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BRØNDBY 
STRAND 
PROJEKTET 
FORTSÆTTER
- 4 år mere med boligsociale aktiviteter er sikret

Lige før sommerferien blev det 
bekræftet, at den boligsociale 
helhedsplan i Brøndby Strand er 
forlænget frem til 2025. Det boligsociale 
arbejde udføres fortsat under navnet 
”Brøndby Strand Projektet”, og mange 
af de eksisterende aktiviteter vil 
fortsætte i den nye periode, og andre vil 
komme til. Helhedsplanen er finansieret 
af Landsbyggefonden med 75 % og 
boligorganisationerne og Brøndby 
Kommune med hver 12,5 %.

Til trods for at man mange steder 
har måtte nedlægge boligsociale 
projekter som konsekvens af, at 
Folketinget i forbindelse med det 
seneste boligpolitiske forlig har valgt, 
at der ikke skal afsættes midler til en 
boligsocial indsats. I stedet har der fra 
Landsbyggefonden, Brøndby Kommune 
og ikke mindst boligorganisationerne 
været en tilstrækkelig tillid til projektet i 
Brøndby Strand, så der er fundet midler 
i den såkaldte parallelsamfundspakke til 
en indsats i de næste fire år.

Nye fokusområder
I de næste fire år vil Brøndby Strand 
Projektet arbejde med fokusområderne: 
”Uddannelse og livschancer”, 
”Beskæftigelse” og ”sammenhængskraft 
og medborgerskab”. Hver af disse 
fokusområder har hver sin delaftale, som 
blandt andet indeholder, hvilke mål der 
er for de enkelte indsatser, og hvem der 
skal samarbejde for at nå målene. 
Hvis du vil læse de enkelte delaftaler 
og den overordnede strategiske 
samarbejdsaftale for helhedsplan kan 
du finde den på brøndbystrand.dk/den-
boligsociale-helhedsplan/. 

Tager kampen op med 
forebyggelsesliste
Som boligsocial leder i Brøndby Strand, 
kan Bo Mouritzen nu kigge ind i fire år 
mere med at skabe trivsel, tryghed og 
fællesskaber i området. Noget som han 

ser frem til. ”I det boligsociale sekretariat 
er vi selvfølgelig rigtig glade for at fortsætte 
indsatsen i Brøndby Strand. Sammen med 
beboere, boligafdelinger, boligorganisationer 
og Brøndby Kommune håber vi, at vi kan 
fortsætte den positive udvikling, der er i 
området.”

Selv om Brøndby Strand Parkerne 
nu er at finde på den nye såkaldte 
”forebyggelsesliste” og er blevet 
forebyggelsesområde, synes Bo 
Mouritzen, at det er vigtigt, at man 
husker på, hvor meget der er sket i 
Brøndby Strand de senere år. 

”Der er flere, der er kommet i uddannelse, 
og Brøndby Strand er generelt et område, 
hvor rigtig mange beboere er i arbejde. Det 
er jo virkelig positivt. Samtidigt er der i de 
senere år blevet færre, der dømmes for 
overtrædelser af straffeloven, så det går 
fremad”, påpeger den boligsociale leder. 
Han understreger, at der fremover vil 
være en ekstra fokuseret indsats for 
at hjælpe endnu flere i uddannelse og i 
arbejde. 

”Det sker fra flere forskellige vinkler. Vi har 
for eksempel vores sprogskoler lokalt i 
Brøndby Strand Parkerne, hvor vi også har 
mulighed for at tilbyde pasning for folk med 
småbørn, mens de undervises. Derudover 
har vi vores beskæftigelsesindsats, som kan 
tilbyde beboerne individuelle samtaler og 
hjælp til de helt lavpraktiske udfordringer, 
der er i forbindelse med jobsøgningen.” 

Vi banker på dørene
Desuden er det boligsociale team også 
gået helt lavpraktisk til værks for at gøre 
opmærksom på sprog-, uddannelse- og 
beskæftigelsestilbuddene. 

”Vi har før sommerferien haft stor succes 
med at banke på folks døre og oplever, 
at de er meget positive overfor vores 
henvendelse. Og denne meget nære 
kontakt med beboerne har da også allerede 
givet afkast i en masse tilmeldinger til de 

forskellige tilbud. Desuden har vi også været 
ude for for at se, hvem der har taget en 
uddannelse udenfor Danmarks grænser og 
fortælle, at en sådan uddannelse ofte kan 
omskrives til en lignende uddannelse her i 
Danmark.  Vi tror på, at de her målrettede 
indsatser tilsammen kan være med til, at vi 
kommer af den såkaldte forebyggelsesliste. 
Det er i hvert fald et vigtigt mål for de 
kommende fire år.”

Formand bakker op om projektet
Foruden en glad og motiveret boligsocial 
leder er der også begejstring at spore 
fra beboer og organisationsformand i 
Brøndby Boligselskab, Michael Buch-
Barnes, over at det boligsociale arbejde 
fortsætter i fire år mere. Når det er sagt, 
lægger han dog ikke skjul på, at han ikke 
er stor tilhænger af at man generelt har 
fjernet 100 millioner på det boligsociale 
område. ”hvorfor tage noget væk, der 
virker?”, spørger formanden retorisk, 
inden han fortsætter: ”Hvis det er den 
politiske fremtid, vi kigger ind i, hvor man 
vil afvikle de boligsociale indsatser, så skal 
vi jo allerede nu til seriøst at tænke over, 
hvordan vi fremover kan finansiere de her 
tilbud selv eller i samarbejde med andre 
aktører - fx kommunen”.

Ønsker endnu mere samarbejde
Buch-Barnes understreger, at han er 
meget tilfreds med det nuværende 
boligsociale projekt, og at han har 
store forventninger til det forestående 
arbejde – ikke mindst på job- og 
uddannelsesområdet. ”Jeg håber, der kan 
komme et meget tættere samarbejde med 
kommunen omkring beskæftigelse. For 
eksempel i form af en fremskudt kommunal 
jobvejledning lokalt i området. Det er min 
store ønskedrøm”. Michael Buch-Barnes 
nævner også både sprog og uddannelse 
som vigtige elementer i de næste fire år – 
begge indsatser som kan lede ind til at få 
flere beboere i beskæftigelse. 

”De boligsociale aktiviteter føder jo ind 



i hinanden, så når der for eksempel er 
sociale arrangementer, så møder beboerne 
jo det boligsociale team og får tillid til dem 
og bliver præsenteret for eksempelvis 
sprogtilbuddet. Og når en beboer så har 
lært at tale bedre dansk, bliver det også 
lettere at starte på en uddannelse og 
forhåbentlig til sidst ende i et job. Vi har 
generelt mange barriere, der skal brydes 
ned omkring det at kunne tale dansk, få en 
uddannelse og komme i beskæftigelse, og 
der tror jeg, at det boligsociale arbejde kan 
være nøglen.”  

Indsatserne i Brøndby Strand Projektet 
tæller blandt andet
• Den Musikalske Legestue 
•”Sammen i Naturen”
• ”Naboambassadører”
• Kreative tilbud 
• ”Opgangskaffe” 
• ”Brøndby Strand Ungefællesskab”
• Sprogtilbud
• Uddannelse
• Bootcamp 2660
• Opsøgende arbejde

Kontakt Brøndby Strand Projektet
Hvis du vil vide mere om Brøndby Strand 
Projektets aktiviteter kan du finde mere 
information på brøndbystrand.dk. Du kan 
også finde kontaktoplysninger på alle 
boligsociale medarbejdere på samme 
hjemmeside under ”Det boligsociale 
sekretariat”. Brøndby Strand Projektet 
har til huse i Klydebo (Albjergparken 55), 
Café 13 (Kisumparken 2) og Brøndby 
Strand Legestue (Ulsøparken 1, st.).

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

Har du spørgsmål om nedrivningen? Så kom forbi 
informationskontoret i Klydebo, Albjergparken 55 (fra 1. 
september). Åbningstider: tirsdag kl. 7.00-8.00, onsdag 
kl.16.30-17.30. Ingen tidsbestilling - bare kom forbi.

Whist eller canasta
Mandage fra kl. 13-16 (første gang 6. september)
Det er ”Humørklubben”, der inviterer og det er gratis at 
deltage. Der er mulighed for at købe Café 13’s mange 
tilbud af mad og drikke. 
Kontaktperson: Anette Lykke tlf.nr. 2180 9955. 

Foredrag: En bogbinders beretning
Tirsdag den 14. september kl 19.30-ca. 21.30 
Forfatter Martin Davidsen skriver finurlige krimiserier.
Hovedpersonen i aften er Laurits - en bogholder der 
lever i en omtumlet hverdag under reformationen. 
Tilmelding til AOF på tlf. 9163 9250 eller i Café 13 på 
tlf. 4373 8125. Caféen har åbent for aftenmenu inden 
foredraget. Køkkenet er åbent fra kl. 17-19. 

Sidste aften på terrassen med livemusik
Fredag den 17. september kl.18-22
Hvis vejret er godt dækker vi op på vores hyggelige 
terrasse med god mad og Morten Lucas står for live-
musikken. Menuen er grillbuffet, blandede salater, 
kartofler og brød. Billetter købes i Café 13 for 125 kr./
voksen og 50 kr./barn under 12 år. Børn under 3 år 
gratis. Drikkevarer købes separat.

Ring gerne på mobil 3084 0690 og bestil på forhånd. 
Vi har også sandwich til 25 kr.

Biograf i Perlen
Lørdag den 2. oktober kl. 11-13.30
Vi viser filmen ”Junglebogen” (ikke tegnefilm) dansk tale. 
Arrangementet er gratis. 

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

Åbningstider
Mandag og onsdag kl. 8-19.30 
Tirsdag og torsdag kl. 8-14

Du er også velkommen til at kontakte os her i stedet:
Sarah: 2189 9891 / sze@fa09.dk
Stine: 6035 4694 / slh@bo-vest.dk
Nadja: 6035 4692 / nmp@bo-vest.dk

Ekstra aftenmenu september
Forret (vælg mellem): Røget laks m. rygeostcreme, 
torpedorejer m. sød chilisauce, jordskoksuppe (30 kr.)
Dessert (vælg mellem): Brombærtrifli, pandekager m. is, 
æblekage (30 kr.)

Foredrag: Kim Larsen
Torsdag den 2. september kl. 14-16
Claus Hagen Petersen har fulgt Kim Larsen og Gasolin 
fra den spæde start på Christianshavn. Vi hører 
nærmere om Kims solokarriere i tiden efter Gasolin’ 
og lægger op til debat om, hvorfor Kim Larsen og hans 
musik blev allemandseje. Tilmelding sker til AOF på tlf. 
9163 9250 eller i Café 13 på tlf. 4373 8125. Kom og 
spis inden foredraget: 2 stk. smørrebrød + 1 øl eller 1 
glas vin 50 kr - bestilles dagen inden på tlf. 4373 8125. 

Fredagsquiz
Den 1. fredag i måneden kl. 20 (første gang 3. sep.)
Quizzen er for quiz-glade gæster, der har mod på quiz-
sjov. Deltagergebyr: 25 kr./person, som ubeskåret går 
til præmiepuljen. 1. præmie: 70%, 2. præmie: 30%, 3. 
præmie: 1 flaske vin. Kom og vær med! Ring gerne og 
reserver plads hos Anette Lykke tlf. 2180 9955.

Søndagsbrunch
Søndag den 5. september kl. 10-13
Stor buffet med: brød, wienerbrød, marmelade, nutella, 
pandekager, yoghurt m. syltede bær pålæg, røræg, 
bacon og brunchpølser, ost og frisk frugt. Hertil serveres 
kaffe, te, æble-og appelsinjuice ad libitum. Pris: 98 kr. 
for voksne og halv pris for børn under 12 år. Husk at 
bestille bord af hensyn til afstandskrav og begrænset 
antal pladser. Kan bestilles på tlf. 4373 8125. 

HP4’S INFO-KONTOR OM NEDRIVNINGEN
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Kontakt redaktionen på mail: pha@bo-vest.dk

På en hed sommerdag i slutningen af 
juni drog en gruppe forældre og børn 
afsted med tog fra Brøndby Strand mod 
Helsingør. Præcis som sidste år var de 
nærmere destinationer Søfartsmuseet og 
Kronborg. Og at dømme ud fra børnenes 
og forældrenes begejstring for turen er 
det heller ikke sidste gang, at en gruppe 
Brøndby Strand-beboere drager mod 
den oplevelsesrige by på den sjællandske 
nordkyst. 

På Søfartsmuseet var der masser af 
spændende udstillinger som fascinerede 
og sugede både børn og voksne ind i 
Danmarks rige og stolte søfartshistorie. 
Efter en times tid var det dog 
udearealerne der træk mest i børnene, 
som indtog de sjove gokarts med sejl og 
bassinet, hvor der blev sejlet om kap med 
små træskibe. Frokosten blev indtaget 
ved museets café i den bagende sol, 
inden turen gik videre til Kronborg.

Holger Danske gemte sig
På det historiske slot, som ikke mindst er 
kendt for at lægge scene til Shakespeares 
”Hamlet”, blev gruppen mødt af en 
vagt i middelalderlige klæder og blev 
introduceret til de forskellige oplevelser, 
slottet havde at byde på denne dag.

Men inden disse oplevelser skulle 
afprøves, var stort set hele gruppen dog 
opsat på at komme ned i de såkaldte 
”kasematter”- de mørke og kolde gange 
under slottet, hvor statuen af den 
sagnomspundne Holger Danske sidder i 
sin sovende position. Faktisk gik mange 
lige forbi den blundende sagnhelt, da 
han var indhyllet i mørke, med mindre 
man trådte nærmere og fik aktiveret 
lyssensorerne. 

Oppe af kasematerne igen var det tid 
til at indtage resten af slottet. Børn 

og forældre spredtes hurtigt i små 
grupper for enten på egen hånd at gå på 
opdagelse i de mange sale og gemakker 
eller hos de forskellige skuespillere, som 
stod klar med enten hårdt fysisk arbejde 
hos købmanden, sværdfægtning eller en 
snak med den berømte astronom Tycho 
Brahe.

Is og trætte børn i toget
Da klokken nærmede sig fire, var det tid 
til at vende snuden hjem mod Brøndby 
Strand. For de børn, der kunne holde sig 
vågen i toget, var der isvafler og tid til at 
vende de mange oplevelser, dagen havde 
budt på. Der var en opløftet om end træt 
stemning blandt forældrene, som også 
havde været på hårdt arbejde for at holde 
styr på de ivrige unger i Helsingør, men 
ikke desto mindre var der også udbredt 
enighed, om at det ikke er sidste gang, de 
melder sig til denne slags ture, som var 
arrangeret af Brøndby Strand Projektet.

En mor og 4 nysgerrige piger
En af deltagerne på turen var 45-årige 
Tasneem fra Hallingparken, som havde 
taget sine fire døtre på 10, 8, 6 og 4 år 
med. Hun havde hørt om turen igennem 
sine veninder, som også var med. 
For Tasneem er det vigtigt at komme 
ud sammen med andre og lære nye 
mennesker at kende, og at man selv gør 
en indsats for at komme ud og se noget 
af Danmarks kultur og historie. 

”Det var så fedt. Det viste sig at være en 
rigtig god idé at komme afsted sammen 
med Brøndby Strand Projektet. Det var et 
godt initiativ, hvor børnene kommer til at 
kende hinanden. Jeg er meget tilfreds med 
oplevelsen, og det er mine veninder også.”

Selvom Tasneem var begejstret for turen 
i sin helhed, var besøget på Kronborg 
Slot dog den største oplevelse. Ikke 

mindst for hendes piger. ”Pigerne fik 
udleveret nogle papirer, som vi fik meget ud 
at læse undervejs. For eksempel omkring 
kongerne, der har boet på slottet. Der var 
mange ting, som jeg aldrig har hørt før. 
Blandt andet mødte vi skuespilleren, som 
var klædt ud som Tycho Brahe, og fandt 
ud af, at han havde fået sin næse-protese, 
efter han havde mistet en del af næsen i en 
fægteduel. Mine døtre lyttede meget til hans 
fortællinger og spurgte ham nysgerrigt om 
det ene og det andet.” 

Tasneem fortæller desuden, at det ikke 
er første gang, hun har været i Helsingør. 
Men også at det efterhånden er mange 
år siden. ”Det var på en skoleudflugt, men 
jeg husker ikke så meget fra den. Men jeg var 
glad for det og glad for at se det igen. Særligt 
fordi, jeg gerne ville vise byen til mine piger. 
Både jeg og mine piger er meget nysgerrige 
på nye oplevelser, så de havde glædet sig 
meget til at komme afsted. Men det kan 
også være lidt kedeligt at være alene afsted, 
så det var dejligt at dele oplevelsen med de 
andre familier. Og på den måde lærer man 
også hinanden bedre at kende. Og så var 
det dejligt, at der var folk med fra Brøndby 
Strand Projektet, som havde styr på turen 
derop og kunne guide os lidt rundt.”

For Tasneem og hendes mand er 
det generelt vigtigt at tage på små 
familieture, hvor man sammen får 
nogle spændende oplevelser. ”På grund 
af corona har det været lidt mindre det 
seneste år, men ellers tager vi ofte afsted 
- for eksempel en gåtur i København, hvor 
vi ser Den Lille Havfrue og sejlture med 
kanalrundfarten.” 

Følg med på Brøndby Strand Projektets 
facebook-profil, hvis du er interesseret i 
lignende nabo-aktiviteter.

FORÆLDRE OG BØRN PÅ 
SOMMERTUR TIL HELSINGØR


