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MEDARBEJDER 
I FOKUS
Jeppe er ny opsøgende medarbejder i Brøndby Strand

Din 2660: Hej Jeppe, kan du fortælle lidt 
om dig selv og din baggrund? 

Jeppe: Jeg hedder Jeppe Jezorski Jensen. 
Jeg er 36 år og bor i Albertslund sammen 
med min kone og 2 piger, på 4 og 7 år. 
Vi bor i et hus lige på kanten af Vestsko-
ven, og vi nyder at lave bål, gå og cykle 
ture, når vi følger de forskellige årstider i 
skoven. 

Jeg elsker at lave mad både inde og ude 
over bål, gerne med grøntsager jeg selv 
har dyrket eller samlet i skoven. 
Jeg er aktiv spejderlede, og mine to piger 
er selvfølgelig også spejdere, så vi er 
altså gået all-in på friluftslivet. 

Jeg er uddannet fra Roskilde Universitet 
i sociologi og geografi. Personligt og af 
uddannelse er jeg interesseret i, hvad det 
er, der gør et sted til et godt sted at bo. 
Det sted, man bor, har stor betydning for, 
om man er glad og trives. Jeg har været 
interesseret i og arbejdet med almene 
boligområder i lang tid. Senest har jeg 
arbejdet som aktivitetskoordinator i en 
boligsocial helhedsplan i Albertslund. Her 
har jeg arbejdet med familier, markeds-
dage, nyttehaver og alt muligt andet. 

Din 2660: Hvad er din nye jobbeskriv-
else, og hvor er din stilling forankret? 

Jeppe: Jeg er ansat i en HP4-stilling - 
altså den fysiske helhedsplan - med 
fokus på aktiviteter og opsøgende 
arbejde. Jeg skal være med til at skabe 
tryghed omkring det store arbejde, det er 
at rive fem højhuse ned. Jeg vil være med 
til at skabe nogle aktiviteter, som kan 
skabe nogle positive oplevelser i en tid, 
hvor der vil være rod og forandring. Jeg 
vil gerne lave aktiviteter, som inviterer 
til at komme udendørs og mødes på nye 
måder. Jeg vil opsøge familier og være 
med til at skabe tryghed og dialog. Lige 
nu er det selvfølgelig svært at komme i 
gang med de helt store arrangementer 
på grund af corona, men jeg ser frem 
til at komme i gang og møde en masse 
mennesker. 

Din 2660: Nu har du jo 
kun været i Brøndby 
Strand nogle få dage, 
og coronaen sætter 
selvfølgelig sit præg på 
din opstart herude, men hvad 
er dit indtryk af området?

Jeppe: Jeg har desværre ikke mødt 
mange beboere endnu på grund af coro-
naen, men Brøndby Strand virker som et 
rart sted, hvor folk hilser på hinanden og 
smiler. Det, synes jeg, er enormt vigtigt 
i en svær tid, hvor man ellers ikke kan 
komme hinanden meget ved. På trods 
af at det er vinter, synes jeg, at Brøndby 
Strand præsenterer sig flot med kunst på 
væggene og masser af julelys. Jeg glæder 
mig til at møde og lære alle de mennesk-
er, jeg ser, bag smilene at kende.

Din 2660: Hvordan har det i det hele 
taget været at starte i nyt job midt i en 
coronakrise?

Jeppe: Det er meget specielt, må jeg sige. 
Bare det at finde hoved og hale i et helt 
nyt boligområde med beboere, bestyrel-
ser, drift og nye kollegaer er normalt en 
mundfuld, men nu er det endnu sværere. 
Jeg er dog kommet godt i gang med at 
lære mine kollegaer at kende fra det 
boligsociale hold. Jeg kommer heldig-
vis fra en lignende stilling i en søster 
helhedsplan. På den måde er der rigtig 
meget, jeg kender i forvejen og en del 
menne sker, jeg har mødt og kender fra 
mit arbejde i Albertslund. Det gør livet lidt 
lettere at vide, hvem man skal ringe til og 
have et ansigt på folk, der er i den anden 
ende. 

Din 2660: Sæt gerne lidt ord på, hvad 
der er spændende ved det boligsociale 
arbejde for dig?

Jeppe: Som sagt er det noget, der har 
interesseret mig, siden jeg studerede. Jeg 
synes, det er spændende at komme tæt 
på mennesker og de steder, de bor. Det 
sted, man bor, er forbundet med mange 
følelser, og er der konflikt, så er det noget

man går i hele tiden. Derfor vil jeg gerne 
være med til at skabe nogle boligom-
råder, der er trygge og attraktive. 

Din 2660: Er der nogle særlige indsat-
ser, der bliver spændende at komme i 
gang med?

Jeppe: Jeg glæder mig meget til corona-
situationen kommer til at løsne sit greb, 
og foråret så småt begynder at titte 
frem. Så håber jeg, at vi kan få gang i 
noget af udelivet sammen. Om det bliver 
med spiring og dyrkning af grøntsager, 
eller om vi skal ud at lave pandekager 
over bål - det må vi finde ud af. 

Din 2660: Hvordan ser du, at det bolig-
sociale arbejde kan være med til at 
løfte Brøndby Strand?

Jeppe: Gennem arrangementer og so-
ciale relationer og netværk kan vi være 
medspillere i at få de drømme, som be-
boerne har, sat i spil. Vi skal være med til 
at fremhæve beboernes ønsker og skabe 
en masse gode samarbejder. 

Din 2660: Er der nogle samarbejder du 
ser frem til? 

Jeppe: Jeg ser særligt frem til det opsø-
gende arbejde sammen med Maher (bol-
igsocial aktivitetsmedarbejder i Brøndby 
Strand Projektet, red.). Her vil jeg virkelig 
få tæt beboerkontakt. Det, håber jeg, kan 
hjælpe mig med at få et stærkt kendskab 
til beboergrupperne her i Stranden, så 
jeg kan prikke de rigtige på skulderen til 
de aktiviteter, jeg skal være med til at ar-
rangere. Ellers er jeg også meget spændt 
på at lave nogle samarbejder, som kan 
være med til at tegne fremtiden, men det 
må tiden vise, og hvad og hvem der skal 
være med i det samarbejde.



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

Husk kun take away
Bestilles inden kl. 15 på tlf.: 6035 2863. Afhentning af 
take away hver mandag-fredag 17-19

Fortsat kun take away
I overensstemmelse med myndighedernes restriktioner, 
har Café Perlen forsat kun åbent for take away.

Lukket i vinterferien 
Café Perlen holder lukket fra mandag den 15. februar - 
fredag den 19. februar.

HP4: NEDRIVNINGEN 
BEGYNDER SNART
Nu er der ikke længe til, at nedrivning-
sarbejdet af de første højhuse i Albjerg-
parken begynder.

I slutningen af februar begynder de første 
trafikændringer at blive anlagt, og lige 
omkring 1. marts begynder man at an-
lægge byggepladsen i Albjergparken. 

Hold dig orienteret
På hjemmesiden brondbystrand.dk/hp4 
kan du læse vigtig information og ny-
heder om nedrivningen, og hvordan det 
vil påvirke trafikken og passagen gennem 
området.

Her vil også være opdateringer om reno-
veringen af højhuse og senere lavhuse.

Online informationsmøder
OBS: Datoer følger – bliver annonceret 
på hjemmesiden brondbystrand.dk/hp4.
På grund af corona-restriktionerne kan vi 
desværre ikke holde de fysiske, hyggelige 
beboer-informationsmøder, som vi gerne 
ville. I stedet inviterer vi til online beboer-
møder, hvor Kingo Karlsens nedrivnings-
ansvarlige vil fortælle og forklare.

I får også mulighed for at stille spørgsmål 
til Kingo Karlsen og bygherrer.

Hold øje med postkassen
Alle beboere i Brøndby Strand vil løbende 
modtage meget vigtige informationer om 
nedrivningen og de ændringer, det med-
fører for området. Det vil komme som 

informationsbreve i postkasserne. 
Derfor er det vigtigt, at du holder øje 
med postkassen, så informationsbre-
vene og varslingerne ikke ryger ud med 
reklamerne. 

Tilmeld dig akut-sms om renovering/
nedrivning
Det er vigtigt, at beboerne hurtigst muligt 
kan få besked, hvis der opstår et akut 
problem ift. byggepladserne. Derfor 
oprettes der en akut-sms tjeneste. 

For at modtage gratis akut-sms skal 
du: Sende en sms til telefonnummer 
21899891 med dit navn og adresse. Læs 
evt. mere her: brondbystrand.dk/akut-
sms-om-renovering-nedrivning/
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Over to dage i begyndelsen af december 
sidste år lykkedes det at få underskrevet 
en strategisk partnerskabsaftale mellem 
Københavns Vestegns Politi, Brøndby 
Kommune og 5 boligorganisationer i 
Brøndby Strand. 

Deling af information om dømte 
beboere
Aftalen tager udgangspunkt i i Almen-
boliglovens § 63 d fra 2014 og skal sikre 
større viden om mulighederne for vide-
regivelse af oplysninger om beboere, der 
er dømt for at have begået kriminalitet 
inden for den dømtes eget boligområde. 
Med den større viden følger også et 
endnu tættere samarbejde mellem politi 
og boligorganisationer. Videregivelsen 
af oplysninger om beboernes domme 
for kriminalitet vil øge boligorganisa-
tionernes muligheder for skride ind over 
for beboere, som chikanerer og skaber 
utryghed for de øvrige beboere - evt. ved 
at opsige den dømte og dennes families 
lejekontrakt og sikre, at de ikke flytter ind 
i området igen. 

Hvad har konkret ændret sig? 
Med den strategiske samarbejdsaftale 
opnås et tættere samarbejde og en 

løbende dialog mellem politiet, kom-
munen og boligorganisationerne for at 
sikre, at videregivelsen af oplysninger om 
pådømt kriminalitet bliver anvendt, som 
led i den tryghedsskabende indsats.

Med aftalen sættes der desuden streg 
under, at politiets videregivelse af oplys-
ninger efter almenboliglovens § 63 d 
kan ske både på politiets initiativ og på 
boligorganisationernes initiativ. Det bliver 
således lettere for boligorganisationerne 
at opnå viden om, hvornår en straffesag 
mod en beboer er afgjort og dermed også 
lettere at kunne tage stilling til, hvilken 
konsekvens det eventuelt skal have for 
beboeren. Man er således gået fra en 
mere siloopdelt arbejdsgang til et tættere 
samarbejde på tværs. 

Håb om en præventiv effekt
Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør for 
BO-VEST, der administrerer boligerne i 
Tranemosegård og dermed vil stå med de 
konkrete sager, har en forventning om, 
at man også vil se en præventiv effekt af 
den strategiske samarbejdsaftale:
”Det er jo ikke fordi, vi synes det er sjovt at 
bede folk om at flytte. Omvendt så har vi 
også nogle muligheder for, i dialog med dem 
der bor her, og som ikke helt holder sig inden 
for rammerne, at vi kan sige til dem: ”du kan 
rent faktisk risikere, at hvis du bliver dømt 
for kriminalitet, så har det betydning for dig 
men også for din familie”. Det tænker vi, at 
også folk, som bevæger sig lidt på kanten, 
godt kan forstå og vil rette ind efter.”

En tilfreds borgmester
Også fra kommunal side er man bege-
jstret for, at den strategiske samarbejd-
saftale er blevet en realitet. Borgmester 
Kent Magelund glæder sig over at have 
fået et samarbejdsredskab, der kan øge 
trygheden i Brøndby Strand.
”Det er en indsats, der er med til at holde 
Brøndby Strand af ghetto-listen. Vi får et 
tryggere område, og samtidig kan man se 

hvor godt et samarbejde, man kan have, når 
flere parter arbejder sammen om boligom-
rådet. Så det, synes jeg, er en rigtig god idé.”

Vestegnens politidirektør ser frem til 
samarbejdet
Københavns Vestegns politidirektør, Kim 
Christiansen, lægger vægt på, at der 
foruden det konkrete politiarbejde, der 
foregår i området, nu er skabt basis for 
et meget tæt organisatorisk samarbejde 
med boligorganisationerne:
”Der er ingen tvivl om, at jo tættere vi kom-
mer på borgerne, jo bedre er det. Så det her 
samarbejde med boligorganisationerne er 
jo nok det nærmeste, vi kommer direkte til 
borgerne som en organisation. Og det har 
jeg store forventninger til” (…) ”Derudover 
vil vi jo, som vi i et vist omfang allerede gør 
i dag, kunne bibringe oplysninger til boligor-
ganisationerne, som de kan bruge i deres 
overvejelser om hvad, der skal ske med 
lejere, der begår strafbare forhold.”

Formand håber samarbejdet kan 
udvides
Organisationsformand i Brøndby Bolig-
selskab, Michael Buch-Barnes, hylder 
den nye aftale og samarbejdet med 
politi og kommune. Han håber sågar, at 
fremtiden bringer en udvidet partner- 
skabsaftale, som inkluderer de rester-
ende boligorganisationer i Brøndby:
”jeg synes, det er glimrende. Ikke mindst 
at vi får ensartet vores tryghedsindsats på 
tværs af hele Brøndby Strand, så vi undgår 
at gå i hver sin retning, når det kommer til 
håndteringen af beboere, der dømmes for 
kriminalitet begået i området. Vi vil jo gerne 
væk fra, at vi bare rykker et problem rundt 
fra en boligorganisation til en anden. Nu 
skal vi så bare have de sidste boligorgani-
sationer med i hele Brøndby, så vi sammen 
står endnu stærkere i fremtiden”. 

Se film om aftalen
Søg på: ‘Strategisk Partnerskab i Brøndby 
Strand’ på Youtube.

BRØNDBY STRAND GÅR FORREST 
FOR AT ØGE TRYGHEDEN 
Danmarks første strategiske partnerskabsaftale mellem boligorganisationer, kommune og politi er underskrevet

Parter i aftalen
Københavns Vestegns Politi 

ved politidirektør Kim Christiansen
Brøndby Kommune repræsenteret 

ved borgmester Kent Magelund
Brøndby Boligselskab 

ved formand Michael Buch-Barnes
Brøndby almennyttige Boligselskab 

repræsenteret ved formand Ole Larsen
Lejerbo Brøndby 

ved formand Brian Børgesen
Postfunktionærernes Andels-Boligforening 

ved næstformand Kai Dinesen 
Boligselskabet Tranemosegård 
ved næstformand Allan Nielsen


