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NU STARTER 
ARBEJDET MED 
FREMTIDENS 
BRØNDBY STRAND
Brøndby Kommune har i foråret nedsat et nyt sekretariat, som skal arbejde med at gøre hele Brøndby Strand-bydelen til 
et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Din 2660 Kalender har talt med programchef Lise Juul Madsen.

Fremtidens Brøndby Strand sekretariatet består 
af Lise Juul Madsen (programchef for Fremtidens 
Brøndby Strand), Emma Lorenzen (projektleder) 
og Marie Woge Nielsen (projektleder)

Din 2660: Hvorfor har man valgt at 
nedsætte Fremtidens Brøndby Strand?
Lise: Kommunalbestyrelsen i Brøndby 
Kommune har besluttet at sætte 
gang i kommunens hidtil største 
byudviklingsprojekt, Fremtidens Brøndby 
Strand. Hele bydelen Brøndby Strand skal 
udvikles over de næste 20 år i en skala, 
der ikke er set siden bydelen blev opført. 
For kommunalbestyrelsen er det vigtigt 
at lykkes med at udvikle hele Brøndby 
Strand-bydel, så den bliver endnu mere 
attraktiv for de borgere, der bor i bydelen 
i dag - og også for nye borgere. Derfor er 
det besluttet at nedsætte et sekretariat, 
hvor vi er tre personer, der er i gang med 
det store arbejde, det er at planlægge og 
udføre den lange proces og de mange 
projekter, der skal til for at forbedre de 
fysiske forhold i bydelen.

Din 2660: Kan du sige lidt om, hvordan 
sekretariatets næste skridt ser ud?
Lise: Der er netop vedtaget en køreplan 
for udviklingen. Arbejdet, der nu sættes 
i gang, handler om, hvordan området 
konkret skal se ud i fremtiden. De 
første skridt mod Fremtidens Brøndby 
Strand trædes nu her i efteråret 2020, 
hvor kommunalbestyrelsen starter på 
arbejdet med at sætte retningen og 
beslutte mål og visioner. Derefter sættes 
der gang i en digital borgerinddragelse, 
hvor alle interesserede borgere i hele 
Brøndby Strand bydel bliver hørt om 
deres syn på, hvilke udfordringer og 
potentialer bydelen har. Vi er jo udfordret 
af covid-19 lige nu. Og derfor skal vi 
prøve at gøre en masse nyt digitalt, hvor 
vi ikke kan mødes så mange, men hvor 

borgernes inputs og ønsker for fremtiden 
alligevel kan komme frem. I sekretariatet 
sidder vi lige nu og får udarbejdet 
analyser og forbereder, at vi næste år kan 
få en række tværfaglige rådgiverteams 
bud på, hvordan Brøndby Strand kan 
udvikle sig. 

Din 2660: Hvad finder du interessant ved 
det arbejde, der lægger forude?
Lise: Det er utroligt spændende at være 
med til at skabe rammerne for, at et helt 
byområde kan udvikle sig, og Brøndby 
Strand har så mange potentialer. For 
borgerne, der bor i bydelen, er det mest 
interessante, at hele 2021 er sat af 
til både digital og fysisk borgerdialog, 
byvandringer, udstillinger, film og 
åbne værksteder, hvor interesserede 
kan høre mere og bidrage med egne 
perspektiver på udviklingen. I 2021-22 
vil tre udvalgte tværfaglige rådgiverhold 
udarbejde tre forskellige forslag til, 
hvordan bydelen kan udvikles i fremtiden. 
Her bliver borgerne og interessenter 
inddraget på workshops og borgermøder, 
hvor man kan være med til at præge 
forslagene og kan komme helt med ind i 
maskinrummet, når rådgiverne arbejder.

Din 2660: Hvilke samarbejder ser I frem 
til?
Lise: Vi glæder os rigtig meget til fortsat 
at tale med alle jer, der bor i Brøndby 
Strand. For at lykkes med at skabe 
en ambitiøs udvikling i bydelen er det 
vigtigt, at der er et bredt ejerskab til 
udviklingen. Der har allerede i mange 
år været mange projekter i Brøndby 
Strand Parkerne. Der har været mange 

møder og mange processer i forbindelse 
med Grønby Strand-konkurrencen, 
renoveringsprojekterne og særligt 
i forbindelse med den kommende 
nedrivning af de fem højhuse. Vi håber 
derfor også, at beboerne i Brøndby 
Strand Parkerne fortsat har lyst til at 
være med, når vi nu skal til at se på, 
hvordan den overordnede bydel fungerer 
og kan gøres mere attraktiv. Her skal vi 
særligt se på sammenhængen mellem 
Brøndby Strand Parkerne og den 
øvrige bydel, på de grønne områder, 
Esplanadeparken og bymidten.  

Din 2660: Hvilke tanker gør du dig om et 
område som Brøndby Strand? 
Lise: Brøndby Strand har nogle meget 
store potentialer. Bydelen ligger lige ned 
til vandet med store grønne områder og 
skov i nærheden og med S-toget placeret 
centralt, så du kan være i København på 
et kvarter. Der er en stor mangfoldighed 
af mennesker og mange spændende 
kulturelle aktiviteter. Samtidig er der i 
dag en række udfordringer i bydelen – 
særligt i forhold til bymidten og området 
omkring stationen og centeret, som 
kunne være mere besøgt og attraktivt, 
og som, vi håber på, i fremtiden kan være 
et samlingspunkt for hele bydelen. Og så 
ser vi en udfordring i, at boligområderne 
i bydelen er meget opdelte, og at det 
oplagt kunne være meget nemmere at 
komme på tværs fx fra Brøndby Strand 
Parkerne og til Strandparken.

Du kan læse mere om planerne 
for Fremtidens Brøndby Strand på 
kommunens hjemmeside.



CAFÉ PERLENCAFÉ 13 
Kisumparken 2
Tlf.: 43 73 81 25 
Mail: cafe13@bo-vest.dk

Hallingparken 5  
Tlf.: 30 84 06 90 / 43 73 42 20
Mail: cafeperlen@bbsel.dk

Fredagsfrokost med lækker julebuffet
Fredag den 4. december og 11. december kl. 13-16
Sild, rødspættefilet, gravad laks, ribbensteg m. 
rødkål, mørbradbøf samt ost. Pris pr. kuvert 89,00 
kr. Bordbestilling kan ske på tlf. 43738125. Kan også 
bestilles ud af huset ved minimum 6 kuverter.

Julefrokost
Fredag den 18. december kl. 13-16 og kl. 18-21.30
Julebuffet bestående af: flere slags sild, æg/rejer, 
Rødspættefilet, gravad laks, frikadeller ribbensteg m. 
rødkål, mørbradbøf, brieost og risalamande. Pris 125 
kr. Kun ved forudbestilling på tlf. 43738125. Begrænset 
antal pladser!

Juleferie
Lukket fra den 19. december - 4. januar

Julemiddag ud af huset
Onsdag den 16. december kl. 17-19
Grundet COVID-19 er kan vi desværre ikke mødes i 
Cafeen i år. I stedet tilbyder vi juleplatte og Risalamande 
ud af huset. Prisen er kr. 65,00 pr. person. Kan 
forudbestilles fra mandag den 30. november - 10. 
december.

Jule- og nytårslukket
Fra torsdag 17. december - søndag den 3. januar. Vi 
glæder os til at byde jer velkommen igen fra mandag 
den 4. januar 2021 kl. 8.

Corona åbningstider
Vi har desværre lukket for servering i huset på ubestemt 
tid. Til gengæld tilbyder vi mad ud af huset: Mandag og 
onsdag kl. 8-18 og tirsdag og torsdag kl. 8-13.

CAFÉ 13 

Nyt frokostkort i Café 13 (kl. 11-13)
Smørrebrød: 

8 forskellige luksussmørrebrød pris 20 kr./stk. 
Der kan bestilles håndmadder 

ved forudbestilling til 12 kr./stk.

Café 13 Burger (halal) 200 gr., 
grove fritter og chilimayo: 50 kr.

To rødspættefileter, hertil grove fritter, 
rørt remoulade og citron: 40 kr.

Dagens lune frokostret (Se tavle i caféen): 40 kr.

Dagens suppe (Se tavle i caféen) 
m. hjemmebagt brød: 25 kr.

Dagens salat: 25 kr.

Aftenkort i Café 13
Forret: 3 forskellige slags. 30 kr./stk.

Rejecocktail
Lakseroulade på sprød salatbund

Carpaccio af oksemørbrad

Dessert: 3 forskellige slags. 30 kr./stk.
Pandekager m. is

Gammeldags æblekage
Rabarbertrifli m. grov chokolade



HILSEN FRA DEN NYE 
KOMMUNIKATIONS-
KONSULENT I HP4

www.brøndbystrand.dkwww.brøndbystrand.dk
Kontakt redaktionen på mail: pha@bo-vest.dk

Året 2020 har stået i coronavirussens 
tegn - ikke mindst her på Vestegnen, 
hvor vi har været hårdt ramt. Årsagerne 
hertil kan være bl.a. være, at vi har et 
område, hvor vi er udfordret af tæt 
beboelse, mange i samme lejlighed 
og mange beboere i service- og 
sundhedsfag, som uundgåeligt har daglig 
tæt kontakt med mange som en del af 
deres job, og for hvem hjemmearbejde 
er umuligt. Så med dette in mente er det 
min oplevelse, at vi faktisk generelt set 
gør vores bedste for at undgå at bidrage 
til at smitten stiger i vores område.

Trods udfordringerne omkring coronaen, 
har vores boligsociale medarbejdere i 
Brøndby Strand Projektet stadig formået 
at opretholde en lang række af deres 
tilbud til beboere – og i perioden, hvor 
vi alle var under ”lock down”, blev der 
oprettet nye tilbud, såsom ”corona-krea”, 
hvor børn og familier kunne give sig i kast 
med kreative aktiviteter vejledt af online-
video. Ellers kører de boligsociale   

indsatser nu videre på det 
niveau, som de aktuelle 
restriktioner tillader - heriblandt 
rytmik og legestue, opsøgende 
arbejde, sprogtilbud, Mors 
Verdenskøkken, gårdaktiviteter, 
Naboambassadør, Brøndby Strand 
Ungefællesskab og samarbejdet med 
Turning Tables.

Seneste nye skud på den boligsociale 
stamme er Fars Køkkenskole, som netop 
har afsluttet sit første forløb. Der er 
heldigvis stor interesse for at starte nye 
hold op i 2021, så fædre og børn fortsat 
kan mødes over madlavning og socialt 
samvær.     
Et lyspunkt i denne tid er dog, at vi 
er godt på vej mod en ny boligsocial 
helhedsplan og i skrivende stund byder 
boligafdelinger, boligorganisationer og 
kommunen ind med ideer og visioner, 
så vi forhåbentlig kan nyde godt af de 
mange tilbud i fire år mere fra 2021 og 
frem.

Det har mildest talt været et vanvittigt 
år, hvor vi alle har været udfordret på 
måder, som vi slet ikke havde forestillet 
os. Og det ser ud til at vi skal holde ud et 
stykke tid endnu. Så fra De9 skal lyde en 
opfordring om at stå sammen fortsætte 
kampen mod coronavirussen med 
afstand, hygiejne, mundbind og de øvrige 
råd fra sundhedsmyndighederne. 
Så på den lidt alvorlige note og med håb 
om og tro på en lysere fremtid i 2021 
ønskes alle en glædelig jul og godt nytår.

På vegne af De9
-Brian Taudahl Børgesen

Mit navn er Sarah Ehrenreich, og jeg er 
den nye kommunikationskonsulent på 
HP4. Dvs. at det er mig, der skal skrive 
nyhederne om nedrivningen af de fem 

østligste højhuse og den store renovering, 
som både højhuse og lavhuse skal have.

Jeg ved endnu ikke så meget om byggeri, 
renovering og nedrivning, men det ser 
jeg faktisk kun som en fordel, for så kan 
jeg stille en række gode og ”dumme” 
spørgsmål til entreprenørerne og 
byggefolket.

Jeg samarbejder tæt med medarbejderne 
i Brøndby Strand Projektet om, hvordan vi 
bedst muligt kan holde jer alle opdateret 
om, hvad der sker på byggepladserne, og 
hvad nedrivning og renovering kommer til 
at betyde for hverdagen i området.

Fysisk har jeg arbejdsplads i Café 
13 (Kisumparken 2) sammen med 
det boligsociale sekretariat, og når 
nedrivningen for alvor begynder, kommer 

jeg til at rende rundt med min blok 
og kamera for at dokumentere en af 
danmarkhistoriens største nedrivninger. 

I er eksperterne!
Jeg vil gerne tale med jer om, hvordan det 
er at bo her i Brøndby Strand. Hvorfor kan 
du godt lide at bo her? Det er jer, der er 
eksperterne. 

I er altid velkommen til at ringe til mig på 
tlf. 2189 9891 eller maile til sze@fa09.dk

HP4’s hjemmeside
På brondbystrand.dk/hp4 kan du læse 
mere om den fysiske helhedsplan. 
Her finder du bl.a. tidsplaner over både 
nedrivning og renovering, nyheder 
og oplysninger om, hvordan det hele 
kommer til at påvirke trafikken og 
hverdagen i området.

JULEHILSEN 
FRA DE9


