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Hilsen fra caféerne
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sine gæster



ONLINE AKTIVITETER 
I EN CORONATID
Coronaens sorte sky hænger stadig 
tungt over samfundet, men i takt 
med at vaccinen stille og roligt rulles 
ud, er det heldigvis en lysere fremtid, 
vi går i møde. Mens vi endnu venter 
på, at restriktionerne bliver lempet, 
og vi igen kan vende tilbage til vores 
vante nære kontakt med hinanden, 
kan vi heldigvis ses igennem digitale 
medier. I Brøndby Strand Projektet har 
man således løbende afholdt corona-
venlige online aktiviteter. Boligsocial 
aktivitetsmedarbejder, Stine Lund 
Hansen, har været primus motor for 
en række digitale sammenkomster, 
hvor Brøndby Strand-beboere er budt 
indenfor i online fællesskaber:
”Ungefællesskabet har i løbet af januar 
og februar holdt to events: wellness og 
gyserhistorier samt et begynderkursus 
i kalligrafi. Til den første aften stod 
ungefællesskabet selv for program og 
historiefortælling, til kalligrafieventet kom 
tatovør og kalligraf Mads Bjerregaard og 
viste de deltagende de basale teknikker, tips 
og tricks og øvede forskellige alfabeter.” 

Derudover har der været tre online 
kreative værksteder for børn og forældre. 
Her er der blevet kreeret 3D-postkort, en 
uro samt en papirsflyver med katapult. 
Stine Lund Hansen fortæller, at hun 
savner det fysiske møde med beboerne, 
men at man med online arrangementer 
trods alt kan bevare kontakten og få 
brudt lidt af corona-leden:
”Det er nemt at blive demotiveret og føle, at 
alt stagnerer og er på pause. Vi laver online-
aktiviteterne for at give de deltagende et 

pusterum, hvor man får mulighed for at 
lave noget kreativt og hyggeligt sammen 
med andre og på den måde få nyt input og 
et tiltrængt break fra en hverdag, der for 
rigtig mange er præget af socialt afsavn og 
usikkerheder.” 

Ansigtsmasker og gys
Det var som nævnt Brøndby Strand 
Ungefællesskab, der var initiativtagere til 
et online event, som de kaldte ”Wellness 
& Storytimes”. Den 16-årige Musab, som 
selv er medlem af ungefællesskabet, 
forklarer her, hvorfor han deltog:
”Jeg var med for hyggens skyld. Det var 
ikke kun wellness, det var også hyggen, 
den gode samtale og de gode historier. 
Der er ikke mange drenge, der går op i 
wellness, men alligevel kunne de være 
med, for skincare er jo unisex. Alle kunne 
lave ansigtsmaske, pigerne lavede 
negle, og så var der også både gyser- og 
kærlighedshistorier, så der var noget 
for alle. Det var en god pause fra online 
undervisning og corona-frustrationer.” 
På aftenen var der mulighed for at give 
sig i kast med fodbad, ansigts-, læbe- 
og fodmasker, og falske negle. Forud 
for eventet havde der været opslag på 
Instagram og Facebook, og der blev 
delt wellnesspakker ud i de tilmeldtes 
postkasser. 

”Krea” med Melisa
Et andet populært tema for online 
events er ”krea”, hvor deltagerne guides 
igennem diverse aktiviteter med blandt 
andet lim, saks og papir. I de seneste 
krea-events har Brøndby Strand 

Projektet fået hjælp af den tidligere 
Brøndby Strand-beboer, Melisa Ozogul, 
som indtil videre har afholdt tre online 
værksteder. For Melisa er det givende at 
være med til at skabe et rum for kreativ 
udfoldelse og en mulighed for at komme 
lidt ud af coronaens triste favntag.
”Jeg synes først og fremmest, at det er 
superhyggeligt at være sammen med 
nogle andre mennesker, end dem, man er 
sammen med i hjemmet. Man kommer 
lidt væk fra de normale dagligdagsrutiner 
og får hygget omkring noget kreativt, hvor 
man slår hjernen lidt fra. Man bruger tiden 
foran skærmen, og alligevel er det ikke foran 
skærmen, fordi man er kreativ og sidder 
og laver noget med hænderne.” Melisa 
påpeger, at man ikke behøver at være 
alene om det, man kan sagtens gøre det 
med sin familie. Og hun kan også sagtens 
forstå, at det kan være svært at komme i 
gang med krea-aktiviteter på egen hånd i 
familien, og at denne slags online events 
er motiverende, fordi der er nogen, der 
sætter rammen.

Selv har Melisa også haft en god 
oplevelse som krea-guide for deltagerne: 
”Det er gået over alle forventning. Jeg har 
haft det sjovt og hygget mig og mødt en 
masse nye personligheder. Jeg har lært, 
hvordan man kan kommunikere virtuelt 
over nettet om noget kreativt. Det gik godt, 
også selvom det var små børn. Alle har fået 
lavet nogle gode papirfly og 3D-postkort. 
Jeg håber, at familierne kan det bruge det 
som en inspiration om at være sammen om 
noget kreativt.”



BRØNDBY STRAND 
PARKERNE RYKKER SIG 
ENDNU LÆNGERE VÆK 
FRA GHETTOLISTEN
Brøndby Strand Parkerne er som samlet 
boligområde ikke på ghettolisten og har 
aldrig været det i de 11 år, der officielt 
har været en liste. 

Dog har enkelte af de almene 
boligafdelinger i området isoleret set fra 
tid til anden opfyldt tre eller flere af de 
fem kriterier, der skal til for at ende på 

den kedelige liste. 

Men i løbet af de seneste år er der sket 
et støt fald i antallet af kriterier, der 
opfyldes af de boligafdelinger, der ligger 
i Brøndby Strand Parkerne. Og ifølge 
boligministeriets seneste opgørelse fra 
december 2020 er der således ingen 
af Brøndby Strand Parkernes enkelte 

afdelinger, der opfylder mere end to af 
ghettokriterierne.  

Et resultat af flere indsatser
Den positive udvikling kan tilskrives 
flere indsatser og ikke mindst en masse 
gunstige samarbejder mellem det 
boligsociale, boligorganisationerne og 
kommunen. I Brøndby Strand Projektet

Foto: Kingo KarlsenHILSEN FRA CAFÉERNE
En coronaramt Café 13 er nu 
stærkt tilbage
I Café 13 savner Ulla og Henrik dagligdagen, som 
de kender den før hele corona-krisen. Ikke mindst 
savner de den normale tilstand, hvor caféen 
emmer af hyggesnak med beboerne ved baren og 
ved bordene.  

”Vi glæder os til at kunne byde folk indenfor til frokost 
og aftensmad. Og vi ser frem til en masse dejlige 
arrangementer, som vi har i støbeskeen og står klar til 
at invitere til, når restriktionerne bliver ophævet. Vi har 
f.eks. allerede en aften med live jazz, som kan skydes 
afsted, når det bliver muligt,” fortæller Henrik.

I Café 13 er man dog også helt med på, at 
restriktionerne skal tages alvorligt. Tre af caféens 
medarbejdere har været ramt af covid-19 og 
mærket, hvad sygdommen kan gøre ved kroppen. 
Det medførte også, at caféen måtte lukke helt i 
størstedelen af januar. 

”Nu har vi heldigvis åbent igen, og vi står klar til at 
betjene beboerne med lækre take away-menuer. Og 
selvom vi slåsser lidt med at få smags- og lugtesans 
tilbage, som jo må siges at være lidt problematisk, når 
man er i kokkebranchen, så garanterer vi vores gæster 
fuld smag for pengene,” afslutter Ulla med et grin.

Café 13 har åbent for afhentning af take away 
mandag-fredag kl. 17-19. Husk at bestille inden 
kl. 15.  

Café Perlen savner hverdagens fis og ballade
Hos Maria, Diana og Bettina i Café Perlen synes de, at folk generelt har 
taget godt imod take away-konceptet, og de er i det hele taget bare 
glade for, at der er åbent.

”Det er nærmest blevet en ny form for hverdag, som vi langsomt har 
vænnet os til. Men når det er sagt, så glæder vi os helt vildt til, at vi kan 
vende tilbage til hverdagen, som vi kender den før coronakrisen”, siger 
cafébestyrer, Maria Andersen. 

I Café Perlen glæder de sig ikke mindst til at kunne have større 
arrangementer igen med musik og spisning og at kunne folde sig ud i 
køkkenet med de større menuer og buffeter. Men mest af alt glæder 
de sig til at have den daglige kontakt med deres gæster i mere end 
bare nogle få minutter ved disken, når folk henter deres take away. Og 
de har også en direkte besked til deres gæster:

”Vi savner jer og ikke mindst humoren og den sædvanlige fis og ballade, 
vi har sammen her i caféen. Og så vil vi gerne give jer stor ros for at have 
accepteret take away-konceptet og for jeres forståelse for hele situationen.”

I caféen kan man også mærke, at ensomheden begynder at sætte sit 
præg på nogle beboere, for hvem et besøg i caféen er noget nær den 
eneste kontakt, de har med omverdenen. ”Vi kan godt mærke, at folk 
savner at kunne sidde her i et par timer og få sig en sludder. Nogle bliver 
også lige i fem minutter og snakker, når de henter deres mad, og det kan vi 
godt fornemme er vigtigt. Og det skal der også være plads til.”  

Café Perlen har åbent for afhentning af smørrebrød til frokost 
mandag-torsdag kl. 10-13 og for afhentning af dagens ret + dessert 
til aften mandag og onsdag kl. 16.30-18. Det kan være en god idé at 
bestille på forhånd, så man ikke går forgæves. 
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har man bl.a. den boligsociale Legestue, 
som samarbejder tæt med PPR, 
Kulturhuset Brønden og Musikskolen. 
Ligeledes har man et udvalg af 
sprogtilbud, hvor den boligsociale indsats 
arbejder sammen med Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter, Jobcenteret 
og Brøndby Strand Skole.

Indsatserne og samarbejdet herom 
er centreret omkring en målsætning 
om at nedbringe antallet af opfyldte 
ghettokriterier. Desuden har et 
øget fokus på samarbejdet mellem 
boligorganisationer (herunder 
ejendomskontorer), kommune og politi 
omkring beboere, der dømmes for at 
have begået kriminalitet inden for eget 
boligområde, også spillet en vigtig rolle i 
at mindske antallet af opfyldte ghetto-
kriterier. Samarbejdet blev i december 
2020 cementeret ved en strategisk 
partnerskabsaftale, som er den første af 
sin art i Danmark.

Desuden er en medspillende faktor til 
Brøndby Strand Parkernes øgede afstand 
til ghettolisten, at Brøndby Kommune i 
enkelte afdelinger helt eller delvist har 
overtaget boliganvisningen.

Tilfredse organisationsformænd
Organisationsformand for Brøndby 
Boligselskab og beboer i Brøndby Strand, 
Michael Buch-Barnes, er ikke i tvivl 
om, hvorfor Brøndby Strand Parkerne 
bevæger sig endnu længere væk fra 
ghettolisten:

”Det kan vi takke den boligsociale 
helhedsplan for. Hvis ikke vi havde de tiltag 
- i samarbejde med kommunen, selvfølgelig 
- tror jeg, det så helt anderledes ud. De 

boligsociale helhedsplaner er kommet for at 
blive. Vi kan jo se på landsplan, at de virker.” 

Derfor ærgrer det også Michael Buch-
Barnes, at der fra politisk side skæres 
i midlerne til boligsociale indsatser i 
fremtiden:

”Ved det seneste boligforlig fjernede man 
100 millioner kroner fra de midler, der er sat 
af til boligsociale indsatser. Det er noget, der 
undrer mig, når det jo ret beset er penge, 
som vi beboere i det almene selv har sparet 
op igennem Landsbyggefonden. Det er vores 
egne penge, og hvorfor ikke bruge dem 
på noget, vi ved, har en positiv effekt på 
boligområderne. I Brøndby Kommune er man 
jo heldigvis positivt indstillet og kan se, at 
de boligsociale indsatser virker, så vi er godt 
stillet i forhold til samarbejdet. Det er ikke 
alle kommuner, der har det sådan. Jeg synes 
overordnet, at det er en gåde, at man vælger 
at skære i beløbet, til det boligsociale, når 
vi ved, at det er småpenge i forhold til den 
gevaldige effekt, det har.”

Skubber til fordomme
Også i BaB er der tilfredshed at spor hos 
formand Ole F. Larsen: ”Jeg synes jo, det 
er en aldeles god nyhed, at vi som område 
er rykket så langt væk fra ghettolisten. Ikke 
mindst fordi det i den grad er med til at 
skubbe til folks forestillinger og fordomme 
om Brøndby Strand Parkerne. Det er noget, 
der rykker positivt ved Brøndby Strands ry 
for omverdenen og måske ligefrem også for 
nogle af dem, der bor her. Så alt i alt får vi jo 
et mere attraktivt område på lige fod med 
et hvilket som helst villakvarter, og det er 
glædeligt.”

Borgmester får ret i sin kritik
Borgmester i Brøndby Kommune 

Kent Magelund ser meget positivt på 
udviklingen i Brøndby Strand. 

”Jeg synes, det er rigtigt glædeligt, at 
den samlede indsats, vi som kommune 
laver i området i samarbejde med 
boligorganisationerne, viser sig at bære 
frugt. Det er især positivt, at der ikke længere 
er nogle afdelinger, der opfylder kriteriet for 
antal dømte. Det viser jo, at vi har et trygt 
og sikkert område. Vi har mange beboere i 
beskæftigelse. Der hvor vi skal fokusere nu, 
er især på uddannelse. Vi har en meget stor 
gruppe beboere, der ikke har en uddannelse 
efter grundskolen. Men også her kan vi se, 
det går den rigtige vej”, siger borgmesteren 
og henviser til, at der i 2018 var 67 % af 
beboerne i alderen 30-59 år, der ikke 
havde en uddannelse efter grundskolen. 
I 2020, er det 64,9 % af beboerne i 
Brøndby Strand parkerne, der ikke har en 
uddannelse efter grundskolen.

”Det tyder på, at de yngre generationer tager 
en uddannelse efter grundskolen. Men det vil 
være der, hvor vi sætter vores ressourcer ind 
i det kommende boligsociale samarbejde”, 
siger Kent Magelund og bemærker: ”Det 
er især glædeligt, at der er så positive tal 
i Brøndby Strand. Det er jo præcist fire år 
siden, at et flertal i Folketinget vedtog et 
forslag ”Om antal beboere i Brøndby Strand 
med indvandrerbaggrund”. Jeg kan jo glæde 
mig over, at jeg havde ret i min kritik af 
forslaget, og at området er meget bedre 
end sit rygte. Så jeg må konstatere, at her 
i Brøndby har danskerne mange farver, 
mange religioner og familier med rødder i 
mange lande. Men langt de fleste er med til 
at skabe et boligområde i fremgang. Det er 
der al mulig grund til at glæde sig over.”

Den positive udvikling i tal
I 2018 opfyldte to afdelinger af de syv afdelinger 
tre af ghettokriterierne mens fire afdelinger opfyldte to 
kriterier og en afdeling opfyldte et kriterie. Ved udgangen 
af 2020 opfylder ingen afdelinger tre eller flere af ghetto-
kriterierne, fire afdelinger opfylder to kriterier. To afdelinger 
opfylder et kriterie og en afdeling opfylder ingen af de fem 
ghettokriterier.

Tilbage i 2018 opfyldte samtlige syv afdelinger kriteriet om, 
at mere end 60 % af beboerne ikke havde en uddannelse 
efter grundskolen. I 2020 er det kun fire afdelinger, der 
opfylder det kriterie. I 2018 opfyldte to afdelinger kravet 
om, at andelen af dømte lå over landsgennemsnittet, i 
2020 er der ingen afdelinger der opfylder det kriterie. 
Også på andre områder som gennemsnitsindkomst og 
andelen af beskæftigede er afdelingerne inde i en positiv 
udvikling. Der er således markant færre afdelinger, der 
er tæt på at opfylde de kriterier i 2020, end der 
var i 2018. Kilde: Transport- og Boligministeriet

Ghettokriterierne 
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 
1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande er højere end 50 pct., og hvor mindst to af 
følgende fire kriterier er opfyldt:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der ikke er i arbejde og 
heller ikke er i gang med en uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort 
som gennemsnittet over de seneste 2 år.
2. Andelen af beboere, der er dømt for overtrædelse af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange 
landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en 
grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme 
aldersgruppe.
4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 
15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 
55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i 
regionen.

Kilde: Transport- og Boligministeriet


