af
kulturhuset ved Brøndby Strand
medio 2008.
Budgetforliget for 2007 forhindrer os ikke i, hvis muligt, at
igangsætte nye aktiviteter i løbet
af året, men jeg tror ikke linjetaxien bliver gennemført i 2007.
Ideen og forslaget skal bestemt
indgå i den samlede betjening af
vore 2 S-togsstationer i kommunen.
Carsten B. Nielsen
Medlem af kommunalbestyrelsen for De konservative
Esplanaden • November • 2006

For meget
udsigt
- for lidt

udsyn

S

Hugo Thuge

idste „Månedens kommentar“ handlede om, at Arne
W. Petersen (AWP) ikke ville have højhuse eller kulturhus foran
sit højhus i Tranumparken.
Borgmester Ib Terp svarede på
kommentaren for så vidt angår
tankerne om et bydelscentrum i
Brøndby Strand.
Jeg reagerer på AWPs kommentar af en anden grund. Et af
AWPs argumenter mod nye højhuse i Brøndby Strand er at:
„pengestærke vil da ikke bo i et
berygtet ghettokvartér, uagtet
at rygtet er værre end de faktiske forhold!“
Suk! Kan det virkelig passe, at
mere end 10 års professionelt og
frivilligt arbejde i Brøndby Strand
er gået fuldstændig hen over hovedet på AWP? AWP er i sin gode
ret til at mene, at Brøndby Strand
er et ghettokvarter; men vi er
mange, der tillader os at være
uenige med ham.
Der er mange definitioner på en
„ghetto“. Min egen er, at en ghetto er et område, der lukker sig
om sig selv, og hvor indbyggerne
er uden megen kontakt med det
omgivende samfund, men i stedet lever isoleret i et „parallelsamfund“. Sådan er mit Brøndby
Strand ikke! Vi er i den grad en
del af (lokal)samfundet. Vi har
godt nok mange nationaliteter
boende, men vi er så sandelig på
mange måder et almindeligt,
dansk forstadsområde.
Vi var heller ikke en ghetto for
10-11 år siden, da vi havde store
problemer, og byudvalgsarbej-

det derfor blev startet; men vi
havde i hvert fald én kæmpe udfordring: Et virkelig dårligt image, udadtil såvel som indadtil.
„Jeg bor i Brøndby Strand, men
jeg flytter så snart…“. „Betonhelvedet i Brøndby Strand…“
osv., osv.
Det image er vi stort set sluppet
af med. Det er ikke os, der bliver
brugt som ghetto-eksempel. De
fleste medier har heldigvis fået
et nuanceret og positivt syn på
området. Vi har lange ventelister
til vores lejligheder, og vi bliver
nævnt som et eksempel på, at det
kan nytte med kvarterløft og
boligsocialt arbejde.
Denne ændring i vores image er
kommet, fordi vi har skabt positive forandringer, og fordi det er
lykkedes os at fortælle omverdenen den rigtige historie om Brøndby Strand. Nu vokser træerne
ikke ind i himlen, heller ikke i
Brøndby Strand, og jeg har til
min store overraskelse oplevet
de mest negative opfattelser af
Brøndby Strand Parkerne blandt
vores egne beboere og nærmeste
naboer, og det forstår jeg simpelthen ikke.
Er forklaringen, at nogle Brøndby Strand borgere har valgt at tage skyklapper og ørepropper på
for at kunne fastholde deres fordomme og deres offerrolle? (Det
er så synd for os, at vi bor sådan
et forfærdeligt sted!).
Man kunne i hvert fald godt få
den tanke, at AWP har brugt for
megen tid på at nyde udsigten over Køge Bugt og for lidt tid på
udsyn - på at se, registrere og
prøve at forstå, hvad der er foregået lige omkring hans højhus de
sidste mange år.
7

Ungehuset
flytter
- Værestedet bliver -

Ungehusets leder Søren Løkke.

N

Elo Christiansen

år året nu snart rinder
ud, flytter Ungehuset
fra Langbjergskolen til
Brøndbyøster. Her overtager „huset“ de lokaler, som kommunens
Jobhus i dag anvender, idet disse
aktiviteter overføres til det nye
Jobcenter på Rådhuset.
Ungehusets leder Søren Løkke
fortæller, at lokalerne ikke længere er egnet til formålet; blandt
andet har man konstateret et
dårligt indeklima for de 15 ansatte i „huset“, der - som det vil

Værestedet har altid været et fristed, hvor de unge mødes og hygger sig.

være en del bekendt - ligger i
kælderetagen på Langbjergskolen. Det betyder ikke, at de mange værdifulde opgaver, Ungehuset beskæftiger sig med, ikke
fortsætter.
Værestedet Langbjerg, der fortsætter i kommunalt regi, vil stadig have lokaler på skolen og væ-

Værestedet blev i sin tid indrettet efter de unges ønsker.
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re tilknyttet en af Ungehusets
medarbejdere.
Kommunens kvarterløftssekretariat er netop ved at færdiggøre
den endelige evaluering af dette
projekt med titlen „Alternativ
Beskæftigelsesindsats for Marginaliseringstruede Unge“; et projekt, der kun kan betegnes som
en succes.
To andre projekter, som Ungehuset arbejder med, EU-projekterne „Unge gennemfører
Uddannelse“ og „Drøm til Virkelighed“ fortsætter også og forlænges til henholdsvis august og
september 2007.
Projekterne, som er støttet af
den Europæiske Socialfond, skal
fremme, at unge under 25 år
kommer i gang med og gennemfører en uddannelse.
Søren Løkke understreger vigtigheden af samarbejdet med
forskellige netværk, samt at man
da gerne var forblevet i Brøndby
Strand, men ser optimistisk frem
til det fortsatte arbejde i Brøndbyøster.
Esplanaden • November • 2006

Det vellidte og velfungerende
aflastningssted, Pavillonen på
Nygårds Plads, spares væk.

N

Gurli Hansen

Onsdag 4. oktober
2006 kunne man i
Folkebladet læse en
stort opsat artikel om
lukningen af aflastningsstedet
Pavillonen.
Min første tanke var, at det kan
man ikke gøre mod de allersvageste i vores samfund, og her
mener jeg helt præcist i Brøndby
Kommune. Det er så ufattelig
skammeligt, at man igen skærer
ned på hjælpen til den gruppe
mennesker, som ikke selv er i
stand til at sige politikerne imod,
nemlig nogle af vore ældre og demente medborgere.
Der er et fint forklaret regnskab
i artiklen, der påpeger, at man er
godt kørende i kommunen med
hensyn til ventelisterne til en
pleje- eller aflastningsbolig. Men
sådan kan man efter min mening
ikke regne det ud.
En del gamle og syge mennesker dør og falder helt naturligt
ud af ventelisterne. En del gamle
og syge mennesker venter på at
blive visiteret til en plejehjemsplads. Så der er hele tiden et stort
slip i disse lister. Men behovet
for pleje af vore ældre vil altid
være der. Så derfor bør man også
fra politisk side være på forkant
med situationen, og det er man
ikke, når man beslutter at nedlægge et så brugt og eftertragtet
aflastningssted som Pavillonen.
I skrivende stund ligger der otte
færdigbehandlede patienter på
sygehuset. Ved en forespørgsel,
som er foretaget af TV-Brøndby
vedrørende omkostningerne i
forbindelse med en hospitalsindEsplanaden • November • 2006

Sole Nørgaard

Pavillonen
nedlægges
læggelse, blev det oplyst fra KAS
Glostrup, at en indlæggelse koster ca. 25.000 kr., og at en hospitalsseng koster ca. 5000 kr. i
døgnet. Når man sammenligner
det med, at Pavillonen oprindeligt er beregnet til at skulle være
åben indtil slutningen af 2008,
så forstår man slet ikke den beslutning, der nu er taget. Der må
jo være en grund til og et behov
for, at skæringsdatoen fra starten var sat til slutningen af 2008.
På den baggrund er det ganske
uforståeligt, at man bare vedtager at nedlægge et så nødvendigt aflastningssted som Pavillonen ca. to år, før det var beregnet. Jeg er godt nok rystet.
Når jeg tænker på, hvor belastende det er for et sygehus at
have demente færdigbehandlede
patienter liggende på afdelingerne, fordi de optager plads for syge mennesker, som trænger til
behandling, og når jeg altfor ofte
ser, hvor pleje- og tidskrævende
disse patienter er, så bliver det

endnu mere grotesk at lukke Pavillonen. At andre ældre færdigbehandlede medborgere ikke
kan blive udskrevet, fordi de ikke
er i stand til at klare sig i eget
hjem, men må blive på sygehuset, fordi kommunen ikke kan
anvise en midlertidig aflastningsplads, er på en eller anden
måde nedværdigende, og det
fremmer i hvert fald ikke den
fortsatte helbredelse.
Jeg synes, det er så sørgeligt, at
nogle af vore ældre medborgere,
hvoraf de fleste har levet et langt
liv her i Brøndby Kommune, nu
ikke mere har den tryghed, det
er at vide, at hvis man selv eller
ens nærmeste bliver så dårlig, at
man skal aflastes, så er hjælpen
nær. Den mulighed er der ikke
mere, når vi når 1. februar 2007.
Jeg spår, at ventelisterne vil
blive uendeligt lange i den nærmeste fremtid. Og jeg frygter, at
denne besparelse vil komme til
at koste Brøndby Kommune penge. Mange penge.
9

Axels mantra „Jeg bryder mig om dig!“ lyser ud af dette billede. Indsat i cirkel daglig leder Axel Nielsen.

Sejlerhuset

- en Brøndby succes Elo Christiansen

N

Fjernt fra alfarvej og alligevel ret tæt på ligger
”Sejlerhuset” ud til en
af de små indsøer ved Strandparken. ”Sejlerhuset” er et kommunalt tilbud, der henvender sig til
institutioner for børn og unge i
Brøndby Kommune. Et af Sejlerhusets formål er at give børn og
unge i Brøndby Kommune fælles oplevelser, der hjælper til
samhørighed på tværs af alder,
køn og interesser.
Det foregår under gode og
trygge rammer, og skal samtidig

10

give oplevelser af fælles ansvar
for egen og andres færden i na-

Motorbåden afprøves i magsvejr.

turen. Desuden er formålet at
skærpe interessen for søsport
hos børn og unge og sideløbende
give gode oplevelser i naturen.
Endvidere er Sejlerhuset en del
af det forebyggende og socialpædagogiske arbejde i kommunen
for børn og unge med særlige
behov.
Aktiviteterne, der for det meste
finder sted i Maglebæksøen, giver mulighed for at sejle med
bådtyper, som optimistjoller, kajakker, kanoer og robåde. Desuden råder Sejlerhuset over en
motorbåd, som dog primært anEsplanaden • November • 2006

vendes til rednings- og bugseropgaver og i begrænset omfang
bruges til at give de unge en ekstra oplevelse.
Aktiviteterne startede helt tilbage i 80’erne under navnet „Optimisten“, der i en kort periode
blev lagt sammen med institutionen „Satellitten“. Efter en kort
periode i en gammel pumpestation overfor Statoiltanken på Gl.
Køge Landevej flyttede Sejlerhuset til sin nuværende lokalitet,
hvor man netop har færdiggjort
en nødvendig tilbygning.
Siden 2003 har Axel Nielsen
været daglig leder af „huset“.
Axel er socialpædagog og har
tidligere været ungdomsleder i
København. En post som leder af
en søspejderskole har Axel også
bestredet. Axels mantra er: „Jeg
bryder mig om dig“! Han kan
ikke skjule, at følelserne rumsterer tæt under ”overfladen”,
når forskellige oplevelser med de
unge mennesker passerer revy;
og det er tydeligt, at der ikke er
stor forskel på privatmennesket
og pædagogen Axel! Der er ikke

Møde på åben sø mellem optimistjolle
og motorbåd.
Esplanaden • November • 2006

Mandskabet til robåden iført behørige redningsveste.

så meget „det må du ikke“! men
langt mere ”hvorfor gør du det”?
Et eksempel på forholdet mellem
Axel og ungerne kan beskrives i
følgende spørgsmål: „Får du penge for det”? og „Hvor i huset bor
du“? I splitsekunder aner man et
par blanke øjne hos mennesket
og pædagogen Axel, der fortsætter beskrivelsen af sine oplevelser med en bemærkning om, at
han i flere tilfælde får „lukket
gassen ud af ungerne“, der til
gengæld „får luft for sine frustrationer“. Kort og godt; I Sejlerhuset kan man få „helle“.

Kajak gøres klar til at søsættes.

Pigerne klarer sig udmærket i dette sømandsmiljø.
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Parkering -

Centerraba

De samme forseelser - år efter år.

I

Elo Christiansen

ESPLANADEN, maj 2004
beskrev vi, under titlen
CENTERRABAT, hvorledes især bilende leverandører
mildt sagt færdes ubetænksomt

og ulovligt, og det er især ulovlighederne, vi vil koncentrere os om
i dette andet kapitel af „sagen“.
Siden sidst, hvor vi talte med
kommunens tekniske forvaltning, nærpolitiet samt Center-

Den store parkeringsplads ville være lige så god til varelevering.
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Dette skrev Esplanaden i maj måned 2004.

foreningens bestyrelse har forholdene ikke ændret sig mærkbart!
For lige at få ansvarsområderne
på plads, er det Brøndby Kommune, som via sit gartnerafsnit
på Materielgården har tilsynet
og pasningen af græspartiet mellem cykelstien og parkeringsområdet på den
østlige side af Centret.
Overtrædelser af færdselsloven på cykelsti og
fortov ligger selvsagt i
politiets regi.
Billederne taler deres
tydelige sprog. Græsrabatten overkøres frit og
frejdigt med dybe vandfyldte kørespor som kon-

Tunge lastbiler efterla
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- nu som før

at - fortsat

2004

De dybe hjulspor danner grundlag for store vandpytter.

sekvens. Parkeringsområdet øst
for Centret er stort set forbeholdt
personbiler. Levering af varer fra
lastbil, varebil eller lignende kan
uhindret foregå fra parkeringsarealerne vest for Centret.
Ét er det opkørte græsareal - et
andet er risikoen for personskade når mindre og større biler, som det fremgår, anvender cykelsti
og fortov som kørevej
og parkering.
Formanden for Centerforeningen Lars Nielsen
er vred og siger, at medlemmerne i Centret allerede tidligere skriftligt er blevet orienteret
om disse forhold. Det

ader dybe hjulspor.
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sidste ord er nok ikke faldet.
Frank Olsen, leder af Materielgården i Brøndby Kommune, er
opmærksom på forholdene og
siger, at man også fremover vil
tilstræbe at lade skadevolderne

betale for udbedringer på græsarealet.
Nærpolitiet vil have et ekstra øje på forholdene, udtaler politiassistent Erik Ellegaard fra Nærpolitiet i Brøndby Strand.

Selv de mindre varebiler overtræder færdselsloven.
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Aktivitetshuset
PERLEN
Hallingparken 5
43 73 42 20
Husbestyrer
Susan Stæhr

Caféen
Mandag-onsdag-torsdag-fredag
kl. 9.00-16.00
Tirsdag
kl. 9.00-20.00
Hver dag serveres dagens ret
samt smørrebrød & salatbar
Hver tirsdag aftenspisning
kl. 17.00-19.00
Priser dag:
stor/lille portion: 30 kr./20 kr.
Priser aften:
stor/lille portion: 35 kr./25 kr.
dessert: 10 kr.
Strikkeriet
Mandag
kl. 13.30-16.00
Banko
Første tirsdag i hver måned
kl. 19.00-22.00
Blomsterbinding
Onsdag (ulige uger)
kl. 19.00-22.00
Hyggeklub
Onsdag
kl. 19.00-22.00
Legestue
Torsdag
kl. 10.00-12.00
Skakklub
Torsdag
kl. 19.00-23.00
Udlejning af selskabslokale:

Hverdag: kl. 9.00 - 10.00
Tirsdag: kl. 19.00 - 20.00

Paraplyen
Hallingparken 3
Pensionistklub
Tirsdag
kl. 13.00-15.00
Lektiehjælp
Mandag aften kl. 19.30-21.30
PC-klub:
Tænkes opstartet 1. november
14

RHEUMHUS
Albjergparken 4
43 54 11 38
Husbestyrer
Birgitte Jensen

Aktivitetshuset
TRANEN
Tranumparken 3A
43 73 81 25
Husbestyrer
Gitte Dinéss

Caféen
tlf: 4354 1163
Mandag - torsdag 9.00 - 14.00
Fredag
9.00 - 13.00
Salg af kaffe og te
Hverdage serveres smørrebrød
Dagens varme ret er mandag,
tirsdag & torsdag. Se menu på
www.broendbynettet.dk under
aktivitetshuse, Rheumhus.

Caféen
Hverdage
fra kl. 9.00
Salg af cappuccino, espresso,
kaffe, te, varm chokolade og
kolde drikke. Ostemad og kage

Onsdag- fællesspisning
fra kl. 17.30 - Husk tilmelding
på tlf: 4354 1138 senest tirsdag.

Fællesspisning
kl. 17.00-19.00
Hver torsdag: 2 retter mad

Fredags-banko
Første fredag i hver måned
Dørene åbnes
kl. 18.00
Spillene begynder kl. 19.00

Pigeklub
kl. 14.00-18.00
Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år.

Loppemarked
Første lørdag i hver måned
mellem
kl. 10.00 og 15.00
Mimre-banko
Anden onsdag i hver måned
Spillet starter
kl. 12.30
Kreative dage
Hver torsdag kl. 18.00 - 20.30
Kom og udfold dine kreative
evner. Man kan købe et måltid
mad fra
kl. 19.00
FAKS
Foreningen af kroniske
smertepatienter
Lokalafdeling i Rheumhus.
Hver torsdag kl. 12.00 - 16.00
Vi laver også håndarbejde, spiller spil m.m. til en kop kaffe.
Diana Asbæk: 2683 2113
Anette Jørgensen: 2085 5131

Frokost
kl. 11.00-13.00
Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før
kl. 11.00

Byttecentral
Puslespil og bøger
Alle hverdage fra

kl. 9.00

Smykkeværksted
Hver tirsdag
kl. 10.00-14.00
Sypigen
Hver tirs.+tors. kl. 13.00-18.00
Kontakt Lone, Strandens Genbrug ang. oplægning af bukser.
Brøndby Selvhjælpsgruppe
Mødes
kl. 13.00 - 16.00
Hver 2. torsdag i lige uger
Henv: Jens Rathje - 43737063
Sang- og stemmetræning
For sygdomsramte
Hver torsdag kl. 10.00 - 12.00
Henv: Jens Rathje - 43737063
Strandens Genbrug:
Telefon: 43 53 97 50
Tirs. og tors. kl. 13.00 -18.00
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Genbrugsen søger:
Har du noget gammelt fodboldtøj eller støvler, som du ikke mere kan passe eller ikke bruger, er
Genbrugsen i Tranumparken 3
meget interesseret.
Der er åbent hver tirsdag og
torsdag kl. 13 - 18 eller når flaget
er ude. Tøjet kan afleveres i
plastpose i tøjcontaineren udenfor butikken. Vi sælger fortsat en
pose tøj for 100 kr. Børnetøj og
sko koster 10 kr. pr. del.
Som noget nyt kan du få lagt
bukser op for 20 kr. - henvendelse i butikken. Genbrugsen har
tlf. nr. 4353 9750.

Stor julefrokost
i Tranen
Fredag 15. december
kl. 18.00
Den helt store julebuffet med
alle de kendte juleretter står klar
denne aften. Dertil hygge-julemusik - Pris: 106 kr.
Billetter sælges fra 1. december
efter først til mølle-princippet.

Julemarked på
Dyregården Søholt

Lørdag 25. november
kl. 12.00 - 15.00
Ved vort årlige julemarked vil
der være salg af kaffe, te, gløgg
og æbleskiver.
Og fra børneboden sælger vi
forskellige ting, børnene selv har
lavet, så som:

Lys
bolcher
bordskånere
kravlenisser m.m.

Hyggebanko
i Perlen
Tirsdag 7. november kl. 18.00
åbner salg af bankoplader
Selve spillet begynder kl. 19.00 - uden prisstigninger, men med højere gevinst på fuld plade. Vi spiller som vanlig 15 spil med gevinst til
alle med banko.
Gevinster på pladen fuld er sat op til 200 kr., på 2 rækker fortsat 100
kr. og på 1 række 50 kr. Ekstra bankonummer på 1 række. Ved banko
under 10 numre - en ekstra flaske vin.
Vi har også minibanko, hvor prisen er 15 kr. - så må vi se hvor meget,
der kommer i puljen. Vi slutter af med et oprydningsspil. Der er spisning i Caféen• husk at bestille på telefon: 4373 4220 Hyggebanko

Lille Mortensaften
i Tranen
Torsdag 9. november kl.
18.00

Jule-deko aften
i Tranen
Torsdag 7. december
kl. 19.00-21.00

Mortensaften
i Perlen
Tirsdag 14. november kl.
17.00

serverer Tranen følgende menu:
Andesteg m/rødkål og æblekage m/flødeskum til en
pris på kun 65 kroner.
Kl. ca. 19 er der levende harmonikamusik leveret af 13 medlemmer kaldet „Nodeknækkerne“
fra Vestegnens Harmonikaklub.
Tilmeldning er nødvendig på tlf:
4373 8125 - senest 7. november.

Vi har lys, gran, ler og bånd.
Medbring selv underskål til dekorationer. Tranen serverer på
denne dag fra kl. 17.00: Flæskesteg m/rødkål samt ris á la
mande - m/mandelgave.
Pris: 50 kr.
Kun mod forudbestilling på tlf.
4373 8125 - senest 1. december.

serveres traditionel
mortensaftensmenu:
Andesteg m/tilbehør
+ ris á la mande.
Pris : 95 kr.
børn halv pris
Tilmeldningsfrist ved forudbestilling på tlf: 4373 4220 er fredag 10. november kl. 16.00
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Motorcyklerne er linet op - klar til at eftersætte eventuelle
fartsyndere, der forsøger at undslippe lovens lange arm.

Fartkontrol på
Strandesplanaden
Elo Christiansen

T

irsdag den 10. oktober aflagde politiet igen uanmeldt
besøg på Strandesplanaden med det formål at registrere
hastighedsoverskridelser og andre færdselsforseelser.
Det sker regelmæssigt udtaler
daglig leder af denne afdeling
hos færdselspolitiet, politiassistent Jesper Willaing Christensen til ESPLANADEN.
Skulle det have forbigået nogles
opmærksomhed - hvilket noget
tyder på - er hastigheden på en
betydelig del af Strandesplanaden 50 km/timen. Langt de fleste bilister kan ikke holde sig til
de tilladte 50 km, men kører for
det meste mellem 60 og 70 km/
timen, siger Jesper Willaing, der
tilføjer, at man også hver gang
kan notere hastighedsoverskridelse på mere end 60% af den
tilladte hastighed.

Kørekortet i fare
Ved 50 km/timen betyder det en
hastighed på mere end 80 km/
timen og udløser omgående betinget frakendelse af førerretten
og efterfølgende aflæggelse af
kontrollerende køreprøve.
16

Arkiv

Såfremt man tidligere er straffet
for overtrædelse af hastighedsbestemmelserne eller har en verserende sag kørende, kan der i
særlige tilfælde blive tale om ubetinget frakendelse af førerretten - kort og godt, kørekortet er
mistet, hvis man overskrider hastigheden med mere end 60%
og tidligere har været noteret for
en hastighedsoverskridelse eller
har en sag kørende.

Biler for tæt på børn
På langt det meste af det nordlige stykke af Strandesplanaden
er der som bekendt etableret fortov, som løber ret tæt på kørebanen. Det kan få det til at løbe én
koldt ned ad ryggen med tanke
på, hvor tæt de mange fodgængere, børn som voksne, er på bilerne; og snubler man, kan den
høje hastighed være afgørende!!
Hertil kommer bøderne, som
eksempelvis ligger mellem 500
kr. og 5.000 kr. for overskridelser op til 100% af den tilladte hastighed.
Ved 50 km/timen betyder det
hastigheder fra 51 km til 100 km/
timen, og ved 70 km/timen ud-

løses bøderne ved hastigheder
mellem 71 km og 140 km/timen.

Ringe tidsbesparelse
Efter denne gennemgang af, hvad
man især IKKE må på vore kørebaner, skal vi opfordre alle til at
overveje hvad konsekvenserne
kan blive, når få minutter skal spares på en given strækning; og fortæl det gerne til naboer, familie,
venner og bekendte.
Indledningsvis fortalte vi, at
fartkontrollerne udføres regelmæssigt, og som politiassistent
Jesper Willaing understreger på alle tider af døgnet!

Måske skulle man blive politibetjent,
når man bli´r voksen?
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En øjebæ
i 2005
Brændt knallert 2005
I begyndelsen af 2005 udbrændte en knallert i tunnelen mellem
Esplanadeparken og Albjergparken ved Brøndbyvester Boulevard.
Knallerten blev fjernet - men
oprydningen med at fjerne sporene synes at trække i langdrag.

Stadig en
øjebæ
Brændt knallert 2006
Nu i oktober 2006 - snart to år
efter - er situationen uforandret
- selv grafittien på væggen står
der endnu.
Må vi på det skarpeste opfordre
rette myndighed til udbedre skaderne, der er opstået på væg, loft
og afsalt i tunnelen.

Ene og
forladte
Petanqueklubbens gamle baner,
der kostede meget sved at anlægge, fører nu en hensygnende
tilværelse og er snart groet til
med græs. Det er yderst sjældent,
at nogen overhovedet spiller på
banerne nu om stunder.

Esplanaden • November • 2006
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Hvorfor flytte til
Brøndby Strand?

- den lille „sø“ er udstyret
med en paraply! For som
Peer siger: „Guldfiskene
skulle nødig blive våde i
regnvejr“

Fortalt til Elo Christiansen

Af Peer Nielsen, Dyringparken

„Jeg skal bæres fra Brøndby
Strand“, siger Peer Nielsen, der
startede sin tilværelse her i 1981,
hvor han traf sin første
kone, der boede i “Lunden“. Såvel Daruplund
som Resenlund har
lagt adresser til Peers
liv ved Stranden.
I 1992 „justerede“
Peer sit privatliv og fik
adresse i Dyringparken, hvor en perle åbenbarer sig.
Peer bor i stuen og er således
udstyret med en lille have, der
udmærker sig ved bl.a. at rumme
et bassin med guldfisk. Humoren fornægter sig ikke; den lille
„sø“ er udstyret med en paraply!
For som Peer siger: „Guldfiskene
skulle nødig blive våde i regnvejr“. En lille „vejrsten“ er haven
også udstyret med, således at der
aldrig kan være tvivl om de klimatiske forhold.
Meldingerne på stenen er følgende:
Våd = Regnvejr
Tør = Tørvejr
Hvid = Snevejr
Væk = Tåget
Peer eller „sheriffen“, som nogle ynder at kalde ham, forsøger på
bestemt vis og nok et glimt i øjet
at holde orden i gårdmiljøet, hvilket en gang imellem „går ud over“
de lystige poder, når aktiviteterne tilsigtet eller utilsigtet skader beplantning eller lignende.
Arbejdslivet startede oprindelig
som maler, men endte hos Fredgård Radio. En erhvervsskade
18

stoppede dog karrieren i denne
virksomhed efter 16 år i 1989.
Opvæksten fandt sted i Lyngby, hvorefter residensen blev forlagt til Roskilde, hvor 11 år blev
tilbagelagt. Herefter har der stået Brøndby Strand på visitkortet.
Foruden opgaven som den lokale
„sherif“ elsker Peer at lave mad,
hvilket i år for anden gang udløser julefrokost til boligafdelingens ejendomsfunktionærer.
Selvom adressen nu er Dyring-

parken er Peer stadig meget aktiv, når Darup-/Resenlund afholder „Lundedag“ sidst i august
måned, ligesom de
hjælpende hænder altid er parat, når naboer, overboer, venner og
bekendte er i „nød“.
I det hele taget dyrkes
naboskabet i mange dimensioner. F.eks. nu,
hvor julen nærmer sig,
konkurrerer Peer med flere beboere om de mest omfattende nis sedekorationer - inde som ude.
Interessen for nisser er ikke så
gammel, men opstod på forunderlig vis i tilknytning til et dødsfald i familien; Peers far døde for
ni år siden. Og således sluttede
en eftermiddag med råhygge og
en god snak hos åbenhjertige
Peer Nielsen. Var der en nisse,
der blinkede med det ene øje på
vej ud gennem haven?

Paraplyen, der beskytter guldfiskene mod regnen, holder også skærmen over havenisserne .
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Brøndby Musikalske
Venner
afholder

„Syng Sammen Aften“
torsdag 30.november
kl. 19.30

i Brøndby Strand Bibliotek
- 1. sal (indgang fra smøgen).
Der er fri entre og alle, der kan
lide at synge, er velkomne.
Vi synger kendte viser, sange og
schlagere.
Næste sangaften vil finde sted
torsdag 25. jan. 2007 kl. 19.30.
KREA afholder

Efterårsmarked
lørdag/søndag
11.-12. november
i Ulsøparken 6, st. Begge dage kl.
11 - 16. Salg af nye og gamle produktioner. Den nye kalender for
2007 vil være færdig til salg.

Lektiehjælpere
søges
Hver tirsdag og torsdag
fra kl. 15-17
er der lektiehjælp for børn i 1.-9.
klasse. Men vi mangler lektiehjælpere. Så kunne du tænke dig
at gøre noget for andre i dit lokalområde, kan du kontakte beboerrådgiver Anette Hestlund på
tlf: 4354 2275 eller e-mail på
de9@brnet.dk - eller mød op på
Brøndby Strand Bibliotek.

JAZZ
Denne gang
i Rheumhus

Tema aften i
Brøndby Strand Kirke
Torsdag 16. november
kl. 19.30
Tidligere højskolelærer Lars
Thorkild Bjørn gæster Brøndby
Strand Kirke, hvor han i billeder,
sang og ord tegner et levende
portræt af den børnekære, men
barnløse skjald

B.S. Ingemann
En bemærkelsesværdig periode
i Guldalderen opleves gennem
levende fortælling og digterens
kendteste sange indsunget af
bl.a. Maria Stenz og Michaels
Kammer, som fx.
„I Østen stiger solen op.“
Foredraget finder sted i kirkerummet, med lysbilleder på et
meget stort filmlærred, samt
musikeksempler på Ingemanns
salmer. Vi begynder med fælles
aftensang i kirken kl. 18.00, og
fællesspisning kl. 18.15.
Foredraget starter kl. 19.30.
Hvis du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding nødvendig.

Lars Thorkild Bjørn.

Prisen for spisning er kr. 25,00.
Derudover kan der købes drikkevarer. Tilmelding til spisningen
skal ske senest 12. november til
kordegnekontoret på tlf: 43 73
44 54 mellem kl. 9.30 - 13.00
Ønsker du ikke at deltage i spisningen, er du velkommen til at
deltage i selve foredraget, hvortil der er gratis adgang. Alle er
velkommen
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

USA - verdens supermagt
Foredraget med Kim Bildsøe Lassen fra DR1 programmet Horisont,
der var annonceret til at finde sted tirsdag 7. november kl. 19 på
Brøndby Strand Bibliotek bliver flyttet til:

tirsdag 14. november kl. 19.00

Billetter købt til tirsdag 7. november er også gyldige til tirsdag 14. november. Billetter, der ikke ønskes benyttet, kan refunderes ved henvendelse i Brøndby-Bibliotekerne eller Kulturhuset Kilden senest 21.
november.
Rasmus Hansen, Brøndby Strand Bibliotek

Fredag 17. november kl. 20 er der traditionel jazz i Rheumhus, Albjergparken 4.
Brøndby Jazzklub byder på garvede jyder i form af WORCK/ODDERSKOV JAZZ
QUINTET, der spiller New Orleans jazz, som „vor mor“ lavede den, og repertoiret
appellerer til såvel det lyttende som det dansende publikum.
Forinden, nemlig kl. 18.00, kan man nyde aftensmaden. Hør mere herom hos
klubbens formand, Kirsten Plannthin på telefon: 4342 8997.
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informerer:

Det er diskutionerne om indretningen af Kulturhuset, der midlertidigt bliver lidt forsinket.

Møder med Kulturhusets
arbejdsgrupper er udskudt
Der bliver formodentlig
indkaldt til møder i
løbet af november

D

en 7. september blev der
holdt dialogforummøde
med politikere og borgere, hvor det seneste arbejde
med konkretiseringen af Kulturhuset blev præsenteret.
Det blev samtidig besluttet, at
tre arbejdsgrupper skal arbejde
med detaljeringen af de enkelte
dele af huset, det vil sige være-

stederne og AOF, biblioteket og
en sidste gruppe, der med udgangspunkt i den oprindelige
husgruppe skal beskæftige sig
med mødelokaler og sal.

Arkitekten er syg
Det var planen, at grupperne
skulle mødes umiddelbart efter
dialogforummødet i september,
men desværre har Teknisk Forvaltning været ramt af sygdom,
herunder er arkitekten på huset
blevet langtidssyg. Derfor arbej-

des der på højtryk for at finde en
eller flere, der kan træde til i stedet, og planen er, at der vil blive
indkaldt til arbejdsgruppemøder
i november måned.
Arbejdsgrupperne vil løbende
blive holdt orienteret.

Besvarer spørgsmål
Har du spørgsmål til arbejdsgrupperne eller Kulturhuset, så
kontakt Kvarterløftsekretariatet
på pbl@brondby.dk - eller telefon 43 28 20 95.
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