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Hvad synes I egentlig om Esplanaden? 
Vi på redaktionen vil meget gerne høre jeres mening om bladets indhold – hvad end 
det er ris eller ros. For kun på den måde kan vi sikre os, at I læsere er tilfredse. Det 
kan være I savner nogle flere artikler om de unge i Brøndby Strand? Eller måske vil 
I gerne bag kulisserne på beboerdemokratiet? Det kan også være at I er tilfredse 
med bladet som det er. Hvad end jeres tanker er, så giv endelig jeres mening til 
kende, ved at udfylde det spørgeskema vi har lavet på næste side – eller gå ind på 
www.brondbystrand.dk og udfyld det elektronisk. På forhånd mange tak for jeres 
hjælp!

Og Esplanaden er ikke det eneste sted, hvor jeres mening tæller i disse dage. Kom-
munalvalget er nemlig ved at være på trapperne, så det er tid til at tage stilling 
til hvilken borgmester og kommunalbestyrelse, som I mener kommunen er bedst 
tjent med de næste fire år. I dette nummer af Esplanaden kan I fra side 6-10 få et 
indblik i hvad de enkelte partier har af planer for Brøndby Strand. I samarbejde med 
De9 har Esplanaden nemlig gået politikerne på klingen, for at finde ud af hvordan 
de vil håndtere forskellige problematikker, som har direkte relevans for bydelen. 
I kan blandt andet læse politikernes ideer til hvordan forretningslivet i Brøndby 
Strand Centrum kommer på skinner. Vi håber, at denne oversigt kan gøre jeres valg 
lettere, hvis I ikke allerede er afklarede med, hvem der skal have jeres stemme. 

Der er i det hele taget meget at tage stilling til i denne verden – For eksempel bliver 
man ofte gjort opmærksom på, at der er mennesker rundt omkring i samfundet, 
som har brug for hjælp. Og så er det dejligt, at nogle har taget stilling til, at de vil 
bidrage med noget til fællesskabet. Det gælder for eksempel de frivillige i Red Bar-
nets lokalforening. Denne forening er fuld af gode initiativer til at hjælpe familier 
der har brug for lidt ekstra i hverdagen – hvad end det er af økonomiske, eller af an-
dre årsager. Det kan I læse mere om på side 14. Og præcis i forhold til økonomiske 
problemstillinger, har boligselskabet BO-VEST netop udvidet deres tilbud til be-
boere som er truet af udsættelse. Tilbuddet går under navnet ”Orden i økonomien 
giver ro i sindet”, og giver beboerne i boligselskabets afdelinger mulighed for at få 
rådgivning i alt fra at søge boligsikring, til at få styr på eventuel gæld. Læs mere om 
det succesfulde projekt på side 11. 

Men det er, som bekendt, godt med en balance mellem at bidrage til fællesskabet 
og samtidig at tage stilling til sit eget liv – hvor man gerne vil hen og hvorfor. Og 
sidstnævnte har Esplanadens nyeste skud på stammen på imponerende vis gjort. 
Vores nye reporter, Mike Matic, drømmer nemlig om at blive journalist, og så kan 
man jo ligeså godt starte tidligt. Han går kun i 8. Klasse, og på side 14 kan I læse 
hans første trykte artikel – om Brøndby Strand karateforening. 

Rigtig god læselyst til jer alle!

Mange hilsner
Redaktionen

------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------

LEDER



Vi har brug for DIN mening om Esplanaden
Vi arbejder hele tiden på at lave et godt beboerblad til dig, men har også ind i mellem brug for at udvikle os og få læsernes feedback.  
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at svare på spørgsmålene nedenfor og aflevere dem på 
Netværkskontoret(Café 13), Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand 
På den måde hjælper du os med at gøre Esplanaden bedre, så vi har et beboerblad som læserne er glade for, 
og som bliver læst af så mange som muligt.
På forhånd tak for dine svar.
Venlig hilsen 
Redaktionen

       

 JA            NEJ    VED IKKE

Jeg læser løbende Esplanaden 	 	 
Jeg bladrer Esplanaden igennem, men læser det ikke   
Esplanaden holder mig orienteret om, hvad der sker i Brøndby Strand    

Artiklerne i Esplanaden er lette at læse og vedkommende for mig   
Esplanaden giver mig et godt overblik over aktiviteterne i Brøndby Strand   
Jeg synes Esplanaden er et godt beboerblad   

Jeg sætter meget pris på Esplanadens: 
 Meget gode gode middel dårlige meget dårlige

Billeder     	 	 	 	 
Orienterende artikler       	 	 	 	 
Kalender (bagsiden)       	 	 	 	 
Information fra aktivitetshusene    	 	 	 	  

Klumme      	 	 	 	 

Andre kommentarer eller forslag:

Hvis vi må kontakte dig mht. at deltage i en fokusgruppe, hvor vi kan stille uddybende spørgsmål 
vedrørende Esplanaden, må du meget gerne skrive dit navn og telefonnummer. Hvis du ikke er 
interesseret i at deltage, undlader du blot at skrive dine kontakt-oplysninger. 

Alder:     ______

Navn:      __________________________________________________________

Telefon:  _______________________

Du kan også svare elektronisk på  www.brondbystrand.dk

------------------------------------------------------------------------------   -------------------------------------------------------------------------------
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Bliv "venner" med os
Både NetværksKontoret og Børnenes 
Rejsebureau er på Facebook. Her slår 
vi løbende informationer op om de ar-
rangementer og ture der bliver planlagt, 
så vil du holdes opdateret om, hvad der 
foregår af sjove og spændende ting i 
Brøndby Strand, så send NetværksKon-
toret en venneanmodning eller ’synes 
godt om’ Børnenes Rejsebureaus side.  

Lægerne i Tranumparken
Lægeklinikken i Tranumparken 7 har pr. 
1. oktober ansat speciallægen i almen 
medicin, Dorte Reff  Olsen i en fuldtids-
stilling. I kender jo allerede Dorte, som 
altså fremover vil være i klinikken hver 
dag. Samme dato åbnes for tilgang af 
nye patienter. /Jabar Ali

Så er der kommet rigtig gang i Vægtklubben i Café 13. Vi har arbejdet med 
formen og har nu fast fået diætist Rikke Sally Jørgensen tilknyttet. Hver 
anden gang vil der være et tema, som for eksempel ’motion’, ’let og sund 
aftensmad’ eller ’den sunde madpakke’. De resterende gange vil fokus være 
på en mere individuel kostvejledning, hvor vi blandt andet arbejder med 
personlige kostdagbøger og energibehov. Så har du lyst til at leve lidt sun-
dere og måske komme i gang med et vægttab, så kom i Café 13 onsdage i 
lige uger mellem 17 og 18.30. 
Vær opmærksom på, at vægtklubben er rykket en time i forhold til tidligere, 
så fl ere kan nå at være med efter arbejde. 

Vægtklub – nu med diætist 
Onsdage i lige uger mellem kl. 17 og 18.30 i Café 13 

Vægtklub – nu med diætist 

Esplanaden oktober 2013
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Lørdag den 31. august tog knap 160 
børn og voksne fra Brøndby Strand til 
Knuthenborg Safaripark. Turen var den 
årlige tur arrangeret af De 9 og Børne-
nes Rejsebureau og var som altid en 
stor succes. Særligt var mange impone-
rede over de store tigere, som busserne 
kom helt tæt på. En anden stor oplevel-

se for børnene var at komme helt tæt 
på og klappe en fl ok store kameler, som 
lå og slappede af i den skønne natur. At 
se ungernes forbløff ede ansigtsudtryk, 
da kamelerne så oven i købet rejste sig 
op, var til megen morskab for de voksne 
deltagere.  
Skulle du også have lyst til at tage på 

tur med Børnenes Rejsebureau, kan 
du allerede nu glæde dig til, at der bli-
ver arrangeret en tur til Den Blå Planet 
i november måned. Mere information 
herom kommer i næste udgave af bla-
det, ligesom der bliver lagt informatio-
ner på Facebook og hængt opslag op i 
opgangene. 

Brøndby Strand 
i Knuthenborg



Kulturhuset Kilden Teatersalen lørdag 
den 5. oktober kl. 14-16

Gennem samtale og en computertest finder du sammen 
med en underviser fra VOF ud af, om du har brug for ordblin-
deundervisning. Det tager cirka en halv time, og hvis det vi-
ser sig, at du lider af ordblindhed, kan du efterfølgende gå til 
gratis undervisning i Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk og IT. 

Både test og eventuel efterfølgende undervisning er et 
fuldkomment gratis tilbud til alle fra 16 år og opefter, og vil 
komme til at foregå i Brøndby Strand. Så hvis du kæmper 
med bogstaverne, og det er en kamp, du gerne vil vinde, så 
kom forbi til en snak og en test. 

Sted:   NetværksKontoret 
  Kisumparken 2
                       2660 Brøndby Strand 
Tidspunkter: Mandag d.   7/10  Kl. 9-12
  Mandag d. 14/10 Kl. 17-20
  Mandag d. 21/10 Kl. 9-12
  Mandag d. 28/10 Kl. 17-20 

Tilmelding via NetværksKontoret på 43 54 22 75 eller til lbj@
bo-vest.dk. Du er også velkommen til blot at møde op i et af 
ovenstående tidsrum. 

Hvordan lever man med et høreproblem? Hvad er de 
psykologiske aspekter, hvordan er det med kommuni-
kation, adfærdsregler, mimik og kropssprog? Og hvor-
dan skal omgivelserne forholde sig? Det fortæller den 
kendte entertainer, forfatter og foredragsholder, Lotte 
Rømer, om med udgangspunkt i sin egen historie.
Arrangør: Brøndby Lokalafdeling
Kontaktperson: Leif Sønderby
E-mail: broendby@hoereforeningen.dk 

Der er Skrivetolk og Teleslynge og alle er velkomne!

Har du svært ved 
at læse og skrive?
I samarbejde med Brøndby Strand for  
Fremtiden tilbyder VOF nu gratis test  
for ordblindhed. 

Foredraget ”Hva’?”  
- Lotte Rømers fore-
drag om hørelse og 
høreproblemer

”Hva’?”

Esplanaden oktober 2013
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Dit kryds skal snart sættes! Det kryds som er med til at afgøre hvem 
der bliver Brøndbys fremtidige borgmester – og hvem kommunalbesty-
relsen ellers kommer til at bestå af. Kommunalvalget løber nærmere 
bestemt af stablen den 19. november i år.

Det kan dog være svært at gennemskue, hvad de forskellige partier 
står for, og hvilke konsekvenser deres politik kommer til at have lokalt. 
Esplanaden har derfor gjort et forsøg på at give beboerne i Brøndby 
Strand en bedre mulighed for at tage stilling til, hvilken boks der skal 
krydses af. 

I samarbejde med de 9 lokale beboerforeningers bestyrelser, har vi ud-
arbejdet en række spørgsmål, som vi har givet videre til spidskandida-
terne fra de partier, der stiller op i Brøndby Kommune. 
Partierne er: (A) Socialdemokratiet, (B) Det Radikale Venstre, (C) De 
Konservative, (Å) Demokratiske Socialister, (F) Socialistisk Folkeparti, 
(I) Liberal Alliance, (O) Dansk Folkeparti samt (V) Venstre. 

Kommunalvalget 2013
Partiernes løfter før valget

Alle spørgsmålene er rettet mod områder, der har 
relevans for Brøndby Strand, og lyder som følger:
 
1. Brøndby Strand Parkerne har problemer med for 
  få parkeringspladser. 
 Vil I være med til at sikre, at der kan etableres  
 parkeringspladser på nordsiden af byggeriet?

2.  Brøndby Strand Centrum er plaget af butiksdød.  
 Hvad vil I gøre for at afhjælpe dette? 
 Hvad med de gamle kvarterløftplaner om at  
 etablere et knudepunkt?

3.  Brøndby Strand Parkerne skal til at renovere  
 for flere milliarder kroner. 
 Vil I være med til at udvikle Esplanadeparken  
 op til niveau - også selvom det koster 
 kommunen penge?

4.  Hvad er jeres holdning til miljøstationer i 
 området?

5. Hvad prioriterer I højst ved Brøndby Strand,  
 nævn tre ting?

Svarene fra de otte partier, der besvarede spørgs-
målene, følger på de næste sider. Svarene er alle 
et udtryk for partiets generelle holdning. Enkelte 
er af pladshensyn nænsomt forkortet af redaktio-
nen. 

Vel mødt ved stemmeurnerne!

Kommunalvalget 2013

Du Kan allereDe stemme nu!
Det eneste du skal gøre er, at medbringe legitimation – 
for eksempel sygesikring, kørekort eller valgkort – og 
gå ned på et af de lokale valgsteder. 
I Brøndby kan du stemme følgende steder:
Kulturhuset Brønden
Kulturhuset Kilden
Brøndbyvester bibliotek
Brøndby rådhus i forhallen
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Å
Kommunalvalget 2013

Allan Nielsen
Spidskandidat i Brøndby for
Demokratiske Socialister

Carsten B. Nielsen
Spidskandidat  
Det Konservative Folkeparti 

Mangel på parkeringspladser
Det er tåbeligt at mindske de solrige, grønne arealer, der bruges til leg og ophold. Derfor 
har vi altid arbejdet for at tillade P-pladser på den solfattige nordside.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Vi har foreslået, at kommunen om nødvendigt kan købe det gamle posthus til kommunale 
aktiviteter eller sundhedshus, samt at kommunen tager en forhandling med ejerne for 
at fi nde fælles muligheder for at give centret nyt liv. Vi tror, der er behov for både lavere 
huslejer og mindre butikker. Derudover bør pladsen mellem station og center renoveres og 
overbygges, så det bliver en fl ot indgang til bydelen. I dag ligner det en baggård og skram-
melplads.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Esplanaden er bydelens hovedpulsåre. Derfor er det naturligt, at det kommunale fælles-
skab fi nansierer udviklingen af både vej og park, så området svarer til nutidige og nye 
behov.

Miljøstationer
De almene boligafdelinger har de bedste muligheder for at håndtere aff aldet på let til-
gængelig og eff ektiv måde, som er god for miljøet. Derfor ja til miljøstationer.
Kunne parcelhusejerne fi nde ud af at samarbejde med boligafdelingerne, hvor det var 
både praktisk og økonomisk fornuftigt, ville det være epokegørende. 

Partiets prioritering
1. At der åbnes op for at få fl ere lokale arbejdspladser.
2. At vores unge får lettere ved at få en egen eller fælles bolig, som de har råd til.
3. At Brøndby Strand Centrum tilføres nyt liv.

Mangel på parkeringspladser
Det er muligt, at der er for få P-pladser i Parkerne, men jeg fi nder ikke det er nødvendigt at
udvide P-pladserne uden for Parkernes område. Såfremt noget af problematikken skyldes
erhvervskøretøjer, kan disse parkeres på de dertil indrettede pladser og dermed frigøre et 
areal til privatbiler.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Butiksdøden i Brøndby Strand Centrum skyldes den udvikling, der gennem fl ere år har 
været hen mod større indkøbscentre. Undersøgelser har vist, at såfremt der er det rette 
udbud af butikker i centret, vil borgerne gerne handle lokalt. Vi kan fra kommunal side 
ikke tvinge butikker til at holde åbent eller tvinge nogle ind, men vi kan håbe, at investe-
ringsklimaet og væksten i samfundet gør, at de planer vi har vedtaget omkring Centret 
kan iværksættes. Vi mangler investorerne. Der mener jeg nok, kommunen kunne være 
mere aktiv i salgsarbejdet af området.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Selvom jeg gerne ser Esplanadeparken udviklet til et endnu mere rekreativt, aktivt om-
råde, kan jeg ikke her og nu love kommunale kroner til en medfi nansiering. Men lad os få 
forslag og ideer på bordet, og så vurdere der ud fra. Som formand for Kulturudvalget så jeg 
da gerne, at Esplanadeparken kunne lægge arealer til udendørs koncerter.

Miljøstationer
Miljøstationer fi nder jeg det ikke hensigtsmæssigt at placere i tætte boligområder. 
Bortskaff elseaf aff ald af en hver slags må fi nde sted i allerede eksisterende 
opsamlingscontainere eller skure.
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Kommunalvalget 2013

Ib Terp
Borgmester   
Spidskandidat i Brøndby for 
Socialdemokratiet 

Carsten Zacho
Spidskandidat i Brøndby for
Liberal Alliance 

Mangel på parkeringspladser
Der skal være parkeringspladser nok til at dække behovet. Parkering på nordsiden vil 
fordre, at der vedtages en ny lokalplan, hvilket er en langsommelig og besværlig proces. 
Jeg har derfor sammen med repræsentanter for T13 (afdelingen med det største problem) 
fundet en række alternative parkeringsmuligheder, som enten er realiseret eller er tæt 
ved det. Hvis behovet fortsat ikke dækkes, må vi i gang med lokalplanprocessen.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Den helhedsplan, som blev vedtaget for 4-5 år siden, er fortsat gældende. I det aktuelle 
investeringsklima har det ikke været muligt at fi nde investorer. I øjeblikket har vi kontakt 
til en investor, som muligvis vil investere i et sundhedscenter. Glipper det, vil jeg anbefale 
Kommunalbestyrelsen, at kommunen køber bygningen til kommunale formål. Men en 
privat investering vil være bedst.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Ja, Esplanadeparken bør have et løft. Det må blive etapevis efter en generalplan.

Miljøstationer
Miljøklagenævnet forbød den planlagte miljøstation i Kisumparken, som et fl ertal i Kom-
munalbestyrelsen var positive over for. Måske fi ndes der en bedre og billigere løsning: 
Når skraldet er samlet op ved de decentrale opsamlingssteder, kan de måske lige så godt 
køres til genbrugspladsen med det samme. Det koster kørsel, men sparer opførelse og 
drift af en miljøstation. Jeg har aftalt med T13, at de regner på det i samarbejde med 
kommunens miljøafdeling.

Partiets prioritering
1. At få centret til at fungere bedre.
2. At forbedre den kollektive trafi kbetjening.
3. Det fortsatte boligsociale arbejde.

Mangel på parkeringspladser
Hvis beboerforeningerne kan blive enige med de omkringliggende grundejerforeninger, så er det 
fi nt med Liberal Alliance, men vi vil ikke medvirke til nye støj- og lysgener for andre borgere.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Butiksdød er et symptom på, at rammerne for at drive forretning ikke er til stede eller er uin-
teressante. Liberal Alliance kæmper for, at det skal være attraktivt at drive virksomhed. Vi vil 
blandt andet fj erne dækningsafgiften, der er en erhvervsskat, som butikker og virksomheder er 
pålagt af kommunalbestyrelsen her i Brøndby. Vi skal gøre det nemt for investorer at se poten-
tialet i Brøndby Strand.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Vi har verdens højeste skattetryk. 200.000 har mistet deres job gennem de seneste år. Mange 
mennesker har ikke fået lønforhøjelse, og selvstændige kæmper for at få hverdagen til at 
hænge sammen. Det er ikke tiden til at øge de off entlige udgifter. Det er jo ikke kommunen 
som betaler, men i stedet skal de øvrige borgere her i kommunen betale mere i skat. Lav hellere 
nogle af boligerne om til ejerlejligheder.

Miljøstationer
At rydde op efter sig selv og ikke at belaste andre unødigt er god liberal tone. Hvis beboer-
foreningerne selv vil betale og kan blive enige med de omkringliggende grundejerforeninger, så 
er det fi nt med Liberal Alliance. Men heller ikke her vil vi medvirke til at påføre andre borgere 
nye gener så som støj fra genbrugsstationer.

Partiets prioritering
1. Bekæmpe bureaukratiet i kommunen, lavere skatter og stoppe stigningerne i grundskatterne 
som også almene boliger betaler via stigende husleje.
2. Brøndby Strand skolen skal sammen med de øvrige skoler i Brøndby helt i top.
3. Vi skal have større fokus på kriminalitetsbekæmpelse i Brøndby Strand
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Kommunalvalget 2013

Vagn Kjær-Hansen
Spidskandidat i Brøndby for 
Socialistisk Folkeparti 

Mette Engelbrecht
Spidskandidat i Brøndby for 
Venstre

Mangel på parkeringspladser
Parkeringspladser på nordsiden af parkerne er ikke muligt ifølge den gældende lokalplan. Det 
blev i sin tid aftalt af hensyn til beboerne i villaerne nord for stien. Derfor vil det efter min 
mening kun være rimeligt at ændre det på en måde, som begge parter kan støtte. 

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Butikkerne dør på grund af krisen. Vi ser det samme i andre centre, men det gør ikke problemet 
mindre i Brøndby Strand. Udlejeren får skyld for at kræve en urimelig høj leje af små butikker, og 
det bedste vi kan gøre er derfor at give mulighed for nye butikker i nærheden. Det har SF stemt 
for i kommunalbestyrelsen for fl ere år siden, sammen med fl ere boliger som kan give centeret 
fl ere kunder. Der er endnu ingen investorer, men kommunen skal fortsat arbejde for det.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Esplanadeparken er et grønt strøg, som binder parkerne sammen fra øst til vest. Den har ikke 
været alt for spændende, da den blev åbnet mod centeret, og vi byggede kulturhus for 100 mil-
lioner er der kommet mere liv i midten. Længere væk fra centeret er fl ere små foreninger groet 
op. Den linje vil jeg gerne fortsætte, så kommunen bidrager til at udvikle parken.

Miljøstationer
Vi skal genbruge mere, og derfor er miljøstationer under en eller anden form en naturlig ud-
vikling. Jeg tror, at parkerne før eller senere får underjordiske beholdere til for eksempel glas, 
plast, papir, metaldåser og madaff ald. Det skal være let at komme af med de forskellige slags 
aff ald, og derfor skal det helst være, hvor mange alligevel kommer forbi. Her er de underjordi-
ske beholdere gode, da de ikke fylder meget på jordoverfl aden.

Partiets prioritering
Brøndby Strand har tre styrker, som vi skal bevare og udvikle:
1. De mange aktive beboere og foreninger
2. Beliggenheden nær Strandparken og den grønne kile
3. Hurtig off entlig transport med S-toget (og busserne kan forbedres)

Mangel på parkeringspladser
I Venstre mener vi, at Brøndby er borgernes by, og er der et behov for fl ere parkeringsmulighe-
der, så er Venstre åbne for at imødekomme de løsningsforslag, som udarbejdes af borgerne i 
samarbejde med boligforeningerne.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Venstre i Brøndby vil arbejde for at gøre centrum mere livligt med fl ere muligheder for at 
handle lokalt. Vi ser en udvidelse af letbanen igennem Brøndby fra Glostrup Station og måske 
videre til Københavns Lufthavn som en del af udviklingen af hele Brøndby. Vi ønsker, at 
Brøndby Strand bliver et område, hvor butiksejere og andre erhvervsdrivende gerne vil etablere 
sig. Vi forestiller os også muligheden for fl ere restauranter og caféer. 

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
I Venstre forestiller vi os, at Esplanaden bliver udviklet i takt med udviklingen af centrum og 
stationen. Vi ser gerne, at Esplanadeparken udvikles med legepladser og andre rekreative 
områder. Som led i de omfattende renoveringer i parkerne ønsker Venstre i Brøndby at udvikle 
hele området omkring stranden, for stranden er også en uudnyttet ressource.

Miljøstationer
Venstre ønsker at værne om miljøet og ser meget positivt på forbedring af miljøet. Aff alds-
håndtering har en positiv indfl ydelse på det materielle forbrug og et øget fokus på genbrug. 
Det støtter vi gerne op om. Men placeringen af stationerne skal ske i samarbejde med beboer-
ne i området, så ingen bliver generet af de gener der måtte følge af en miljøstations placering. 

Partiets prioritering 
1. Sammenhængende og udvidet kollektiv trafi k der skal medvirke til mere liv i Brøndby Strand 
i form af fl ere butikker og cafemiljø.
2. Investering i vores unge og ledige 
3. Udvikle hele strandområdet og gøre det attraktivt, også for udefra kommende børnefamilier.
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Kommunalvalget 2013

Allan Runager
Spidskandidat i Brøndby 
for Dansk Folkeparti 

Elif Demir Gökce 
Spidskandidat i Brøndby 
for Radikale Venstre

Mangel på parkeringsplaner
I det omfang lokalplanen tillader det, og der fi ndes egnede arealer til formålet, vil vi gerne 
være med til at øge antallet af parkeringspladser.

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Dansk Folkeparti vil skabe erhvervsvenlige vilkår og ser gerne at vitale ting som Bank, 
nærpoliti og posthus genplaceres i centret. 
Det er dog først og fremmest det privatejede Centers eget ansvar, at erhvervslejemå-
lene er attraktive for nye lejere, herunder at centrets nuværende aff aldsproblemer løses. 
Dansk Folkeparti har ingen planer om at genoprette det tidligere nedlagte kvarterløft.

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
I det omfang hvor det er et kommunalt ansvar/forpligtigelse, og hvor kommunens øko-
nomi tillader det.

Miljøstationer
Miljøstationerne skal placeres så tæt på aff aldskilden som forsvarligt muligt, så vi undgår 
unødvendig transport af aff aldet.

Partiets prioritering
1. At der i boligområder prioriteres en alsidig beboersammensætning, til forebyggelse af 
ghettoisering og opbygning af parallelsamfund.
2. Rent miljø og ”blå fl ag” strand, hvor boliger vedligeholdes og indpasses i de naturskøn-
ne omgivelser.
3. At sammenbinde Brøndby Strand med det øvrige Brøndby igennem etablering af lokal 
”vinkebusordning”, som kun kører lokalt i Brøndby.

Mangel på parkeringsplaner
Vi er indstillet på at fi nde ekstra parkeringspladser i de Brøndby Strand Parker, hvor de 
fornødne parkeringsmuligheder ikke lever op til behovet, men problemet skal undersøges 
nærmere. De beboere jeg selv har talt med i Brøndby Strand Parkerne er tilfredse med 
parkeringsforholdene, selv om det dog er et problem, at Lejerbo max. kan fremsende 10 
gæstekort ad gangen. 

Brøndby Strand Centrum i fremtiden
Virksomheder skaber liv, oplevelser, jobs, handel og service. Radikale Venstre  skal 
arbejde for at skabe levende byer med nye virksomheder. Radikale Venstre  skal være 
katalysator mellem nuværende og nye lokale og internationale virksomheder. Vi skal 
udnytte de muligheder, som de mange forskellige kulturer, der er repræsenteret i Brøndby 
Strand Parkerne, giver os. Vestegnens Bazar er et udmærket eksempel på dette. 

Renovering og udvikling af bebyggelsen i Parkerne
Radikale Venstre vil i alle henseender samarbejde, prioritere og investere med udgangs-
punkt i kommunens behov, og i langsigtede holdbare projekter.

Miljøstationer
Aff aldssortering er vigtig, hvilket også er grunden til, at der fra 2014 indføres en ny af-
faldsordning for villaer og rækkehuse. Dette bør også dække lejligheder, og vi mener 
derfor, at miljøstationer skal oprettes/udvides i området.

Partiets prioritering
1. Nye virksomheder - fl ere arbejdspladser. 
2. Flere unge igennem uddannelser. 
3. Socialområdet skal løftes - med høj kvalitet. 

esplanaden oktober 2013
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Af Nanna Marie Lyngman

Foto: Lars Ertner

BO-VEST gør nu en ekstra indsats for 
at forhindre udsættelser i Brøndby 
Strand. Fundamentet er det succesful-
de projekt ”Orden i økonomien giver ro i 
sindet”, som har kørt i Askerød gennem 
de sidste to år. Formålet har været at 
forebygge udsættelser af beboere, som 
ikke har betalt deres husleje. 

Gode erfaringer fra Askerød
Projektet er udviklet og ledet af den bo-
ligsociale medarbejder Stine Hartmann, 
som også står for at sætte projektet i 

Stine Hartmann – Leder af projektet

Bo-vest vil sætte en stopper for udsættelser  

gang i Brøndby Strand. 
”Gennem mit arbejde i Aske-
rød har jeg samlet mange 
værdifulde erfaringer, som 
jeg kan tage med videre til 
de andre afdelinger i BO-
VEST”, fortæller Stine Hart-
mann, som allerede nu har 
sørget for at lægge flyers 
om projektet på alle ejen-
domskontorerne i T13, samt 
i Gurrelund/Bjerrelund og i 
Maglelund. 

Rådgivning og vejledning 
gør en forskel

”Når en beboer kontakter mig, hjælper 
jeg vedkommende med at få styr på sin 
situation. Det kan for eksempel være, 
at beboeren har brug for hjælp til at 
søge boligsikring eller ikke har overblik 
over sin gæld”, forklarer Stine Hart-
mann og fortsætter, ”jeg kan hjælpe 
folk med at få kontakt til kommunen 
og med at få dannet et overblik. Des-
uden giver jeg vejledning i, hvordan de 
selv kan søge om hjælp fremover. På 
den måde bliver de bedre rustet, så de 
ikke ender i samme situation igen”. 

Hjælpe-sms’er
BO-VEST er i gang med at udvikle et 
sms-system til at kontakte de beboere, 
som er i fare for at blive sat ud af de-
res bolig. ”Ud over den rykker beboerne 
får med posten, får de fremover besked 
via sms, hvis de er bagud med husle-

jen. Her bliver de bedt om at ringe op 
til et nummer, hvor de får at vide, at de 
kan kontakte mig, hvis de har brug for 
hjælp,” siger Stine Hartmann og fortæl-
ler videre, ”lige nu arbejder vi med fire 
sprog, dansk, engelsk, arabisk og tyr-
kisk. På den måde kan vi få fat i endnu 
flere beboere”.

Gode resultater
Ifølge Carsten Brank, som er Bolig- og 
HR-chef i BO-VEST, har projektet i 
Askerød gjort, at antallet af udsættel-
ser er faldet fra 15 stk. i 2010 til 2 stk. i 
2013 – hvilket svarer til 86 %. 
BO-VEST’s afdelinger i Brøndby Strand 
er med sine 5 udsættelser i 2012 ikke 
oppe på samme niveau. Men der er iføl-
ge Stine Hartmann alligevel god grund 
til at få projektet op at køre i området. 
For som hun siger: ”Én udsættelse er 
en udsættelse for meget”.

Tibudet gælder for alle boligaf-
delinger i Brøndby Strand, som 
hører under BO-VEST. Det drejer 
sig nærmere bestemt om afde-
ling T13, Gurrelund/Bjerrelund 
og Maglelund.

Stine Hartmann kan kontaktes 
på tlf.: 60 35 46 63 eller 
mail: sjh@bo-vest.dk 
Alle hverdage mellem kl. 9 & 15

Esplanaden oktober 2013
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nYt Fra aKtIvItetsHusene

  i oktober

eID-Fest i Café 13
Fredag den 25. oktober kl.17-20
Børneunderholdning med klovnen BADUTSKI.
Vi serverer Lam og okse. Hertil serverer vi salat og kartofl er, og 
til sidst IS til alle.
Til børnene vil der desuden være slik og saftevand.
Pris for børn 20 kr.
Pris for voksne 40 kr. 
Billetter skal købes i Café 13 senest den 22. oktober 

    i oktober

Kulturaften i Rheumhus
Fredag den 25. oktober kl. 18
Rheumhus tager en af husets gamle traditioner op: Den hyg-
gelige fællesspisning hvor beboerne selv medbringer en lækker 
yndlingsret eller nationalret, med mad til 4 personer. Rheum-
hus laver pandekager med fyld af kylling, forårsløg, kål og ris 
garneret med revet gouda.
Tilmelding i Rheumhus
Tlf. 43 54 11 38
 

Dit aktivitetshus i 
Kisumparken 2
September 2013

SEPTEMBER MÅNED I CAFÉ 13
Sommeren og ferietiden er overstået, eftersommeren er over os, og 
vi er på vej ind i efterårssæsonen.  I Café 13 sker der ting og sager.

Det første, vi kan se frem til, er en blues aften med Mike Whellands 
og hans en mands orkester. Det er ikke helt rigtigt, for orkesteret er 
blevet udvidet med en mand - guitaristen Uff e Steen. Se mere om 
arrangementet på midtersiderne.

Der er brunch og fernisering med kunstneren Pernille R. Hun kan 
ses på Facebook (Søg Pernille R’s Skilderier”. Pernille omtaler sig selv 
som en glad amatør, der maler med hjerteblod. Når vi nu er ved 
udstillinger, så er udstillingskalenderen fuldtegnet frem til marts 
måned 2014, der er mange, der gerne vil udstille i caféen.

En af forårets succeser starter igen. Smørrebrødsskolen II begynder 

i oktober. Når den bliver omtalt allerede nu, så er det fordi, der kun 
er et begrænset antal pladser, og tidligere deltagere har fortrinsret. 
Så det er med at være tidligt ude med tilmeldingen. Se i øvrigt på 
bagsiden.

Mandagsklubben, der har kørt i fl ere år er lukket. Der var kun få 
børn, der benyttede sig af tilbudet. Så den er sat på stand-by måske 
for altid.

Der var ikke banko i august, men nu vender banko til bage for fuld 
styrke, og de, der har gået rundt med abstinenser hele sommerfe-
rien, kan igen få fodret deres spille-gen.

Programmet i oktober er også ved at være klart, så der er nok at se 
frem til.

SÅ GIK DEN SOMMER
 Så er sommeren gået, og vi kan vel ikke klage over vejret, sjældent 
har vi haft så dejligt vejr. 
Café 13 står der lige så fl ot, som da ferien startede, og dog måske er 
den blevet endnu fl ottere.
De vågne beboere har måske set, at vi har fået malet rundt om 
caféen, den smukkeste skinnende sorte farve. Vi syntes selv, den er 
super fl ot.
 
Så nu må vi se på sensommeren og efteråret.
Vi var i august nødt til at afl yse en eid-fest på grund af manglende 
tilmelding. Vi prøver igen at holde eid- fest i oktober, så vores net-
værk må gerne allerede nu udbrede budskabet.
Smørrebrødskolen var en succes, så den starter igen i oktober.
Banko og brunch med fernisering for diverse kunstnere fortsætter.
Der er frokostbuff et fra tirsdag til fredag, og vi har selvfølgelig også 
og aftenspisning tirsdag og torsdag.
PC holdene forsætter også uændret.
Opstart af foredragsrække om og med børn og unge starter i okto-
ber, og her vil vi gerne have nogle forslag fra alle beboere. Mange 

har givet udtryk for, at det ville 
være en rigtig god idé, og at vi skulle
dele indlæg/foredragene op i aldersgrupper.
Glæder og udfordringer fra 0 - 18 år, kunne være
overskriften. Vi har opdelt i aldersgrupper, og håber vi kan
tilbyde noget til alle forældre.

Vi har selvfølgelig meget mere til jer i efteråret. Vi har da også et 
ønske den anden vej:
Kom med idéer og forslag til alle aktiviteter i huset. Kom og tilbyd 
lidt af jeres tid til at sætte lige præcis det, du godt kunne tænke dig i 
gang. Der er et stort ønske om mange aktiviteter; men forudsætnin-
gen for, at det kan lade sig gøre er, at der er frivillige hænder, der vil 
give et nap med.

Alle er velkomne både med store og mindre ideer, vi vil hjælpe alt 
det, der er muligt.
    

    

Halloween-Disco 
Fredag den 1. november fra 17-22
Café 13 vil nu for 5. gang åbne dørene og byde alle farlige børn 
til Halloween-Disko!
Twiggy disco står for musikken og alt den sjove underhold-
ning.
Klæd dig ud og mød op til en forrygende aften.
Vi serverer sodavand og chips.
Arrangementet er for børn i alderen 7-14 år.
Indgang: 20 kr.

lørdagscafé i rheumhus
Lørdag den 5. oktober fra kl. 10 til kl. 14
Der bliver gang i cafeen med salg af smørrebrød, en lun ret 
samt kage og kaff e. Her er lejlighed til at invitere familien 
ud på frokost eller hilse på naboerne. Egentlig behøver man 
slet ikke at købe noget – man kan også bare være her og nyde 
stemningen.
Her holdes også loppemarked med mange fristelser. Der bliver 
solgt tøj, tekniske redskaber og meget mere.
Hvis du selv har en lille kræmmer i maven og ønsker et bord til 
salg af dine ting, kan du kontakte Rheumhus på tlf. 43 54 11 38
 

Jazz i rheumhus
Med Doghouse Cats fredag den 18. oktober fra kl. 19.30
Jazzsæsonen er kommet godt i gang og de næste optrædende 
er Doghouse Cats. Rheumhus serverer denne aften koteletter i 
fad m. ris og desserten står på is med hindbærsauce og vafl er.
Køb af billetter i Rheumhus og i Jazzklubben.
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Af Frede Nissen

Beslutningen
I 1973, da jeg boede på Østerbro med 
udsigt til en baggård, følte jeg, at tiden 
var inde til at flytte i et nybyggeri. Jeg 
var ude at se på flere muligheder og 
valget faldt på Brøndby Strand, da jeg 
blev tiltrukket af lejligheden og udsig-
ten. I starten var der jo mange tomme 
lejligheder, og jeg flyttede ind den 1. juli 
1974. Umiddelbart efter jeg var flyttet 
ind, valgte vi en afdelingsbestyrelse og 
med Steen Hartvig Petersen i spidsen, 
blev der fyret godt og grundigt op under 
kedlerne. 

Uhyre høj husleje
Huslejen var af flere forskellige grunde 
meget høj. Det gjorde, at vi på et tids-
punkt organiserede et huslejeboykot, 
hvor huslejen fra den enkelte blev sat 
ind på en spærret konto i Danske Bank, 
som dengang havde en afdeling i Brønd-

Efteråret nærmer sig med små skridt, 
det må vi tage med godt og skidt.
Men vi ser tilbage på de lyse dage
sommer og sol os alle behage
nu har vi noget at tære på
når vinteren banker på.
Tak for den dejlige sommer vi fik,
Som alle har nydt til sidste stik.
Det er mange år siden, vi har haft en sommer så flot,
Det gør både små og større godt.
Både på sjæl og krop solen velgører,
Vi nyder det alle, som det lader sig gøre.
Vi går vinteren i møde med sol i sind,
Og håber at få lidt solskin ind,
På trods af efterårets regn og rusk,
Så tror vi på solen igen,
Den gemmer sig blot bag en sky,
Og snart er det sommer på ny.

P.S. Husk at stille urene tilbage den 27. oktober.

sensommerdigt fra Ditte Jeier

39 år i Brøndby strand – en beboers erindringer

by Strand. Det fik både lokalpolitikerne 
og landpolitikerne op af stolene. Så vidt 
jeg erindrer, blev der lavet et lovforslag 
i Folketinget om, at sådan noget ikke 
skulle kunne lade sig gøre fremadrettet. 

De sidste justeringer
Og der var flere ting, som lige skulle ju-
steres for at gøre området bedre at bo i. 
Det gjaldt for eksempel den offentlige 
transport. Til at starte med kørte bus-
sen via Ulsøparken og ned til Strand-
skolevej. Men vi følte, at det ville give 
mere mening, at bussen kørte langs 
Strandesplanaden. Alt i alt var det en 
hård fødsel. 

Dette var bare et lille uddrag af, hvad der 
var på færde dengang, og kedeligt var 
det ikke. Stille og roligt faldt tingene til 
ro herude i Brøndby Strand.
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Nogle af Red barnets frivillige, i gang med at samle ind til foreningens aktiviteter.

Tekst og fotos af Attia Iqbal

Vidste du, at Red Barnet har en lokal-
forening i Brøndby? Og at det er den 
eneste på Vestegnen? Foreningen er 
til for at støtte familier og børn der har 
brug for et pusterum.  
”I Red Barnet Brøndby er vi med til at 
give familier i lokalområdet sjove og 
spændende oplevelser sammen”, for-
tæller Kaya, som er formand for lokal-
foreningen. Der er arrangementer en 
gang om måneden, og det er helt gratis 
at deltage. Det kan for eksempel være 
en hyggelig tur på biblioteket, med no-
get frokost og en fælles fi lm bagefter, 
eller en tur i biff en eller på stranden. 
Men det kan også være større ture, fx til 
Bonbonland eller Tivoli. ”Vi er til for at 
give familierne et velfortjent pusterum, 
hvor de kan få lov at glemme problemer 
og svære dage, og hvor børnene kan få 
lov til at få nogle af de samme oplevel-
ser som deres jævnaldrende”, uddyber 
Kaya.
For at blive en del af foreningen skal 
familierne mindst have ét barn i alde-
ren 5-12 år, men så er deres yngre eller 
ældre søskende også velkomne. Der-
udover skal man kunne tale og forstå 
dansk. 

Den lokale indsats
Kaya synes at det er dejligt at være en 
del af foreningens fællesskab. ”Det er 
utroligt givende at være en del af noget 
større. Man får mange anderledes og 
sjove oplevelser, sammen med menne-
sker man ellers aldrig havde mødt. Der 
er altid en meget positiv stemning, og 
glade smil, og man får virkelig ekstra 
energi af at være med”, fortæller Kaya 
og fortsætter, ”jeg synes det er vigtigt 
at folk ved hvor stor en forskel denne 
forening gør for lokalområdet. Mange 
tænker mest på fattige og udsatte børn 
i udlandet, når Red Barnet bliver nævnt, 
men det er faktisk mindst lige så vigtigt 
at hjælpe netop i lokalområdet".

red Barnets lokalforening på vestegnen

vil du vide mere?
Hvis du er interesseret i at tage din familie med til et af Red Barnets 
arrangementer kan du skrive til nedenstående mailadresse eller ringe 
til foreningen på nedenstående telefonnummer. Du kan også gå ind på 
lokalforeningens hjemmeside og læse nærmere.

vil du være frivillig?
Der er pt. er 13 frivillige i lokalforeningen, men der er altid brug for fl ere 
hænder. Ud over at man skal kunne tale og forstå dansk er der ingen 
grænser for hvem der kan blive frivillige. 
Man kan også støtte foreningen på andre måder; ved at donere børne-
tøj, legetøj eller kontantbeløb; eller ved at arrangere ture i samarbejde 
med de frivillige. For mere information kan du udforske hjemmesiden, 
eller kontakte foreningen på mail eller telefon.

E-mail: FamilieklubBrondby@RedBarnet.dk
Hjemmeside: www.RedBarnetBrondby.dk
Mobil: 20 57 16 61
Bankkonto: Reg.nr. 5326, Kontonr. 0244013, Arbejdernes Landsbank
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Tekst og fotos af Mike Matic

Som du måske allerede ved, ligger der en karateklub på 
Langbjergskolen, som holder til i den ene af de store 
gymnastikhaller. Bestyrelsens talsmand hedder Bjarne 
Ibsen, og det var ham som grundlagde karateklubben, 
sammen med sin kammerat Ole Hald.

Klubbens historie
De to karateentusiaster startede klubben for 30 år si-
den i et autoværksted i Tjørnevangen, men rykkede i 
1998 til deres nuværende lokaler på Langbjergskolen. 
”I dag har klubben gode faciliteter, med omkring 200 
kvm lokaler og flere fast optegnede kamparealer”, 
siger Bjarne. Der er desuden et turneringsrum nede i 
kælderen, som bliver flittigt brugt når klubben er vært 
for diverse turneringer. ”Klubben har undervist cirka 
3000 elever gennem tiden, og mere end 100 elever har 
gjort sig fortjent til det sorte bælte”, fortæller Bjarne 
stolt.

Der er altid plads til nye medlemmer
Bjarne fortæller, at alle klubbens instruktører er ud-
dannede som licensinstruktører i ”The World Shotokan 
Karate-Do Federation”, og klubben får med et års mel-
lemrum besøg af en japansk instruktør, som afholder 
seminarer og underviser i de nyeste teknikker indenfor 
karate. Desuden leder de unge instruktører ved navn 
Harun Muharemovic og Wail Athrari, et hold af hjæl-
peinstruktører der bliver trænet i at undervise, så de 
kan tage imod nybegyndere i klubben. ”Dette system 
gør at klubben kan optage nye elever hele året rundt, 
på grund af alle de kompetente instruktører som står 
klar på sidelinjen”, forklarer Bjarne, og understreger 
at alle instruktørerne er meget bevidste om elevernes 
sikkerhed. ”Så selvom karate er en kampsport kommer 
man ikke mere til skade end man gør i for eksempel 
fodbold”, forsikrer han.

Kamphold og konkurrencer
Når man har fået kampteknikkerne ind underhuden 
kan man komme på klubbens kamphold, som ledes af 
Morten Rolle. Holdet træner tre gange om ugen og har 
indimellem intense træningsperioder op til turneringer 
eller andre arrangementer, hvor der er indlagt ekstra 
træningsdage. Og det giver gode resultater: ”Den 1. juni 
vandt William Shah en guldmedalje ved Buble-Cup, 
som er en meget stor konkurrence for børn og unge der 
træner karate”, fortæller Bjarne. 

Karateklubben i langbjerg

Vil DU lære karate?
Tilbud til alle begyndere: 3 gratis prøvetimer og derefter 
træning i 2 måneder for 20 kr. 
Træningen foregår hver mandag og onsdag kl. 17-18. 

Der er også søskende rabat, som afhænger af hvor mange 
søskende der deltager. 

Hvis du vil starte til karate kan du kontakte Bjarne på 
bjarne@brondbykarate.dk 
For mere information se klubbens hjemmeside: 
www.brondbykarate.dk

William Shah, som vand guldmedalje ved Buble-Cup i år
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BRØNDEN I OKTOBER

OUTLANDISH slutter 
deres turné i Kultur-
huset Brønden 
Søndag den 29. september kl. 17.00

TOMMY SEEBACH SHOW 
med Debbie Cameron og Erik Sletting 
Fredag den 4. oktober kl. 19.30

Kom og oplev en unik koncert 
med et dansk band, der i flere 
betydninger er i verdensklasse.
Denne gang i et mere akustisk 
set-up, mere intimt univers og 
med hele rygsækken fyldt op 
af Outlandish hits som bliver 
leveret med små historier og 
betragtninger i løbet af koncer-
ten.
De tre barndomsvenner fra 
Brøndby Strand laver stadig 
charmerende pop inspireret af 
hiphop og verdensmusik, men 
de tør også kigge indad. Et 
godt eksempel er førstesinglen 
og titelsangen på deres nyeste 
album, ”Warrior // Worrier”. 

Den fængende og melankolske 
skæring blev til, da Isams svi-
gerfar konstaterede, at ethvert 
par man ser på gaden, i super-
markedet, til koncert eller i 
hjemmet består af en kriger og 
en der bekymrer sig.
Billetpris: Kun 100 kr. Billetter-
ne kan købes på www.brondby.
dk/billetekspressen i Brønden, 
Kilden og på Brøndbyvester 
Bibliotek.
Arrangør: Kulturudvalget i 
samarbejde med Kulturhuset 
Brønden.

Sted: Kulturhuset Brønden, 
Brøndby Strand Centrum 60.

En hyldest til Tommy Seebach – og efter 
showet spiller bandet op til dans, hvor alle er 
velkomne til at tage en sving-om.
Erik Slettings musikalske samarbejde med 
fætteren Tommy Seebach startede allerede 
i drengeårene, når familierne var samlet og 
når Tommy og Erik var på ferie hos hinanden. 
Med Debbie Carmeron på scenen får showet 
stor originalitet og intensitet, ikke mindst 
når Debbie Cameron og Erik Sletting frem-
fører duetter som 'Copenhagen', 'Over the 
Mountain' og selvføgelig 'Krøller eller ej'.
Tommy Seebach Show er umuligt at sidde 
stille til og dejlig at synge med på!  

Billetpris: KUN 100 kr. billetterne kan købes 
på www.brondby.dk/billetekspressen i Brøn-
den, Kilden og på Brøndbyvester Bibliotek.
Arrangør: Kulturudvalget i samarbejde med 
Kulturhuset Brønden.
Fra kl. 17.00 tilbyder Strandcafeen en Show-
menu denne aften til kun 139 kr.
Menu: Wienerschnitzel med brasede kartof-
ler, ærter og sky sauce. Hjemmelavet Grand 
Marnier Souffl  é med frugtsalat.

Spisebilletterne kan købes på www.brondby.
dk/billetekspressen i Brønden, Kilden og på 
Brøndbyvester Bibliotek.
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STRANDSTUEN

Kom og lær at lave fl otte 
smykker. Bettina fra Kro-
kade Smykker giver tips 
og ideer.
Gratis billetter kan fås på 
www.brondby.dk/bille-
texpressen og i Brønden, 
Kilden og på Brøndbyve-
ster Bibliotek.
Arrangør: Brøndby-Bibli-
otekerne.

OBS: Det gælder kun almindelige fornyel-
ser og førstegangspas.
Medbring:
- Dankort
- Et vellignende foto (husk at der er spe-

cielle krav til dit pasfoto)
- Dit sidst udstedte pas, hvis passet skal 

fornys
- Original dåbs- eller navneattest, hvis du 

ikke har pas i forvejen
- Fødselsattest, hvis du søger om pas til 

et unavngivet barn
- Sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis 

dit personnummer ikke fremgår af at-
testen eller af din billedlegitimation, og 
du ikke har pas i forvejen

For at få et pas skal du møde personligt op. 
Det gælder også børn. Det tager 14 dage før 
du får dit nye pas. 
Læs mere på www.brondby.dk/pas 

To danskere i musikalsk dialog med en brasilianer - et møde mellem den 
europæiske og den sydamerikanske musik. Koncerten henvender sig til alle 
aldersgrupper. Entré: 60 kr.

Smykkework-
shop – fra 8 år 
og opefter 
Onsdag den 
16. oktober kl. 14 

Få dit pas i Brønden 
eller Kilden
Mandage kl. 11-14 & torsdage kl. 14-17

Musik på tværs – Tresafi nado
Lørdag den 26. oktober kl. 15

Seniorsurf dag 2013
Onsdag den 9. oktober
Værestederne i Brøndby afholder i 
samarbejde med Kulturhuset Brøn-
den og bibliotekerne i Brøndby se-
niorsurf dag 2013.
På denne dag får alle ældre, der 
endnu ikke har lært internettet at 
kende, en oplagt lejlighed.
Ældre Sagens IT gruppe sidder klar 
til at vejlede dig.
Der bliver mulighed for at få opret-
tet NemID ml. kl. 10.00 og 12.00 – 
Husk gyldig billedlegitimation.

Sted: Værestedet Strandstuen, Kul-
turhuset Brønden. 1. sal
Vil du vide mere? Kontakt Vivi Mek-
ky på Tlf.: 43 28 39 62 Mobil: 51 48 
04 97
Arrangeres af Digitaliseringsstyrel-
sen, Ældre Sagen, Ældremobilise-
ringen og Kulturstyrelsen i samar-
bejde med DR. 

Seniorbio Strandstuen/
kulturhuset Brønden
Onsdag den 9. oktober kl. 13.30
I kulturhuset Brønden
Arrangementer er gratis
Der kan købes kaff e & kage fra kl. 
13.00 til 15 kr.

Tøjsalg fra 
Damernes Butik
Fredag den 18. oktober kl. 11 
Strandstuens brugere 
vil gå model.

Værestederne afholder 
Syng Dansk
Torsdag den 31. oktober kl. 11-13 i 
Kulturhuset Kilden
Dørene åbnes kl. 10.30
Billetter kan købes på Væresteder-
ne fra den 1. september til og med 
11. oktober.



Tekst og illustration af Lene Christensen

Landmanden kan i hvert fald ikke – de kaster sig jo over mar-
kerne og plyndrer alt spiseligt, frø, spirer, orme og larver. Der 
er noget uhyggeligt over sorte fugle er der mange der synes 
– noget Hitchcock-agtigt.
De kommer i flokke, dykker som missiler og drager hærgen-
de frem. Næsten som Ægyptens plager. Hvis markerne er 
dækket af sne, og de ikke kan nå ned til føden, spankulerer 
de fornærmede rundt. Og ikke nok med det, de kan jo ikke 
engang synge – det der kommer ud af deres næb er larm og 
støj. 
Jeg er nu så gammel, at jeg jævnligt dykker ned i min barn-
dom. Derfra husker jeg noget, som kan forklare hvorfor rå-
gen er en af mine favoritfugle og måske kan det sætte dem 
i et bedre lys. For der er faktisk noget godt at sige om dem, 
de er f eks. meget sociale. De bygger reder tæt på hinanden, 
og de følges ad i flokke. 

Da jeg var barn, boede vi op til en skov og ganske tæt på 
en stor rågekoloni, der strakte sig over flere trækroner. Det 
generede aldrig min familie at de var naboer, selv ikke, når 
de var allermest larmende. Så var hele kolonien på vingerne 
og kredsede over deres reder med stort spektakel. Som regel 
var det fordi de forsvarede sig - eller deres unger imod en 

rovfugl, som de havde observeret. Her så man vor sociale de 
var, når de i fælles flok jog efter synderen, som regel en stor 
rovfugl, så længe og intenst at den til sidst luskede af.
Om dagen var de ikke ”hjemme” men ved skumringstid 
vendte de tilbage – for nu var det tid til at gå til ro. Jeg lå i 
min seng i soveværelset med vinduet åbent ud mod skoven 
og hørte hvordan rågerne fandt deres reder. De flaksede lidt 
mellem træernes grene, og puslede når den bedste sovestil-
ling skulle findes. Jeg lå og lyttede til deres lyde, der emme-
de langt væk af familiehygge. De snakkede nemlig sammen. 
Det lød helt specielt, venligt og sagte, nærmest som spæde 
kra og kluk. Fra den ene rede syntes jeg det lød ”Dejligt med 
fyldt mave” svar fra et andet sted ”du har ret” – fra et tredje 
sted ”skal vi følges ad i morgen? Og så ” Sysssss unger nu 
skal vi sove” – og så ebbede samtalerne ud. De sov, og jeg 
sov.
Hver skumring hørte jeg dem, når vejret var godt – og intet 
var mere hyggeligt og beroligende end deres småsludren. 
Rågerne var med andre ord en tryg del af mit barneliv.
 Måske vil en ornitolog på et tidspunkt kunne fortælle os, 
at de deler sig op i hold når de skal ud og søge føden, de der 
bliver hjemme holder øje med de endnu ikke flyvefærdige 
unger – det ville i hvert fald ikke undre mig.

Kan De li` råger?
KLUMME
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RHEUMHUS  
Albjergparken 4, 
2660 Brøndby Strand
Tlf.: 43 54 11 38
Husbestyrer Birgitte Jensen

Caféen 
Mandag og onsdag kl. 9-20.
Tirsdag og torsdag kl. 9-14.
Fredag kl. 9-13.
Hverdage serveres morgenbrød, 
smørrebrød og sandwich m.m. 
Te og kaff e.
 
Se menu på http://brondbynettet.dk/
rheumhus

Mandag+Onsdag aftenspisning
fra kl. 17-19.30.
Husk tilmelding dagen før på 
tlf: 43 54 11 38

Søndags-banko
Første søndag i måneden. Dørene 
åbnes kl. 12 og spillet begynder kl. 13. 

F-A-K-S 
Foreningen af Kroniske Smertepa-
tienter - Lokalafdelingen i Rheum-
hus. Åbent hus hver tirsdag fra kl. 
10-14. Henv.: Birthe Omdahl, tlf.: 
39655448, mobiltlf.: 27420573
mail:birtheomdahl@booh.com eller 
www.faks.dk

Syng Sammen Aften
Sidste torsdag i måneden 
kl. 19.30-21-30.

Folkedans
Hver mandag i ulige uger.

Loppemarked 
Første lørdag i måneden kl. 10-14. 
Køb af stadeplads i caféen.

Klitrosen
Tranumparken 7, stuen
Tlf.: 77 41 08 76
Åbningstider:
Mandag, onsdag, fredag & søndag 
kl. 15-?
Om sommeren har vi åbent til 
solnedgang

Aktivitetshuset PERLEN
Hallingparken 5, 
2660 Brøndby Strand
Tlf: 43 73 42 20
E-mail: cafeperlen@yahoo.dk
Husbestyrer Thorsten

Udlejning af selskabslokaler
Kontakt Café Perlen

Caféen og Netcaféen åben:
Mandag og onsdag fra kl. 7 og frem 
til kl. 20.30. Begge dage med aften 
spisning fra kl. 17 til 20.
Tirsdag og torsdag fra kl. 7 og frem til 
kl. 14.
 
Dagligt:
I Cafeén er salg af morgenbrød, smør-
rebrød, sandwich, dagens ret. Kaff e, 
the, espresso, varm chokolade, cap-
puccino, kolde drikke.

Aftenspisning:
Onsdag varm mad fra kl. 17-19

Brøndby Selvhjælpsgruppe:
Hver anden torsdag i lige uger
Kl. 11–14
Henv. Jens Rathje tlf. 43 73 70 63

Perlens Drenge
Mandag og onsdag kl. 18–23

Pigeklub 
Tirsdag kl. 15.30-17.30

Strikkeklub mandag kl. 13-16

Skakklub mandag kl. 18-23.30

Mødregruppe søndag kl. 12-15 

Strandens Spilleklub 
fredag kl. 18-23.30

Lørdagsaftenhygge  kl. 16-24

Klub 3éren tirsdag kl. 18-23

De unge søndag kl. 17-23

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand din &
 min
 fritid

...
Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

i Brøndby Strand

tid...tid...tid...tid...tid...

Klubber og foreninger 

i Brøndby Strand

 din &
 min
 fritid...

Vil du vide, hvilke klubber og foreninger der er i Brøndby 
Strand, hvornår de er åbne, og hvor de bor, så kan du 
fi nde dem i NetværksKontorets nye brochure ”Din og 
min fritid." Den kan fås på dit ejendomskontor, i aktivi-
tetshusene Café 13, Perlen og Rheumhus, og naturligvis 
på NetværksKontoret. Du kan også downloade den på 
www.brondbynettet.dk/NetværksKontoret.

Café 13
Kisumparken 2, 
2660 Brøndby Strand 
Tlf.: 43 73 81 25
Husbestyrer Gitte Dinéss
www.cafe13.dk

Caféen 
Tirsdag og torsdag kl. 9-20.
Onsdag kl. 9-15.
Fredag kl. 9-14.
Mandag lukket.
Salg af cappuccino, te, kaff e, 
espresso, varm chokolade og kolde 
drikke. Ostemad og kage.

Frokostbuff et
Tirsdag - fredag kl. 11.30-13.

Fællesspisning
Tirsdag og torsdag kl. 17-19.
To retter mad. Salatbuff et med 
hjemmebagt brød.

Banko: Hver 3. tirs./md. kl. 19.30-22.30.

Senior PC 
Tirsdage mellem kl. 9.30 til ca. 12.30.
Holdet er fyldt op. Du kan komme på 
venteliste.
Henv.: Erik Larsen - tlf: 43 53 02 13

60+ PC
Onsdage mellem 9.30-12 Hvis du er 
interesseret, så kig forbi en onsdag 
mellem 9.30-12 og få en snak med 
Mona Poulsen.

Slibning af knive og sakse
Sølv/guld smykker renses
Afl everes i åbningstiden.
Priser fra 20 kr. og opefter.

Brunch
Anden søndag i måneden. 
Voksne 65 kr./børn 35 kr.

Mandagsklubben fra kl. 15-18
For børn mellem 7-13 år. 
Henv.: Özlem, tlf. 52 30 56 61
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ØNSKER DU FLERE OPLYSNINGER:
Café 13, Kisumparken 2, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 81 25
Perlen, Hallingparken  5, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 42 20
Rheumhus, Albjergparken 4, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 54 11 38
Hjemmesider: www.brondbystrand.dk/boligafdelinger/beboerhuse/
Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, tlf. 43 28 20 80
Hjemmeside: www.kulturhusetbronden.dk

DEADLINES TIL KALENDER OG ARTIKLER:

Send et tip om tid, sted og arrangement senest den 15. 
i måneden kl. 12. ALLE ANDRE indlæg til Esplanaden 
har deadline den 8. i måneden. Bladet uddeles senest 
den sidste søndag i måneden. Vi tager forbehold for 
fejl og mangler i kalenderen. 
Esplanadens mailadresse er: esplanaden@brnet.dk

Outlandish
Søndag den 29. september kl. 17
Dansk Band i Verdensklasse
Sted: Brønden

Tommy Seebach Show
Fredag den 4. oktober kl. 19.30
Med Debbie Cameron og Erik Sletting
Sted: Brønden

Lørdagscafé i Rheumhus
Lørdag den 5. oktober kl. 10-14
Spisning og loppemarked
Sted: Rheumhus

Foredrag om hørelse og høreproblemer
Lørdag den 5. oktober kl. 14-16
v/forfatter og foredragsholder Lotte Rømer
Arr.: Brøndby Lokalafdeling
Sted: Kulturhuset Kilden

Seniorsurf dag 
Onsdag den 9. oktober kl. 10-12
Kom og lær om internettet
Arr.: Bl.a. Ældre Sagen
Sted: Strandstuen

Seniorbio Strandstuen
Onsdag den 9. oktober kl. 13.30
Sted: Brønden

Smykkeworkshop
Onsdag den 16. oktober kl. 14
Bettina fra Krokade Smykker giver gode 
tips og ideer
Arr.: Brøndby Bibliotekerne
Sted: Brønden

Tøjsalg fra Damernes Butik
Fredag den 18. oktober kl. 11
Sted: Strandstuen

Jazz i Rheumhus
Fredag den 18. oktober kl. 19.30
Doghouse Cats spiller op
Sted: Rheumhus

Kulturaften i Rheumhus
Fredag den 25. oktober kl. 18
Fællesspisning
Sted: Rheumhus

Eid-fest i Café 13
Fredag den 25. oktober kl. 17-20
Lækker mad samt underholdning for 
børnene
Sted: Café 13

Musik på tværs – Tresafinado
Lørdag den 26. oktober kl. 15
Møde mellem europæisk og sydamerikansk 
musik
Sted: Brønden

Værestederne afholder Syng Dansk
Torsdag den 31. oktober kl. 11-13
Sted: Kulturhuset Kilden

Halloween-Disco
Fredag den 1. november kl. 17-22
Musik og underholdning for 
farlige (udklædte) børn
Sted: Cafè 13

Vægtklub – vejledning med diætist
Onsdage i lige uger kl. 17-18.30
Sted: Café 13

Test for ordblindhed
Mandag den 7, 14, 21 og 28. 
Vedr. tidspunkter se inde i bladet
Sted: NetværksKontoret
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