
 

 

 

 

 

 

Kære beboer i Brøndby Strand Parkerne 

Dette nummer af HP4 udkommer på grund af Corona-krisen kun elektronisk.  

 

Nye medarbejdere 

Stort velkommen til Stine Maria Jespersen og Daniel Blichfeldt Olsen, som er blevet 

ansat i Brøndby Strand. Stine og Daniel skal arbejde med at skabe aktiviteter og 

tryghed i Rheumpark, PAB8 og T13. Baggrunden for deres ansættelse er nedrivningen 

af de fem højhuse. Stine og Daniel vil have et særligt fokus på at understøtte 

trygheden og skabe fællesskaber  i de tre afdelinger. Ansættelserne er finansieret af 

nedrivningen, men administreres af den boligsociale indsats. Der vil derfor være et tæt 

samarbejde mellem de to nye medarbejdere, det boligsociale sekretariat og HP4. Stine 

og Daniel vil deltage på FBU-møderne og på kommunikationsmøderne i HP4-regi.  

Samtidig siger vi farvel til kommunikationsrådgiver Ditte Clement Kristensen, der har 

fået andet arbejde. Ditte stopper med udgangen af april. Vi håber på at kunne ansætte 

en ny kommunikationsrådgiver hurtigst muligt.  

Stine kan kontaktes på smj@bo-vest.dk 

Daniel kan kontaktes på dbo@bo-vest.dk 

 

Genhusning af beboere, der bor tæt på de fem højhuse 

Vi ved endnu ikke, om det bliver nødvendigt at genhuse beboerne i de lavhuse og 

rækkehuse, som ligger tættest på de fem højhuse. Det kommer an på den metode, 

som entreprenøren vælger til at rive højhuset ned.  

En del beboere, der bor i nærheden af byggepladserne, er bekymrede for, om de stadig 

kan bo i deres bolig, mens nedrivningen er i gang. Vi ved endnu ikke, om der bliver 

behov for genhusning. Det kommer an på, hvilken sikkerhedszone entreprenøren har 

behov for. Hvis man bor inden for sikkerhedszonen, skal man genhuses i den periode, 

hvor man ikke kan bo i sin bolig. Der vil dog være tale om en genhusning af kortere 

varighed, og man vil være sikret, at man kan komme tilbage til sin bolig.  

 

En genhusning vil blive varslet med minimum tre måneder.  
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Udbud med forhandling 

Der var i februar forhandlinger med de entreprenører, der har afgivet tilbud. Desværre 

viste det sig, at tilbuddene ikke var levede op til kravene i udbuddet og dermed var 

konditionsmæssige. Der manglede vigtige oplysninger i alle fem tilbud. Det var derfor 

nødvendigt at aflyse tilbuddene i den form, de lå i. Vi har med det samme udbudt igen 

med en mindre ændring i udbudsbetingelserne, der skal sikre, vi ikke kommer i samme 

situation med manglende oplysninger som i første runde. 

Vi forventer, at have valgt en entreprenør før sommerferien, og at vi får Brøndby 

kommunes godkendelse af økonomien i september frem for august. 

 

Historier i højhuset 

Forstadsmuseet har vundet en formidlingspris for udstillingen ”Historier i højhuset”. 

Juryen, der kårede “Historier i højhuset” som vinder, kalder projektet “nyskabende, 

fordi det formidler politiske strømninger og sidestiller hr. og fru. Danmark med 

kulturelle kendisser. Fordi det rusker op i vores fordomme – og for dem, der bor i 

højhusene: Styrker den lokale identitet. Projektet er også særligt relevant, fordi det 

peger på, at der er brug for at forstå, hvordan vi er forskellige – og at museer er med 

til at pege på et fællesskab, som netop dette projekt gør. Og så formidler de en 

kulturarv, der er både historisk og her-og-nu.” 

Hos administrationsselskabet FA09 vækker formidlingsprisen også glæde og stolthed. 

FA09 står til dagligt for administrere den almene boligafdeling PAB8 i Brøndby Strand – 

herunder to af de højhuse som skal rives ned. Direktør Kasper Nørballe siger: 

”Jeg er glad for, at vi er blevet inviteret med til at komme med vores input og være 

medværter på udstillingen. Den kom jo på en trist baggrund men gav anledning til at 

sætte lys på det levede liv i Brøndby Strand og blev dermed noget positivt at samles 

om og vise frem for omverdenen. Udstillingen har nemlig virkelig formået at formidle 

beboernes fortællinger om at bo i Brøndby Strand, så det rækker ud over boligområdet 

og får en genkendelighed for alle.” 


