
Kære beboer i Brøndby Strand Parkerne
Nu er et travlt forår og en travl forsommer over-
stået. I sidste uge holdt Brøndby Kommune et 
borgermøde, hvor beboerne i Rheumpark, PAB 
afd. 8 og T13 var særligt indbudte til at høre 
mere om blandt andet genhusning og nedriv-
ning. Borgmesteren og kommunens embeds-
folk var sammen med boligadministrationernes 
genhusningsmedarbejdere til stede og svarede 
på beboernes spørgsmål. 

Der er dog stadig ikke noget nyt om, hvad der 
evt. kan bygges, når de fem højhuse er blevet 
revet ned. Borgmesteren regner med, at der i 
slutningen af året skal laves en lokalplan for, 
hvad der kan bygges på de fem grunde.
 
Rigtig god sommer til alle!

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelserne i Rheumpark, PAB afd. 
8, T13 og BB afd. 605, 606, 607 og 608

Ny tidsplan for nedrivning
I løbet af foråret har vi sammen med vores 
miljørådgiver Golder arbejdet på at kvalificere 
processen og tidsplanen forud for udbuddet af 
nedrivningen. 

Vi har holdt markedsdialog med nedrivnings-
firmaer og firmaer, som kan håndtere store 
mængder byggeaffald for at sikre, at udbuddet 
er så præcist som muligt i forhold til de mulig-
heder, der er. Vi vil sikre os, at vi sætter firmaer-
ne til at konkurrere på de forhold, de er speciali-
ster i.  Det betyder også, at vi skal have afklaret 
en række forhold vedrørende nedrivningen al-
lerede på nuværende tidspunkt i projektet og 
ikke først efter udbuddet.  

Markedsdialogen og kvalificeringen af proces- 
og tidsplanen har medført, at tidsplanen må 
forskydes, sådan at nedrivningen af det første 
højhus kan starte i andet kvartal 2020, og at 
nedrivningsfirmaet skal have adgang til et tomt 
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højhus fra efteråret 2019 af hensyn til deres 
detailplanlægning. 

Der er genhuset mere end 75 % af beboerne i de 
fem højhuse. I starten af juni 2018 var der 67 le-
jemål tilbage i de fem højhuse, hvor beboeren/
beboerne endnu ikke er flyttet eller har takket 
ja til en ny bolig. Genhusningsgruppen vurderer, 
at det er muligt at skaffe genhusningsboliger til 
alle inden for de givne frister.  

På midtersiderne kan de se den nye tidsplan 
med forbehold for ændringer.

Resultater af forskningsprojekt
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har gen-
nemført et forskningsprojekt om ”Human eks-
ponering af PCB i bygninger” med udgangspunkt 
i de fem PCB-forurenede højhuse i Brøndby 
Strand. I undersøgelsen deltog 73 beboere, 
som bor eller har boet i en PCB-forurenet bolig, 
og 23 beboere deltog som kontrolgruppe. 

Resultaterne af undersøgelsen stemmer over-
ens med forventningerne og med resultaterne 
fra tilsvarende undersøgelser af beboere i Fa-
rum Midtpunkt. Resultaterne viser, at der kan 
påvises PCB i blodet allerede kort tid efter, en 
beboer er flyttet ind i en PCB-forurenet bolig. 
Resultaterne viser også, at beboerne, der bor 
i et PCB-forurenet højhus, har et PCB-indhold 
i blodet, som er ca. fire gange højere end kon-
trolgruppen.

Undersøgelsen siger ikke noget om, hvor-
dan det påvirker beboernes helbred at bo i en 
PCB-forurenet bolig. Vi følger derfor Sundheds-
styrelsens retningslinjer for, hvordan man skal 
håndtere PCB i indeluft. Vi følger selvfølgelig 
udviklingen på området, og retter os efter de 
gældende retningslinjer. 

Prøveopgang
I T13 er der gang i et stort projekt, hvor en hel 
opgang er taget ud som demonstrationsprojekt. 
Beboerne i opgangen flyttet ud, og i stedet er 
håndværkere i gang med at omdanne boligerne 
i opgangen, så de får udskiftet installationerne 
til vand, varme og sanitet til mere bæredygtige 
løsninger. Alle boligerne bliver også ombygget, 
så de bliver fuldt tilgængelige. Opgangen får 
blandt andet elevator og større badeværelser. 
Det betyder, at boligerne bliver bedre for blandt 
andet beboere, som sidder i kørestol, eller som 
ikke længere kan gå på trapper. To familier har 
ønsket at flytte tilbage til deres lejligheder efter 
ombygningen.

Beboernes historier
Forstadsmuseet, Københavns Universitet, 
Brøndby Kommune og boligorganisationerne vil 
gerne høre om livet i Brøndby Strand. Både som 
det blev levet, da området var næsten bar mark 
og i dag, hvor fem af de ikoniske højhuse skal 
rives ned. Vi vil gerne i kontakt med alle beboe-
re, som har lyst til at fortælle deres historie om 
livet i Brøndby Strand. I efteråret vil en gruppe 
studerende fra Etnologi på Københavns Univer-
sitet være en del i Brøndby Strand Parkerne for 
at tale med beboere og gæster om, hvad det er, 
der gør Brøndby Strand til noget særligt. 

Hvis du har lyst til at fortælle om dit liv i Brønd-
by Strand - uanset om du har boet her i tre må-
neder eller 50 år - kan du kontakte Anne Fol-
ke Henningsen fra Københavns Universitet på   
folke@hum.ku.dk eller efter 1. august på tele-
fon 61 65 04 74 

Nyt telefonnummer og mailadresse
Vores kommunikationsrådgiver, Ditte Clement   
Kristensen har skiftet telefonnummer og 
mailadresse. Fremover kan I få fat på Ditte på 
mail: dck@dabbolig.dk og telefon: 40 12 47 76.
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Projektering og gennemførelse
 

 * Varigheden af nedrivningen afhænger af 
totalentreprenøren og vil blive kvalificeret via 
markedsdialogen og vurderes til at være mellem 
3 og 5 år, når der tages hensyn til minimering af 
gener for beboerne - især støv og støjgener samt 
prisoptimering. 
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kendelse  af skema B

Ministerium sagsbehandler  

genhusning planlægges og gennemføres i dialog med Brøndby kommune 
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