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Delaftale for indsatsområdet Sammenhængskraft og Medborgerskab 
 

 

Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale til 

hver en tid understøtter de overordnede mål i den strategiske samarbejdsaftale. 
Delaftalerne er således bilag til den strategiske aftale og skal altid ses i 

sammenhæng hermed. 

Bestyrelsen har ligeledes ansvar for, at delaftalen til hver en tid afspejler de 

aktiviteter og samarbejder, der gennemføres i boligområdet.  

Beskrivelsen af områdets problemkompleks inden for dette indsatsområde 

fremgår af den strategiske aftale. 

 

Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører: 

Brøndby Strand Projektet 

Delaftalen gælder fra - til:  

1 juni 2021 – 31. maj 2025 

Delaftalens parter: 

Styregruppe (alle aktiviteter): 

• Social- og Sundhedsforvaltningen, Brøndby Kommune (Borgerservice- og 

sekretariatschef Louise Svarre Jakobsen) 

• Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune (SSP-Fagchef Jens 

Ansbjerg) 

• Teknik- og Miljøforvaltningen, Brøndby Kommune 

• 4 beboerdemokrater 

• 1 repræsentant for boligorganisationerne 

• To boligsociale medarbejdere der fungerer som tovholder for styregruppen 

 

Yderligere samarbejdes der med: 

• Ejendomskontorer 

• BB-ejendomskontor (Ejendomsleder Bo Søgaard) 

• T13, ejendomskontor (Ejendomsleder Peter Worning Hovgaard) 

• PAB8 ejendomskontor (Ejendomsleder Lennart Hostrup) 

• Rheumpark ejendomskontor (Ejendomsleder Steen Brygger) 

• Daruplund/ Resenlund, ejendomskontor (Ejendomsleder Helle Borel) 
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Yderligere samarbejdes der med: 

• Brøndby Boligselskab (Organisationsformand Michael Buch Barnes og Forretningsfører 
Jørgen Rasmussen) 

 

• Tranemosegård (Organisationsnæstformand Allan Nielsen og direktør Ulrik Bock 
Hoffmeyer) 

 

• Postfunktionærernes Andels-Boligforening (Organisationsnæstformand Kai Dinesen og 
direktør Kasper Nørballe) 

 

• Brøndby Almene Boligselskab (Organisationsformand Ole F. Larsen og direktør Carina 
Seifert) 

 

• Lejerbo Brøndby (Organisationsformand Brian Børgesen og Forretningsfører Jeannette 
Mosegaard Larsen) 

 

Afdelingsbestyrelserne i: 

• BB-Afd. 605 

• BB-Afd. 606 

• BB-Afd. 607 

• BB-Afd. 608 

• Tranemosegaard, afd. 13 

• Rheumpark 

• PAB8 

• Daruplund/ Resenlund 

 

Delmål og indikatorer for indsatsområdet 

Der skal opsættes delmål for nærværende indsatsområde samt indikatorer, der sikrer, at der 

løbende kan følges op på disse. 

Delmål skal forstås som ’skridt på vejen’ til at opnå de overordnede mål jf. den strategiske 
aftale og beskriver de konkrete succeser, der ønskes opnået med de aktiviteter, der 

iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Indikatorer er variable, der bruges til at vise, om delmålene opnås. Som inspiration stiller 

Landsbyggefonden en liste over relevante indikatorer til rådighed. Der kan suppleres med 

indikatorer, som de lokale parter vurderer vigtige for den lokale indsats. 

Delmål og de dertil knyttede indikatorer kan enten relatere sig til det samlede antal aktiviteter 

eller til enkelte aktiviteter, der iværksættes inden for dette indsatsområde. 

Formålet med delmål og indikatorer på dette niveau er årligt at følge udviklingen hos de 
konkrete målgrupper/områder, som de boligsociale aktiviteter arbejder med inden for 
indsatsområdet. Jo tættere på målgruppen det er muligt at komme med tilgængelige data, jo 
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bedre grundlag er der for at vurdere aktiviteternes virkning samt foretage lokal justering, når 

dette evt. er nødvendigt.  

Delaftalens parter og bestyrelsen har ansvar for løbende at følge op på delmålene. 

 

Delmål Indikator Baseline 

boligområde/ 

målgruppe 

Evt. anden 

baseline  

Baseline 

år 

Datakilde 

Større oplevet 

tryghed 

 

En større andel 

føler sig 

grundlæggende 

trygge i 

boligområdet 

68 % føler sig 

trygge 

66 udsatte 

boligområder 

73 % føler 

sig trygge 

2018 Vive 

Tryghed og 

trivsel 

Styrket 

fællesskabet 

og netværk på 

tværs af og 

udenfor 

boligområdet 

 

En større andel 

deltager i frivilligt 

arbejde i eller 

udenfor 

boligområdet 

65 % af 

beboerne er 

sjældent eller 

aldrig aktive i 

frivilligt 

arbejde i 

Brøndby 

Strand 

området 

75 % af 

beboerne er 

sjældent eller 

aldrig aktive i 

frivilligt 

arbejde 

udenfor 

boligområdet 

66 udsatte 

boligområder 

75 % i 

boligområdet  

72 % 

udenfor 

boligområdet 

2018 Vive 

Tryghed og 

trivsel  

Styrket 

netværk 

udenfor 

boligområdet 

En øget andel 

bruger fritidstilbud 

udenfor 

boligområdet  

 

43 %  66 udsatte 

boligområder 

45 % 

2018 Vive 

Tryghed og 

trivsel 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet og 

understøtte opnåelsen af de overordnede mål jf. den strategiske samarbejdsaftale: 

Tryghedsindsats  
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Ejendomsfunktionær+  

Aktiviteter til styrkelse af naboskab 

Medarbejderressourcer for indsatsområdet: 

• 50 % boligsocial aktivitetsmedarbejder 

• 50 % boligsocial tryghedsmedarbejder 

• 33 % boligsocial kommunikationsmedarbejder 

• 33 % boligsocial ledelse 

Sammenhæng med den kommunale indsats i boligområdet: 

De boligsociale aktiviteter: 

• er et supplement og en ekstra indsats i forhold til den kommunale kernedrift  

• er en fremskudt indsats i boligområdet, hvor målet er at komme i kontakt med 

beboere, der er udenfor det kommunale system, men som kunne have behov for et løft 

i en eller flere retninger  

• er en støtte til opgaveløsningen i kommunen - tiltag der medvirker til muligheden for at 

komme 360 grader rundt om opgaven og målgruppen/målgrupperne  

• er en mulighed for at afprøve nye metoder og tilgange, der kan inspirere kommunen til 

at tage nye arbejdsmetoder i brug 

• er et særligt fokus på unge - blandt andet med henblik på at få dem i foreninger samt 

blive aktive både lokalt og kommunalt 

• arbejder med koordinering også i relation til foreningslivet. Det skal undgås, at der 

laves parallelforløb og etableres parallelle foreninger  

• sætter fokus på bevægelse, som skal tænkes ind i forbindelse med nye initiativer, så 

flere beboere engageres i aktiviteter, hvori bevægelse er en central del     

•  samarbejder og koordinerer i forbindelse med arrangementer, hvor det giver mening, 

at de folkeoplysende foreninger i Brøndby Strand er en medspiller sammen med det 

boligsociale sekretariat    

• styrkelse af brobygningsfunktion mellem det boligsociale sekretariat og de 

folkeoplysende og sociale foreninger   

• samarbejder om indsatser for at få flere til at blive en del af et fællesskab – blandt 

andet ved, at de folkeoplysende foreninger inviteres ind til at kunne gøre opmærksom 

på sig selv i samarbejde med de boligsociale aktiviteter    

• fritidspas til at understøtte, at flere børn kan blive en del af et forpligtende fællesskab 
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• baseret på aktiviteter, der inddrager civilsamfund. F.eks. tryghedsindsatsen, hvor 

beboere kan tages med ved genoprettende praksis.  

Den boligsociale indsats skal arbejde målrettet med brobygning i forhold til de kommunale 
tilbud og medvirke til at åbne verdenen op for de beboere der ellers er isoleret i Brøndby 
Strand. Det skal undersøges, hvilke indsatser, der egner sig til at gå på tværs af området med 

henblik på at øge den geografiske mobilitet. 

Revision af delaftalen (Eventuelle reviderede aftaler skal ikke fremsendes til 

Landsbyggefonden, men fonden skal om nødvendigt til enhver tid kunne rekvirere 

ajourførte delaftaler): 

 

Aftalen kan revideres af styregruppen. Revisionen er dog først gældende, når den er 

konfirmeret i bestyrelsen. 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet 
(tilføj skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
   

Aktivitetsnavn: 

Ejendomsfunktionær+  

Formål: 

• Det gælder både om at give ejendomskontorerne redskaber og metoder, der kan 

bruges i mødet med udsatte beboere, men også om at udbygge viden om (og 
kendskab til) relevante samarbejdspartnere og ressourcer i området med henblik på 
at kunne brobygge til kommunale tilbud - f.eks. ved at henvise udsatte beboere til 

et målrettet tilbud mv.  

• At øge trygheden og trivslen i afdelingerne både for den enkelte beboer og for 

afdelingen som helhed 

• At understøtte og synliggøre det sociale sikkerhedsnet for socialt udsatte beboere 

• At kapacitetsopbygge medarbejdergruppen, så de er i stand til at løfte opgaven, 

efter den boligsociale indsats er stoppet. 

Målgruppe(r):  

• Ejendomsfunktionærer samt HK-personale i de ni boligafdelinger i området 

• Boligorganisationer og boligadministrationer  

• Beboere der oplever negativ social adfærd 

• Udsatte beboere - herunder de grupper, som ejendomsfunktionærerne oplever, det 

er vanskeligt at arbejde med. Det omhandler blandt andet: 

• Ensomme 
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• Psykisk syge og psykisk sårbare – f.eks. via et fællesskabstilbud, som kan 

rumme de ”skæve” beboere, som ikke indgår i de nuværende tilbud 

• Unge med en negativ adfærd, gadeorienteret livsstil eller andre grupper, som 

ejendomsfunktionærerne oplever, er vanskelige at etablere en positiv dialog 

med. 

Indhold og praksis: 

Indsatsen handler om at give områdets ejendomsfunktionærer flere redskaber til at kunne 

håndtere kontakten til socialt udsatte beboere.  

Målgruppen for aktiviteten er udsatte beboere i boligområderne, som har brug for hjælp i 
form af brobygning til relevante tilbud, eller som skaber utryghed hos de øvrige beboere i 

kraft af deres normbrydende adfærd. 

Indsatsen gennemføres som kompetenceudviklingsforløb for ejendomsfunktionærer på 

tværs af områdets ni boligafdelinger. Som fundament for kompetenceudviklingsforløbet 
afholdes dialogmøder med boligorganisationerne og boligadministrationerne samt separate 
møder med ejendomsledere. Målet med møderne er at afklare, hvilke udfordringer de 

enkelte områder har, og hvad forløbet skal indeholde. 

I projektperioden undersøges det, om boligselskabernes HR-afdelinger kan indgå et mere 

formaliseret samarbejde om efteruddannelse af områdets ejendomsfunktionærer.  

Med udgangspunkt i samarbejdet med ejendomskontorer og boligorganisationer foregår en 

generelt opsøgende indsats, der består i opgangs- og individuelle møder med de beboere, 
der klager over uhensigtsmæssig adfærd. Målet med den generelle opsøgende indsats er 
at afklare problematikken; hvem laver den oplevede utryghedsskabende adfærd, og 

hvorledes kan personen eller gruppen henvises videre eller hjælpes. Det boligsociale 
medvirker til at afklare: Er der tale om brud på husorden, risikoadfærd, kriminelle 
handlinger, psykisk sygdom, ensomhed mv. og henviser eller koordinerer med rette 

instanser. 

Det handler på sigt om at styrke samarbejdet imellem ejendomsdriften og den boligsociale 

indsats i forhold til at håndtere udsatte grupper bedst muligt og at udveksle viden om, 
hvor der er beboere, som har brug for en særlig indsats og sikre, at beboerne henvises til 
de rette instanser.  

Et særskilt formål er altså at etablere klare arbejdsgange ift. henvisning af sager 
vedrørende udsatte beboere eller brud på husorden. Det betyder også, at det boligsociale 
vil håndtere henvendelser fra ejendomskontorer og beboere omhandlende både unge med 

risikoadfærd, brud på husorden, kriminelle handlinger m.fl. Formålet er, at 
ejendomskontorer i løbet af projektperioden afklarer og henviser til rette instanser; om det 

er deres egen administration eller organisation, SSP, politiet eller psykiatrien. 

Det bør overvejes om der kan etableres en økonomisk rådgivning på tværs af afdelingerne 
med henblik på at undgå udsættelser. Særligt udsættelse, hvor børn er involveret, er 

vigtigt. 

Indsatsen sker i en tæt sammenhæng med aktiviteten ”Tryghedsindsats”, der er beskrevet 

i nærværende delaftale samt aktiviteten ”Mestring og fællesskab” i delaftalen for 

indsatsområdet Uddannelse og livschancer. 
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Det forventes, at Ejendomsfunktionær+ sammen med Tryghedsindsatsen kan forankres i 

boligorganisationerne og kommunen. Det er ønsket at forankre indsatsen i løbet af 2023. 

 

Ansvars- og rollefordeling: 

Det Boligsociale Sekretariat:  

• koordinerer samarbejdet om udviklingen af Ejendomsfunktionær+-programmet 

• tilrettelægger kursusforløb for ejendomsfunktionærer 

• sammensætter kursusforløb i samarbejde med ejendomskontorer samt 

boligorganisationer og administrationer 

• evaluerer forløbene og justerer dem løbende 

• sikrer gennemførelsen af kursusforløbene 

• udfører den generelle opsøgende og forebyggende indsats i forhold til 

utryghedsskabende adfærd  

• afklarer, koordinerer og medvirker til henvisning til rette instanser, når der er 

henvendelser, klager eller konflikter omhandlende udsatte beboere - herunder til 

politi, SSP, Multihuset, boligorganisationer- og administrationer mfl. 

Boligorganisationer og ejendomskontorer: 

• medvirker ved udviklingen af Ejendomsfunktionær+-konceptet 

• identificerer relevante medarbejdere til forløbet 

• medvirker til evalueringen af konceptet. 

Kommunale samarbejdspartnerne på det sociale område fra Brøndby Kommune: 

• bidrager aktivt til enkelte kursusforløb 

• videreformidler, hvordan kommunen arbejder med forskellige grupper af udsatte 

beboere.  

SSP deltager i koordineringsmøder med det boligsociale med henblik på sparring, 

håndtering eller henvisning af sager om unge med risikoadfærd.   

 
 

 
 
Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet 

(tilføj skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
   

Aktivitetsnavn: 
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Tryghedsindsats (der blandt andet indeholder den kriminalitetsforbyggende 

indsats) 

Formål: 

Formålet er at:  

• forebygge kriminalitet og utryghedsskabende adfærd 

• vise beboerne, at den oplevede utryghed tages seriøst 

• opdage de beboere, der ellers bliver overset 

 

Målgruppe(r):  

• Unge som hænger ud/skaber utryghed 

• Utrygge beboere 

• Psykisk sårbare og sårbare generelt  

• Ensomme 

• Beboere med økonomiske problemer 

 

Indhold og praksis: 

Den opsøgende indsats består i en indsats på gadeplan, hvor aktiviteten indebærer at 

være opsøgende i forhold til områdets børn og unge, der har en gadeorienteret livsstil og 

er kriminalitetstruede.  

I denne indsats arbejdes der med at skabe dialog og opnå en tillidsbaseret relation til den 
enkelte beboer og grupper af beboere for dermed at kunne snakke med dem – f.eks. om 
problematisk adfærd i boligområdet og/eller private problemer hjemme eller i skolen. På 

den baggrund bliver det muligt at målrette brobygningen til relevante aktører og i det hele 
taget arbejde målrettet med at bane vejen i retning af mere uddannelse og beskæftigelse 

samt en øget oplevet tryghed i boligområdet. 

Metoden til arbejdet med tryghedsindsatsen inkluderer: 

• tillidsskabende relationsarbejde på gadeplan 

• inddragende netværksmøder (møder mellem udsatte familier og deres børn samt 

professionelle faggrupper), hvor målet er fælles koordinering, fælles aftaler og et 
konstruktivt samarbejde. I denne sammenhæng skal den boligsociale medarbejder 

sikre, at den unges og familiens side af sagen bliver hørt  

• brobygning til foreningslivet og andre fritidstilbud 

Den boligsociale opsøgende indsats er tæt tilknyttet boligområdet; bygninger, 
parkeringskældre, opgange mv. Det betyder, at den boligsociale opsøgende indsats har 
indgående kendskab til grupperinger, der hænger ud i områdets bygninger i modsætning 

til de kommunale medarbejdere, der ikke kommer ud og går rundt i boligområdet og 

områdets bygninger.  
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Den viden, som den opsøgende indsats får om området og dets unge-grupperinger, 

videreformidles til kommunens børne- og ungemedarbejdere. 

Den boligsociale indsats’ force er, at medarbejderne opnår et mere nuanceret kendskab til 
de unge i området, så der kan arbejdes med deres ressourcer og ikke blot begrænse 

eventuelle problematikker. Ligeledes giver kendskabet mulighed for at hjælpe de unge til 
selv at etablere aktiviteter i boligområdet og dets bygninger, som ikke allerede eksisterer. 

I indsatsen kan der både arbejdes med grupper samt individorienteret. 

Den boligsociale indsats retter sig ikke alene mod de beboere, der har en 
utryghedsskabende adfærd, men også til dem, der oplever den utryghedsskabende 

adfærd.  

Et delelement i indsatsen er således, at der laves tryghedssamtaler med de beboere, der 

har oplevet chikane eller andet fra for eksempel unge eller psykisk syge beboere. 

Indsatsen tackler yderligere nabokonflikter og løbende utryghedsskabende adfærd mellem 

grupper af voksne. 

I den forbindelse opnås et kendskab til borgere, der har andre problematikker. Det drejer 

sig om ensomme, psykisk sårbare eller personer med andre sociale problematikker, 
personer der har økonomiske problemstillinger, familier hvor der udøves vold, social 
kontrol mv. Tryghedsindsatsen adresserer ligeledes de problemstillinger og indleder et 

samarbejde med relevante fagpersoner med henblik på at få løst problematikken. 

Ovennævnte problemfelter kan yderligere have meget negative konsekvenser for 

eventuelle børn og unge, der lever i familierne.  

Indsatsen sker i en tæt sammenhæng med aktiviteten ”Ejendomsfunktionær+”, der er 

beskrevet i nærværende delaftale samt aktiviteten ”Mestring og fællesskab” i delaftalen for 

indsatsområdet ”Uddannelse og livschancer”. 

Ansvars- og rollefordeling: 

Roller og ansvar 

Det Boligsociale Sekretariat/tryghedsmedarbejdernes rolle er: 

• at udføre opsøgende børne- og ungearbejde for at brobygge til kommunale tilbud og 
andre fritidstilbud og evt. henvise til relevante tilbud – f.eks. lommepengeprojektet 

og renoveringsrekrut-forløb 

• at fungere som den primære kontakt, der oparbejder en relation til de unge fra 

området. Det vil blandt andet sige en håndholdt indsats i forhold til at brobygge til 

andre tilbud samt opfølgning og løbende dialog med andre samarbejdspartnere 

• at være bindeled mellem ejendomskontorer og Brøndby Kommune i forhold til 

utryghedsskabende unge 

• at indgå i samarbejde med SSP i kommunen 

• at samarbejde med skolen om at reducere fraværet fra skolen samt undgå 

uhensigtsmæssig adfærd i boligområdet i forbindelse med frikvarterer 
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• at udvikle en strategi for børne- og ungeindsatsen i området med det formål at sikre 
tydeligere retning og målsætninger i arbejdet. Strategiarbejdet foregår i samarbejde 

med kommunen og andre relevante aktører. 

Brøndby Kommunes SSP-medarbejderes ansvar er: 

• at samarbejde omkring grupperne med uhensigtsmæssig adfærd. Det boligsociale 
sekretariat tager sig af den opsøgende indsats og de grupper der er i området, 

ligesom det boligsociale sekretariat er beboernes og ejendomskontorernes indgang. 
SSP-systemet tager sig af de individuelle indsatser på området.  

 

Ejendomskontorernes ansvar er: 

• at videreformidle unges utryghedsskabende adfærd til Det Boligsociale Sekretariat. 

 

Aktiviteter, som skal bidrage til indfrielsen af delmålene for indsatsområdet 
(tilføj skemaer - ét skema pr. aktivitet): 
   

Aktivitetsnavn: 

Aktiviteter til styrkelse af naboskab 

Formål: 

• At skabe nye sociale relationer mellem beboerne, så områdets sociale kapital stiger, 

og flere beboere på sigt føler sig hjemme og har oplevelsen af at være en del af 

områdets fællesskab 

• At beboerne har et netværk i området samt at øge trygheden og trivslen i 

afdelingerne både for den enkelte beboer og for afdelingen som helhed 

• At styrke det gode naboskab i den enkelte afdeling 

• At fastholde nye beboere i boligområdet  

• At få flere frivillige ressourcer i boligområdet 

• At skabe større kendskab til lokale tilbud; såvel lejerforeninger, beboerhuse- og 

demokrati som kommunale tilbud 

• At øge trygheden og trivslen i afdelingerne både for den enkelte beboer og for 

afdelingen som helhed 

• At styrke det gode naboskab i den enkelte afdeling og på tværs af generationer, 

kulturer og køn 

• At skabe relationer til og mellem (nye) frivillige og øvrige beboere 

• At inkorporere en naboskabs-app, så beboerne kan bruge flere platforme til at 

skabe relationer 
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• At implementerer indsatsen Nabo-ambassadører.  

Målgruppe(r):  

• beboerne i den enkelte afdeling 

• frivillige i områderne 

• unge i områderne 

Indhold og praksis: 

Formålet med indsatsen er at øge trygheden og trivslen i den enkelte boligafdeling med 

særskilt fokus på at inkludere beboere, der ikke allerede deltager aktivt og skabe kendskab 
og relationer mellem både aktive og ikke aktive beboere, så flere beboere føler sig hjemme 

og har oplevelsen af, at de har et netværk at trække på i området.   

Indsatsen skal også medvirke til lokal mobilisering og styrke oplevelsen af, at man både 
selv og sammen med andre kan ændre problematiske forhold i boligområdet i en positiv 

retning.  

Indsatsen dækker over større og mindre aktiviteter. Herunder arbejdes tematisk og med 

bestemte grupper under nogle aktiviteter:  

• Der arbejdes særskilt med kultur ved kreative aktiviteter og udtryksformer. 
Herunder arbejdes der på at etablere et større kunstprojekt i samarbejde med 
Statens Kunstfond, hvor et inddragende kunstværksted vil være omdrejningspunkt. 

Der sættes også ind i forhold til musik, film og foto via det allerede etablerede 
samarbejde med NGO’en Turning Tables. Formålet med disse samarbejder er at 
forbedre områdets image udadtil og give beboerne ejerskab til deres boligområde 

samt give unge mulighed for at indgå i nye fællesskaber og forbedre kendskabet 
mellem unge og andre generationer, når kunsten fremvises. For deltagende børn og 
unge er der også fokus på udvikling af kompetencer og tro på egne evner. Udover 

samarbejde med eksterne NGO’er, kunstnere og kunstaktører arbejdes der sammen 

med afdelinger, organisationer og kommunale parter. 

• Der arbejdes på at etablere nyttehaver eller miljø-haver i området, der kan være 
omdrejningspunkt for naboskabende aktiviteter. Indsatsen kan yderligere 
kombineres med et sprogprojekt. 

 
• Der arbejdes med at assistere de enkelte bestyrelser, så de kan søge midler til ture 

i ferier samt hjælp til at planlægge ture mv. 

 
• En afgrænset indsats om at højne valgprocenten ved kommunalvalget 2021 i 

kombination med at øge deltagelsen ved afdelingsmøder mv. 

 
• Der arbejdes med at assistere foreningerne i området - herunder hjælpes med 

etablering, brobygning, og den enkelte forenings udvikling understøttes. 

 
• Det undersøges sammen med Brøndby Kommune om der kan etableres en 

fritidspas-ordning.  
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• Der arbejdes med den sociale sammenhæng i den enkelte afdeling, så der skabes 
mere liv. Det handler om forskellige typer aktiviteter, f.eks.: fællesspisning, 

opgangskaffe og andre mindre aktiviteter i gårdene. Aktiviteterne har varierende 
karakter og frekvens. Udover at styrke relationer og netværk blandt beboerne, 
bruges de til at synliggøre og komme i kontakt med en bredere gruppe af beboere, 

end dem der typisk er involveret i helhedsplansarbejdet samt til at rekruttere ind til 
større projekter som f.eks. kunstprojekt, nabo-ambassadør, app eller 
fædreprojektet. Gårdaktiviteterne, fællesspisning, opgangskaffe arrangeres i 

samarbejde med bestyrelser eller foreninger. 
 

• Der arbejdes videre med udvikling og implementering af en naboskabsapp i 

boligområdet. Appens funktioner skal bidrage til at give aktuelle nyheder fra 
området, viden om arrangementer og praktiske informationer til beboerne. 
 

App’en kan medvirke til at give beboere på tværs af Brøndby Strand nyheder om for 
eksempel boligsociale aktiviteter og opdateringer om HP4 på en hurtigere måde end 
gennem den månedlige udgivelse af Din 2660 kalender og HP4 Update.  

App’en er ligeledes lavet, så beboere kan lægge relevant materiale op, som så kan 
følges af personer, der bor både i og udenfor Brøndby Strand 
Appen kan blandt andet bruges i forbindelse med den fysiske helhedsplan HP4. Der 

arbejdes på at forankre app’en i HP4 i 2022. 
 

• Nabo-ambassadører er etableret i 3 afdelinger (T13, BB605 og Pab8), hvor der 

arbejdes på at rekruttere flere frivillige samt at få en fast post til aktiviteten på 
afdelingernes budget. Som del af aktiviteten bydes nye beboere velkommen af 
frivillige nabo-ambassadører med velkomstpose og orientering om muligheder i 

boligområdet såvel som i kommunen.  
Tidligere har nabo-ambassadørerne afholdt møder i afdelinger. Som del af 
aktiviteten arbejdes der på, at nabo-ambassadørerne mødes på tværs af afdelinger 

og erfaringsudveksler samt udvikler ideer til aktiviteter. Til disse møder kan der 

inviteres kommunale samarbejdspartnere, idet der er særskilt fokus på brobygning. 

Ansvars- og rollefordeling: 

Det Boligsociale Sekretariat:  

• støtter op om de frivillige kræfter i områderne 

• er bindeled mellem kommunens frivilligindsats og afdelingsbestyrelserne samt 

beboerne 

• igangsætter og faciliterer udviklingen af fælles aktiviteter i afdelingerne 

• skaber forbindelse mellem mulige samarbejdspartnere og søger evt. fonde. 

Afdelingsbestyrelser: 

• bidrager til udviklingen af nye fælles aktiviteter 

• medvirker til planlægningen aktiviteterne og afholdelsen af aktiviteterne   

• identificerer nye frivillige/nye ressourcer. 
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Nabo-ambassadører: 

• brobygger til lokale tilbud 
 

• tager initiativ til lokale aktiviteter 

HP4: 

• samarbejder med Brøndby Strand Projektet om indhold til app’en.  

• udgiver vigtige informationer som nyhed og push-notifikationer, når der er ny viden 

om nedrivning/renovering og særlige advarsler om f.eks. ændring i infrastruktur, 

renovation og sanitet. 

App-Works (nu firmaapps):  

• giver teknisk support, udvikling af funktioner, opdateringer i App Store Connect 

(Apple) 

Brøndby Kommune:  

• støtter op om de frivillige kræfter og bygger bro mellem kommunale og lokale tilbud  

• identificerer nye frivillige/ nye ressourcer 

• bidrager i udviklingen af fælles aktiviteter og præsenterer muligheder for aktiviteter, 

der er en del af kommunens tilbudspakke 

• skaber forbindelse mellem mulige samarbejdspartnere. 

 

 


